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Abstract 
 
This diploma work acts about a follow up of a questionnaire survey 
according to the EFQM model as been implemented at BT Products. The 
follow up consists in a deeper analysis of the survey's results with focus 
on certain of its parts. The main areas considered are the company’s 
employees, its processes and leadership. The fundamentals of it lies in 
clarifying connections with causal effects in between questionnaire's 
different areas and to make a commitment to deeper on and to identify 
and to describe strong and weak sides. Interviews, observations and 
statistical methods have used for this aim, which resulted in possibilities 
to improve the organizations performance in several respects. 
 
The most important proposals to changes are: 
 

 A changed organization model with focus on value chains 
 

 New relations for responsibility and domicile 
 

 A long-term direction towards values and corporate culture as 
means of control 

 



 

  
 



 

  
 

 

Sammanfattning 
 
Detta examensarbete handlar om en uppföljning av en 
enkätundersökning enligt EFQM modellen som genomförts vid BT 
Products. Uppföljningen består i en djupare analys av undersökningens 
resultat med fokus på vissa av dess delar. De områden som 
huvudsakligen behandlas är företagets medarbetare, processer och 
ledarskap. Tyngdpunkten ligger i att klargöra orsakssamband mellan 
enkätens olika områden samt att gå djupare in på- och identifiera samt 
beskriva starka och svaga sidor hos dem. Intervjuer, observationer och 
statistiska metoder har använts för detta syfte vilket resulterat i att det 
framkommit möjligheter att förbättra verksamheten i flera avseenden. 
 
De viktigaste förslagen till förändringar är: 
 

 En förändrad organisationsmodell med fokus på värdekedjor 
 

 Förändrade ansvarsförhållanden och tillhörigheter 
 

 En långsiktig inriktning mot en styrmodell med utgångspunkt i 
värden och företagskultur 

 



 

  
 



 

  
 

 

Förord 
 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört på BT Products i 
Mjölby under perioden augusti till december 2006. Arbetet har varit 
både roligt och givande vilket till stor del beror på den öppna och 
vänliga attityd jag mötts av hos samtliga berörda parter på företaget. Jag 
vill därför tacka all personal som på något sätt bidragit till arbetet. Ett 
speciellt tack till alla er som trots stor arbetsbelastning ställt upp på att 
bli intervjuade, utan er hade arbetet inte varit möjligt att genomföra. 
 
Ett särskilt stort tack går till min handledare på BT Products, 
kvalitetschef Torleif Torgnyson. Han har på ett föredömligt sätt banat 
väg för arbetet och alltid funnits till hands för frågor och diskussioner. 
 
Slutligen vill jag också tacka min handledare vid avdelningen för 
kvalitetsteknik vid IEI på Linköpings tekniska Högskola för de tips och 
råd jag fått.  
 
 
Tack alla!  
 
 
Göran Jonsson 
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1 Inledning 
 
 

Här ges förklaring till studiens bakgrund och dess inriktning, en 
beskrivning av företaget, av för studien aktuella funktioner samt av 
arbetssätt och dessutom av företagets kvalitetsorganisation som har 
initierat både enkätundersökningen och denna studie. Information från 
företaget är inhämtad under v.36-38 2006. 
 

 

1.1 Bakgrund till studien 
Under våren 2006 har en självutvärdering enligt EFQM modellen i form 
av en enkät genomförts bland medarbetare på BT Products med syfte att 
generera en allmän bild av verksamheten samt för att möjliggöra 
långsiktig utveckling av den. Enkätkonstruktion och genomförande av 
undersökningen utfördes av författaren till denna text tillsammans med 
två andra studenter. När nu resultatet av enkäten kommit till ledningens 
kännedom har det konstaterats förbättringspotential inom olika områden 
varav det inom vissa av dem redan planerats för- eller pågår åtgärder. 
Det uppdagades även möjligheter att förbättra verksamheten i delar som 
det inte tidigare planerats för, men som man bedömt kräver en djupare 
analys innan åtgärder vidtas. De områdena som ingår i det senare är de 
mjukare, alltså de som behandlar ledarskapet, medarbetarnas situation 
och roller i företaget samt hur detta hör ihop. Det är detta som utgör 
ämnet för denna studie som förklaras närmre i dess syfte i kapitel 2. 

1.2 Enkätresultat  
Resultatet från enkäten var som sagts tidigare utgångspunkten till 
studien och här följer en närmre beskrivning av den. Konstruktionen 
utgick från generella påståenden som i samarbete med personal på BT 
Products anpassades till företaget. Den slutliga versionen av påståenden 
som användes i enkäten återfinns i bilaga 1. Själva genomförande av 
enkäten utfördes via en tjänst på Internet med ett upplägg som innebar 
att respondenten besvarade varje påstående två gånger – först 
påståendets upplevda överensstämmelse och därefter dess 
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viktighetsgrad. Upplägget medförde att enkäten blev lång och i andra 
delen kunde ett visst bortfall noteras. Enkäten omfattade hela 
verksamheten och var likadan för samtliga respondenter.  
 
Svarsfrekvensen var 50 % och resultatet har presenterats för företaget i 
form av gapen mellan överensstämmelse och viktighet, vilket helt enkelt 
är skillnaden i medelvärde mellan svaren för överensstämmelse och 
viktighet för respektive påstående. Resultaten varierar mellan de olika 
områdena och till de bättre hör ”Resultat samhälle” medan exempelvis 
”Processer” inte ser riktigt lika bra ut.  
 
Företaget hade redan innan enkäten en del åtgärder på gång – både 
påbörjade och planerade – medan andra förbättringsområden 
tydliggjordes via enkäten. För detta arbete var det, som sagts tidigare, 
främst gapen i delarna ”medarbetare” och ”ledarskap” som man önskade 
en fördjupad bild av, vilken önskades täcka in funktioner tillverkning, 
produktutvecklig och inköp. Företaget och de aktuella funktionerna ges 
här en kortfattad beskrivning. 

1.3 Företagsbeskrivning 
BT startade sin verksamhet i Stockholm 1946 med att tillverka 
handtruckar. 1949 lanserades den i samarbete med SJ utvecklade 
standardpallen som senare blev europastandard, EUR, vilket satte rejäl 
fart på försäljningen då truckarna blev mer användbara. Idag finns man 
representerade i ett 70-tal länder och har tillverkning i fyra av dem (BT, 
2006). Företaget är idag marknadsledande inom materialhantering, och 
ambitionen är att stärka den positionen med mål att förfoga över en 
tredjedel av marknaden med marknadens bästa lönsamhet. Ett delmål är 
att företagets produkter och tjänster ska ha högst kvalitet i branschen.   
 
Totalt har man cirka 8900 personer anställda världen över och omsätter 
omkring 15 miljarder SEK. Sedan år 2000 ägs företaget av Toyota och 
är sedan 2006 en del av Toyota Material Handling Group (TMHG), (BT, 
2006). BT Products (BTP) är den del av divisionen BT Europe som 
tillverkar företagets produkter för europamarknaden och den större delen 
av verksamheten är belägen i Mjölby. Företaget tillverkar el- och 
handtruckar och dessutom kundanpassade lösningar, varav den del som 
tillverkar seriemässiga elektriska lagertruckar; BT Powered Trucks 
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behandlas vidare här. Den huvudsakliga verksamheten består i att 
utveckla och tillverka elektriska truckar vilket även avspeglas i hur 
företaget är organiserat. Det är en traditionell funktionsorganisation med 
många olika avdelningar inom funktionerna. Företaget har två 
kärnprocesser; tillverknings- och produktutvecklingsprocessen och till 
dem en rad stödjande funktioner och processer. 

1.4 Inköp 
En mycket stor del – omkring 70 % av värdet – av de truckar man 
tillverkar på BTP består av inköpt material. Det leder per automatik till 
att funktionen är både central och kritisk i verksamheten. Funktionen 
består av en del som sysslar med vad som kan beskrivas som traditionellt 
inköpsarbete och en del, kallad IQ, som arbetar specifikt mot 
kvalitetsrelaterade aspekter på inköpt material. Funktionen består av ett 
antal inköpare och assistenter som organisatoriskt ligger direkt under 
funktionschefen, vilket även chefen för delfunktionen IQ gör. Arbetet är 
fördelat så att en inköpare typiskt köper in vissa grupper av produkter till 
hela verksamheten. Inköp samarbetar med bl a produktutveckling och 
produktionsberedning och IQ med sin motsvarighet på 
produktutveckling samt med den centrala kvalitetsfunktionen, men även 
mer allmänt mot produktion och produktutveckling. En utveckling av 
samverkan med vissa leverantörer pågår i och med införandet av vad 
man kallar Leverantörskaizen. Omkring 30 personer arbetar inom 
funktionen. 

1.5  Produktutveckling 
Denna enhet har två huvudsakliga uppgifter; att utveckla nya truckar och 
lösningar samt att ägna sig åt vad man kallar serievård, vilket innebär 
vidareutveckling av produkter som redan är i produktion. 
Produktutvecklingen utgör en strategiskt mycket viktig del av 
verksamheten eftersom företagets vision är att vara världsledande inom 
produktutveckling av eldrivna lagertruckar. Man konstruerar och 
utvecklar allt som är att betrakta som delar i kärnprodukten, vilket 
betyder allt som är strategiskt viktigt och gör en truck från BT unik. Dit 
hör moduler som förarmiljö, chassi och stativ, medan standardartiklar 
som motorer och hydrauliska artiklar köps in från externa leverantörer. 
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Det pågår arbete med att införa modularisering i verksamheten då detta 
medför flera fördelar som en kraftig reduktion av totalt antal artiklar, 
högre effektivitet i både produktion och produktutveckling samt att det 
ger en ökad flexibilitet i att möta marknadskrav på flera varianter. Man 
menar också att det främjar kvaliteten eftersom moduler kan testas 
rationellt i bestämda skeenden av produktionen. 
 
Funktionen, som till stor del även utgör en av företagets två 
huvudprocesser, består av fem avdelningar; Mekanik, Kraft & Styrning, 
Test & Prototyp, Support produktkvalitet och Teknisk support. De har 
alla egna enhetschefer som är underställda funktionschefen. Flera av 
delfunktionerna består dessutom invärtes av flera grupper med 
respektive ansvariga. Det finns utöver detta även en 
projektledningsgrupp inom funktionen. Omkring 100 personer arbetar 
inom produktutvecklingen som är något avskild från den övriga 
verksamheten i en byggnad som visserligen sitter ihop med fabriken, 
men har egen entré och utrymmen för att äta och fika. 

1.6 Tillverkning 
I eltrucksfabriken sker förädling av plåt till olika detaljer, svetsning av 
dem och montering av egentillverkade och inköpta detaljer och enheter 
till färdiga truckar. Detta arbete utförs i tre produktionsenheter; Rider- 
och Walkie produktion som tillverkar truckar som föraren sitter i och kör 
respektive går bredvid eller står på en platta och kör.   
 
Den tredje enheten är stativproduktion som tillverkar och levererar 
stativen till Riders och Walkie. Stativet är det som truckens gafflar är 
monterade i och som lyfter, sänker och tiltar dem. Det är alltså stativet 
som bestämmer lyfthöjd och andra egenskaper hos trucken och beroende 
på kundönskemål kan man leverera truckar med olika typer av stativ. 
Till alla dessa tre tillverkningsenheter levereras plåtkomponenter från en 
fjärde enhet. En femte enhet som ska leverera färdigsvetsade 
komponenter är under uppbyggnad. Både enheten som levererar 
plåtkomponenter och den nya som svetsar ihop dem är verksamhet som 
flyttats ut från huvudbyggnaden för att ge mera plats för montering då 
verksamheten växer. På följande sida visas en schematisk bild över 
tillverkningen.  
 



Inledning 

 5

 
 

Figur 1. Beskrivning av tillverkningen. 

 
Var och en av de tre tillverkande enheterna är uppbyggda som helt 
separata enheter med egna enheter för svetsning, målning och montering, 
även om Riders svetsning framöver ska ske i den separata enheten som 
ska leverera färdigsvetsade komponenter. Dock är både Walkie och 
Riders beroende av stativenheten för sin produktion, som även den ska 
få färdigsvetsade komponenter framöver. Typiskt är enheterna 
organiserade med produktionsledare ansvariga för respektive område 
som är direkt underställda delfunktionens chef, vilken är underställd 
produktionschefen.  
 
Givetvis tillkommer utöver vad som visas i bilden inköpta komponenter 
och material till både Stativ-, Walkie- och Ridersavdelningarna. 
Dessutom har de gemensamma stödfunktioner i form av 
produktionsteknik/beredning, planering/logistik och teknisk support. 
Totalt arbetar det ungefär 800 personer i tillverkningen. En särskild 
gemensam stödfunktion är i form av BTPS office vars funktion är att 
utveckla och stödja i just frågor om BTPS som behandlas vidare nedan. 
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1.7 BTPS 
Sedan 2001 har man på BT Powered Trucks arbetat med att införa ett för 
enheten nytt sätt att producera truckar – ett produktionssystem. Det är ett 
linekoncept där monteringen av truckar börjar med grundläggande delar 
som sedan på ett flödesorienterat sätt successivt färdigställs under vägen 
genom linan. 
 
Det är en stor omställning då monteringen tidigare utfördes stationärt i 
fabriken. Linekonceptet är betydligt mer rationellt då arbetsplatserna 
numera kan anpassas till att passa för just det arbete som utförs på en 
viss plats, och det går att styra materialflöden mer rationellt än tidigare 
eftersom man nu kan ha materialet på plats där det behövs istället för att 
hämta allt till monteringsplatsen. Men linekonceptet innebär också att 
flexibiliteten är mindre och beroendet är större än tidigare, och i början 
mötte man på stort motstånd bland personalen. Idag menar man dock 
från företaget att omställningen i stort uppfattas positivt hos personalen. 
 
Målsättningen med att samla företagets produktionsprinciper och att 
skapa ett eget produktionssystem, BT Production System (BTPS) har 
varit att öka produktiviteten, men också att det ska utgöra en referensram 
av tankar och metoder som kan användas generellt i verksamheten samt 
är anpassade till den med dess förutsättningar. Omfattningen av BTPS är 
all produktion inom tillverkningsavdelningen och några grundläggande 
principer i detta system enligt företagets egen beskrivning följer nedan. 
Flera av dessa principer kännetecknar även Toyotas produktionssystem, 
(TPS), kan man läsa i beskrivningen av systemet. 

1.7.1 Produktionsprinciper 
 

 Standardisering av arbetssätt. Standardiseringen ska 
utgöra en referensram som beskriver ett arbetssätt i 
nuläget, vilket definierar ett normalläge som också är 
utgångspunkt för alla typer av förbättringar. 

 
 Takttid. Detta är genomsnittstiden mellan två på varandra 

följande produkter eller komponenter i ett flöde. Den 
måste givetvis vara konstant inom ett flöde för att det inte 
ska uppstå brist eller överflöd någonstans i kedjan.  
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 Jämna flöden. Olika typer av produkter som produceras 
inom en lina sprids jämt över perioden för att skapa en 
jämn arbetsbelastning i tillverkningsflöde samt i 
materialförsörjning och underhåll. Flödena ska balanseras 
jämt mot takten. 

 

 Förbrukningsstyrd produktion. Information och 
material ska vara sammankopplade i de olika 
processtegen. Materialet flyttas framåt till nästa station i 
flödet samtidigt som behovssignalen skickas bakåt i 
processen. Samtliga signaler ska vara visuella för 
leverantören och ingen produktion får ske utan signal om 
behov från kund. 

 

 Visualisering. Syftet med detta är att tydliggöra vad som 
gjorts och att det ska synas om något avviker från 
normalförhållandet. Allt som är väsentligt för processen 
ska visualiseras. 

 

 Kapabla processer. Inom BT innebär detta att 
processerna har förmåga att prestera vad som förväntas av 
dem, vilket är lika viktigt inom tillverkande, 
administrativa och underhållande processer. Syftet med 
kapabla processer är att de arbetsmoment som utförs på 
BT ska leverera vad som förväntas.  

 

 Direkt återkoppling. Information ska presenteras då den 
är aktuell för berörda parter genom att den visualiseras. 
Anledningen är att det snabbt ska vara möjligt att notera 
avvikelser och störningar så att det konsekvenserna kan 
minimeras. Det ska inte finnas möjlighet att producera 
flera enheter innan fel upptäckts. 

 

 Gå och se. Ledarfilosofin ska vara sådan att alla beslut 
baseras på fakta. Beslutsunderlag ska utgöras av 
personalen kunskap i kombination med information från 
möten och protokoll. Ta kontakt med personalen för att 
bestämma nuläge med eventuella avvikelser. 
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1.7.2 Ordning och reda 
Både på kontor och i produktionen är ordningen på arbetsplatsen en 
väsentlig del i det dagliga arbetet. De främsta skälen till detta är att 
säkerheten och kvaliteten är högre på arbetsplatser där det är rent och 
välordnat. Man använder sig av 5S i BTPS, som i svensk tolkning 
betyder: 
 

 Sortera 
 

 Systematisera 
 

 Städa 
 

 Standardisera 
 

 Ständig förbättring 

1.7.3 Säkerhet 
Högsta prioritet ska alltid vara en säker arbetsplats. Det innebär att inga 
förändringar utan tillräckligt hög säkerhetsnivå får genomföras, men 
också att förbättringar av säkerhet har högsta prioritet om det är så att 
den inte är tillräckligt hög. 

1.8 Kvalitetsorganisation 
På BTP finns en kombinerad kvalitets- och miljöfunktion som utvecklar 
och underhåller företagets kvalitets- respektive miljöarbete varav det 
förstnämnda behandlas här. Kvalitetsfunktionen arbetar i huvudsak mot 
tillverkningen där två personer arbetar med produkt- och svetsrevision 
och två med utveckling av verksamheten. Utöver detta finns det inom de 
olika linjefunktionerna i tillverkningen kvalitetscontrollers som har ett 
tätt samarbete med kvalitetsavdelningen. ”Rätt från mig” och ”Ständiga 
förbättringar” är två centrala begrepp i företagets kvalitetspolicy. 
Dessutom har områdena produktutveckling och inköp egna avdelningar 
som arbetar med kvalitetsrelaterade aspekter som anknyter till deras 
funktion, d v s kvalitet i utvecklingsrelaterade delar och på inköpt 
material. Speciellt på inköp utgör denna del av funktionen en betydande 
del av den totala bemanningen. Precis som i tillverkningen finns även 
inom dessa funktioner kvalitetscontrollers som ansvarar för att 
koordinera kvalitetsrelaterade frågor dels till kvalitetsavdelningen och 
dels mellan varandra. Hela kvalitetsorganisationen befinner sig för 
närvarande i en utvecklingsfas       
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1.8.1 Förbättringsgrupper 
I produktionen arbetar man sedan en tid tillbaka med 
förbättringsgrupper. Det finns i eltrucksfabriken ungefär 40 aktiva 
grupper med upp till ett tiotal deltagare i var och en av dem. Grupperna 
är självstyrande, sammansatta av produktionsledarna och har möten med 
olika tidsintervall varav veckovis eller varannan vecka förefaller vara 
vanligast. Efter en trög start upplever kvalitetsavdelningen, efter en del 
förändringar i sammansättningen av grupperna, att arbetet och resultatet 
från gruppernas arbete med tiden blivit allt bättre. 
 
Under gruppsessionerna arbetar man med fyra prioriteringsområden; 
säkerhet, kvalitet, leverans och ekonomi. De olika förslagen inom dessa 
områden redovisas på för ändamålet avsedda tavlor ute i verksamheten. 
Där presenteras pågående aktiviteter i förbättringsarbetet, vilken kategori 
respektive aktivitet tillhör, vem som ansvarar för den, status samt start- 
och slutdatum. Det finns även en uppföljning av aktiviteter för 
respektive områden. Förbättringsgrupper finns även inom en del andra 
avdelningar såsom inköp och produktutveckling. 

1.8.2 Förslagsverksamhet 
Det finns en traditionell förslagsverksamhet på företaget, men den har en 
förhållandevis låg aktivitet idag. Verksamheten är öppen för alla 
avdelningar på BTP. När en anställd lämnar ett förbättringsförslag så går 
det till ansvarig person för handläggning som gör en preliminär 
bedömning av det för att se om det är lönsamt att genomföra, vilket 
alltså är ett grundkriterium. Är det inte lönsamt så blir det avslag direkt, 
men finns möjlighet till lönsamhet går det vidare till den tekniker, 
konstruktör eller annan person som kan göra en bedömning av förslagets 
genomförbarhet. Om resultatet av bedömningen blir att förslaget är både 
genomförbart och lönsamt tas beslut om genomförande. Tiden från 
inlämning till beslut kan ta en månad i anspråk. Belöning för förslag 
beräknas enligt följande: 
 

Belöning = Förslagets lönsamhet under ett år –
1,4*genomförandekostnad/2 

 
Faktorn 1,4 kommer av 40 % påslag i sociala kostnader som tillkommer 
för företaget, och halva genomförandekostnaden multiplicerat med 
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denna dras alltså bort från den ettåriga förtjänsten. Detta är grundregeln, 
men det finns en viss flexibilitet i systemet. Om det exempelvis är fråga 
om inköp av ett verktyg som utgör en hög fast kostnad, men som ändå 
ger lönsamhet under första året så kan det bli fråga om att företaget tar 
en större del av grundinvesteringen. Det finns i systemet även en 
bedömning av huruvida det som förslaget behandlar ingår eller inte ingår 
i förslagsställarens arbete. Utifrån denna bedömning kan beslutet bli att 
ingen till full belöning utgår enligt ovanstående formel. Ligger förslaget 
i gränslandet till personens arbetsuppgifter så kan en viktning av 
belöningen på 25, 50 eller 75 % genomföras. 
 
Någon egentlig mätning och uppföljning av hela förslagsverksamheten 
görs inte idag, men det utgår dock statistik till fackförbundet Metall på 
lämnade och genomförda förslag. En gång i månaden hålls med Metall 
även ett förslagsråd där man diskuterar verksamheten, som t ex vad som 
ska anses ingå i människors arbeten och inte och därmed vad som kan 
ges förslag på. 

1.8.3 Kvalitetsprojekt 
Kvalitetsavdelningen driver utveckling i kvalitetsfrågor på olika 
områden. Ett av dem är utveckling av arbetssätt vid problemlösning. En 
modell som håller på att introduceras är den av National Semiconductor 
utvecklade metoden 8D, vilken är en teambaserad 
problemlösningsmetodik som i åtta steg med varsin checklista används 
för att definiera och lösa främst större problem. 
 
Företagets verksamhetssystem har nyligen antagit en ny form i och med 
att det överförts från pärmar till intranät. Det antas kunna ge en bättre 
tillgänglighet och en bättre överblick i och med att det utgår från 
företagets huvudprocesser med deras stödfunktioner där det är möjligt 
att från övergripande nivå gå in på specifika funktioner och vidare in i 
rutiner och styrdokument. Uppdatering blir betydligt enklare än tidigare 
eftersom det nu kan göras centralt.   
 
Ett annat projekt går ut på att utveckla arbetssättet med att dokumentera 
och rapportera kvalitetsresultat från tillverkningslinorna. Som verktyg 
och hjälpmedel för analys och presentation av resultat kommer även ett 
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IT-baserat hjälpmedel att tas fram. Fokus kommer att vara kring de två 
begreppen Total FTC, First Time Capability, och processkassation. 

1.8.4 Internrevision    
BTP har sedan länge arbetat med internrevision där man tittar på 
processers effektivitet och värdeskapande förmåga samt om företagets 
ledningssystem uppfyller ISO-standarderna. Revision utförs fyra gånger 
per år. Sedan årsskiftet 2006 genomförs de interna revisionerna enligt ett 
förändrat upplägg som innebär större fokus på process- och 
projektrevision. Syftet är att mer aktivt än tidigare använda revisionerna 
som förbättringsdrivare i verksamheten. Varje revision genomförs av ett 
team bestående av fyra eller fler revisorer vilka har en rad krav på sig 
som omfattar bland annat personernas bakgrund i utbildning.
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2 Problemformulering och syfte 
 
I kapitlet formuleras de problem studien avser lösa, vilka 
frågeställningar den avser besvara samt vilka avgränsningar som gjorts 
av tids-, kostnads-, utrymmes- och saklighetsskäl. 
 
 
Resultatet från en enkätundersökning säger inget om samband mellan de 
olika områdena som omfattas och därför vet man i regel inte var insatser 
ska sättas in för att korrigera ett visst resultat. Dessutom är det inte 
självklart vilka insatser som ska sättas in då orsakssambanden är klara. 
Detta examensarbete har därför som syfte att härleda kausala samband 
mellan de delar av enkätresultatet som är relevanta för relationen mellan 
medarbetartillfredsställelse och ledarskap. Med kausala samband avses 
mellan modellens olika kriterier. Resultaten från denna analys används 
sedan tillsammans med en djupare analys av de för studien aktuella 
frågeställningarna med målsättning att ta fram förbättringsförslag för 
dem.  

2.1 Frågeställningar 
 

 Vilken struktur och betydelse har de kausala sambanden mellan 
de olika undersökta områdena 

 

 Hur upplever medarbetaren i organisationen situationen 
 

 Var bör företaget sätta in åtgärder utifrån ovanstående 
 

 Hur ska dessa åtgärder utformas 

2.2 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till BT Powered Trucks i Mjölby. Den omfattar de 
i verksamheten mest centrala enheterna; tillverkning, utveckling och 
inköp och behandlar i princip sådant som handlar om medarbetaren, 
ledarskapet, sambandet däremellan vilket oundvikligen inbegriper hur 
arbete utförs i organisationen. Den del som behandlar kausala samband 
innehåller av tekniska och pedagogiska skäl även delar som ligger 
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utanför syftet. De kausala sambanden kommer av tid- och utrymmesskäl 
inte att utvecklas till en fullständig analys av samband mellan enskilda 
påstående inom kriterierna. Istället läggs mer energi på att utveckla 
förslag som ger en större bredd på förbättringar inom aktuella kriterier. 
Nyutveckling av produkter kommer inte att behandlas i detta avseende. 

2.3 Motiveringar 
Enkäten utformades för att täcka in hela verksamheten och i resultatet 
ingår det därför också svar från samtliga delar av den. Med detta 
utgångsmaterial vore det därför felaktigt att göra en uppdelning vid 
undersökning av kausala samband; hela tanken med undersökningen har 
varit att ge en generell beskrivning av verksamheten och därför måste 
detta även gälla analysen av materialet från den. Den del som går in på 
djupet i problemområden har även den begränsats utrymmes- och 
tidsskäl skäl samt att tillgången på intervjupersoner inte är obegränsad. 
Avgränsningen i områden på företaget som behandlas gjordes utifrån 
företagets huvudsakliga verksamhet; att utveckla och tillverka 
lagertruckar. Inköp är centralt i verksamheten såtillvida att en truck som 
tillverkas både fysiskt och ekonomiskt till mycket stor del består av 
inköpt material. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel ges beskrivningar och förklaringar till bakomliggande 
teorier som använts till att analysera och förklara det empiriska 
materialet i studien. Exempel på vad som behandlas är teori om EFQM 
modellen, motivation, organisationskultur, värden och statistik men även 
Toyotas produktionssystem TPS och dess uppbyggnad. 
 
 
Detta kapitel är relativt långt och innehåller teori som inte nödvändigtvis 
måste läsas för att inhämta studiens tillvägagångssätt, resultat och 
slutsatser. Om läsaren så önskar så går det utmärkt att gå vidare till nästa 
kapitel och återvända hit för att hitta förklaringar till påståenden, val och 
till de slutsatser som dras i och av studien. 

3.1 EFQM modellen 
European Foundation of Quality Management (EFQM) är en 
medlemsbaserad icke vinstdrivande organisation, som bildades 1988 av 
fjorton ledande europeiska organisationer (SIQ, 2006), med syfte att 
vara en drivkraft för uthållig framgång hos europeiska organisationer. 
För att möjliggöra detta har organisationen tagit fram en modell för 
verksamhetsutveckling som utgör ett praktiskt hjälpmedel i att mäta var 
organisationen står idag för att ge vägledning och förståelse för var man 
ska rikta insatser för förbättringar, d v s ett verktyg för självutvärdering. 
Det går även att använda modellen som en bas för utformning av 
ledningssystem och för benchmarking (EFQM, 2006). Modellen består 
av nio områden varav resultat mäts i fyra dimensioner. De övriga fem 
delarna utgörs av de angreppssätt som är tänkta att leda fram till 
resultaten. 
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Ledarskap Verksamhets-
planering

Medarbetare

Partners
&

Resurser

Processer

Resultat
medarbetare

Resultat
kunder

Resultat
samhälle

Resultat
verksamhet

                        Angreppssätt                  Resultat

           Lärande och förbättringar

 
Figur 1. EFQM modellen, egen illustration. 

 
Kriteriet processer har en central plats i modellen och är det som knyter 
ihop angreppssätt med resultat. Den grundläggande tanken är alltså att 
organisationen har en uppsättning verktyg i form av angreppssätt för att 
uppnå resultaten. Är tillståndet i resultaten inte tillfredsställande så ska 
detta kunna åtgärdas genom att insatser sätts in i de olika angreppssätten. 
På så vis passar modellen väl in övrig kvalitetsinriktad teori som har 
ständig förbättring genom iterativa arbetssätt som kärna. 
 
Logiken i modellen ges av dess struktur och den följer i stort flera av de 
kvalitetsinriktade teorier som finns, som t ex Dahlgaard & Dahlgaards 
(2004) 4P-modell och Bergman & Klefsjös (2001) modell med fyra 
hörnstenar som båda har starkt fokus på kunder, stödjande ledarskap, 
delaktiga medarbetare och ett processbaserat arbetssätt. Tanken bakom 
EFQM modellen är i korthet att ledarskapet ger förutsättningar åt 
organisationens medarbetare, dess partnerskap och resurser samt i form 
av verksamhetsplanering. Dessa tre element skapar och utvecklar 
företagets processer som i sin tur leder fram till resultaten. 
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Vid användning av modellen för mätning används vanligen med en 
enkät som innehåller ett antal påståenden för var och en av de nio 
områdena varav samtliga mäts i två dimensioner; dels hur väl 
respondenten tycker att påståendet är uppfyllt och dels hur viktigt det är. 
Skillnaden mellan uppfyllande och viktighet utgör gapet för det 
uppmätta området, och målsättningen är att inga gap ska finnas. På så vis 
utvärderas hur väl organisationen presterar ur medarbetarnas perspektiv. 
Det krävs ofta, men inte alltid en djupare analys av de eventuella gap 
som visat sig för att kunna vidta relevanta åtgärder. Analysbehovet styrs 
givetvis av hur konkret det påstående gapet gäller för är och om 
orsakssambanden mellan de olika uppmätta områdena är klara eller inte. 
 
För att kunna användas riktigt effektivt i att lösa problem och förbättra i 
verksamheten är just det som nämns ovan en stor svaghet hos modellen; 
den säger inget om de kausala sambanden mellan dess olika delar. Vare 
sig om eventuella samband mellan de delar som ligger i samma nivåer 
eller mellan enskilda angreppssätt och resultatdelar. Vissa kopplingar 
kan ofta göras intuitivt och logiskt, men många gånger är det långt ifrån 
självklart att utifrån ett enkätresultat bedöma hur orsakssambanden ser ut 
och därmed var insatser ska sättas in för att förbättra visst resultat. För 
att komma förbi dessa problem i att analysera ett enkätresultat finns 
möjligheter att använda sig av statistiska metoder för att ge en mer 
generellt giltig bild av ett enkätresultat. 

3.2 Statistisk teori 
Det som en sådan bild kan innehålla är dels orsakssambanden mellan 
olika delar, d v s ge svar på frågan: Vilka delar har påverkan för att 
förbättra t ex resultat kunder? Dessutom kan man få information om 
vikten av de i modellen olika ingående delarna, d v s ge svar på frågan: 
vad bör vi fokusera på för att förbättra t ex resultat kunder. Då ett 
resultat av en enkät som mäter flera olika områden ska analyseras 
kvantitativt i syfte att härleda kausala samband så handlar det om att 
använda någon av de multivariata metoder som finns tillgängliga, varav 
några av de vanligaste ges en förklaring här. Både den mängd 
information som är möjlig att få ut och kvaliteten på den bestäms av den 
metod som valts ut för ändamålet. Det är möjligt att använda allt från 
relativt enkla metoder till mycket sofistikerade och komplexa dito, där 
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de senare ger betydligt mera och säkrare information vilket givetvis även 
gör dem mera användbara. 
 
Vid dessa typer av analysmetoder används endast en dimension av 
svaren; graden av uppfyllelse, viktighetsgraden för de olika påståendena 
skattas på statistisk väg. Om man vet från början att resultatet ska 
analyseras statistiskt så är det en stor fördel eftersom enkäten då kan 
göras hälften så lång.              

3.2.1 MLR 
Multipel linjär regressionsanalys skattar en variabel utifrån flera olika 
orsakande faktorer som kan kombineras på olika sätt (www.ncsu.edu). 
Metoden är relativt enkel att använda, men har i detta sammanhang 
minst två allvarliga nackdelar. De orsakssamband som man önskar 
härleda fram till resultat har i regel flera dimensioner eller, annorlunda 
uttryckt, varje område som undersökts i enkäten mäts med flera olika 
skalor och denna metod klarar bara av att undersöka ett lager i taget, 
vilket är en svaghet eftersom det i regel är den helhet som de olika 
skalorna uttrycker som man önskar mäta och förklara samband mellan.  
Dessutom förutsätter metoden att det inte föreligger någon signifikant 
korrelation mellan de förklarande variablerna (www.ncsu.edu); något 
som definitivt är fallet i denna undersökning. 

3.2.2 MANOVA 
Multipel variansanalys (Multiple Analysis of Variance) är en annan 
vanlig metod som skattar den förklarade variabeln baserat på 
variansförhållanden mellan de förklarade variablerna. Metoden är inte 
korrelationskänslig som MLR, men precis som med denna klaras bara en 
förklarad variabel i taget av. Dessutom vilar metoden på antagandet att 
observationerna är oberoende av varandra (www.ncsu.edu) vilket inte är 
fallet i denna undersökning. 

3.2.3 SEM 
En metod som klarar att analysera alla variablerna i en modell samtidigt 
är strukturekvationsmodellering (SEM). Det är en mycket kraftfull 
metod som används flitigt i forskningen inom områden som 
marknadsanalys, psykometri och andra typer av forskning för att 
analysera komplexa kausala samband. Det är en metod som skiljer sig 
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kraftigt från de ovanstående då den till skillnad från dem har en ansats 
som är snarare är konfirmativ än explorativ. De enklare metoderna 
fungerar så att de skattar en förklaringsmodell ur givna variabler, medan 
det i SEM är undersökaren som konstruerar en teoretisk 
förklaringsmodell som när den konfronteras med det empiriska 
materialet antingen kan förkastas eller ges varierande grad av acceptans. 
 
De personer som har utvecklat metoden har försett den med en även i 
statistiska sammanhang unik nomenklatur. I modellen finns det fyra 
typer av variabler; latenta, observerade, nedströms och uppströms 
respektive samt kombinationer av dem. En uppströms variabel är 
oberoende och antas kunna mätas utan fel. En nedströms variabel är 
däremot beroende och kan innehålla mätfel. De observerade variablerna 
är de som går att mäta, vilket är det empiriska materialet. Latenta 
variabler mäts inte direkt, utan uttrycks indirekt medelst relationer och 
korrelationer mellan andra variabler i analysen. Nedan följer ett exempel 
på modell som visar hur variablerna förhåller sig till varandra i en 
modell. Exemplet illustrerar hur F2 förklaras av F1 genom att det antas 
finnas ett orsakssamband mellan F1 och F2. Termer betecknade ’e’ 
och ’r’ samlar upp mätfel.   
 
 

x1

x2e2

e1

F1

e4

e3

F2

r1
y1

y1
 
Figur 2. Logiken i SEM. 

 
Förklaring till de olika typerna av variabler i exemplet med 
nomenklaturen i SEM följer av tabellen på följande sida. 
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Tabell 1. Variabeltyper i SEM. 

 

Latent Observerad 
Uppströms Nedströms Nedströms 

F1 F2 x1 
r1  x2 
e1  y1 
e2  y2 
e3   
e4     

 

3.2.4 Underliggande teori i SEM 
Kärnan i SEM är det grundläggande antagandet att kovariansmatrisen 
tillhörande de i analysen ingående observerade variablerna är en 
funktion av en uppsättning parametrar som uttrycker sambandet mellan 
de latenta och dess representerande, observerade, variabler (Bollen, 
1989). Om den teoretiska, antagna modellen är korrekt så kommer den 
kovariansmatris som tillhör denna med dess skattade parametrar att bli 
exakt lika densamma tillhörande de observerade variablerna. Men 
eftersom varken den teoretiska modellens kovariansmatris eller dess 
parametrar är kända så består uppgiften i att skatta de okända 
parametrarna utifrån de observerade variablernas kovariansmatris 
(Bollen, 1989). Strukturekvationsmodellen som används för att 
analysera medelvärdes- och kovariansstrukturen hos data och för att på 
så vis skatta förhållanden består av två delar. En med strukturekvationer 
för modellen bestående av de latenta variablerna, d v s förhållandena 
mellan latenta variabler och en med strukturekvationerna för 
mätmodellen, d v s förhållandena mellan observerade variabler och deras 
indikatorer. De formuleras enligt följande (Bollen, 1989). 
 

=η  B +η Γξ + ζ                             

Formel 1. Strukturmodell. 

 
η är en m * 1 vektor för de latenta nedströms variablerna och B är en 
m * m kofficientmatris för de latenta nedströms variablerna. ξ är en n * 1 
vektor för de latenta uppströms variablerna och Γ är en m * n 
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koefficientmatris för desamma. Den sista termen ζ, som är en 
avvikelseterm, är en m * 1 vektor (Bollen, 1989).  
 

x = Λxξ + δ 
y = Λyη+ ε 
Formel 2. Mätmodell. 

 
I mätmodellen är y en p * 1 vektor och x är en q * 1 vektor, vilka 
uttrycker de observerade variablerna av η respektive ξ, d v s tillhörande 
nedströms respektive uppströms latenta variabler. Λ är 
koefficientmatriser som länkar samman latenta och representerande 
variabler. Λx har dimensionen q * n och Λy p * m. δ och ε är termer som 
samlar upp mätfel i x respektive y och är dimensionsmässigt givetvis 
likadana som dem.  
    
Idealt vill man att den teoretiska modellen ska kunna passa observerade 
data perfekt, men i verkligheten handlar det snarare om att få en så liten 
avvikelse som möjligt. Diskrepansen mellan den teoretiska modellens 
och de observerade variablernas kovariansmatriser uttrycks i en 
residualmatris. Förhållandena mellan de tre matriserna är enligt nedan 
(Byrne, 2001),  
 

∑∑ =− )()( RSθ  

Formel 3. Matrisförhållanden. 

där ∑ )(θ  är den teoretiska modellens skattade matris, S är motsvarande 

från de observerade variablerna och ∑ )(R  är residualmatrisen som 
alltså försvinner vid en perfekt anpassning mellan teoretisk modell och 
observerade data. Målet med modellanpassningen är att uppnå ett så litet 
värde som möjligt på ∑ )(R  genom att jämföra och anpassa de två 
andra matriserna till varandra. Detta exekveras genom att minimera 
diskrepansfunktionen som uttrycks enligt nedan (Bollen, 1989). 
 

1log | ( ) | (S ( ) ) log | S | ( )MLF tr p qθ θ −= ∑ + ∑ − − −     

Formel 4. Diskrepansfunktion. 
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Detta sker i en iterativ process som pågår tills värdet av funktionen 
konvergerar mot två olika mål. Dels mot ett bestämt största värde på 
diskrepansfunktionen och dels då differensen mellan de två senaste 
iterationerna är tillräckligt liten. Båda kriterierna jämförs mot fasta 
referenser. Om funktionen inte är konvergent så betyder det att den 
ansatta modellen inte passar de data man önskar anpassa den till, vilket 
leder till att den förkastas och måste rekonstrueras. Det är alltså 
nödvändigt med en i grunden korrekt modellansats för att metoden 
överhuvudtaget ska fungera. 

3.2.5 Mätning av modellanpassning    
När man konstruerat en modell som klarat grundkriterierna i de första 
testarna så behöver man skatta den globala modellanpassningen för att få 
en bild av hur bra modellen representerar data. Det finns en rad olika 
metoder för detta varav några av dem inte tar hänsyn till 
modellkomplexiteten, vilket resulterar i att ett större antal variabler 
tenderar att ge sämre resultat vid mätning. Flera av dem jämför modellen 
med ingen modell alls, vilket betyder att man i praktiken måste jämföra 
med andra studier på samma område där man kan anta att 
förutsättningarna varit likvärdiga. 
 
Mer generellt är ett index som representerar förhållandet mellan 
modellens värde på 2Χ – statistik och dess frihetsgrader, vilket i någon 
mening betyder förklaringsgrad per variabel. Värdet på detta förhållande 
bör vara mindre än tre (Kline, 1998). Ett annat index, som anses höra till 
de mest informativa (Byrne, 2001), är Root Mean Square Error 
(RMSEA) som mäter hur väl modellen skulle passa om okända, men 
optimalt valda data fanns tillgängliga. Indexet uttrycks per frihetsgrad 
och tar därför hänsyn till modellkomplexitet. Ett värde på noll betyder 
perfekt anpassning och värden mellan 0,05 och 0,08 representerar att 
modellen passar data väl. Värden under 0,05 visar på en mycket bra 
anpassning medan värden på 0,1 eller mera visar på dålig anpassning. 

3.2.6 Modifiering av modell  
För att förbättra modellens anpassning finns det möjlighet att modifiera 
den med hjälp av programvara. Det går att ta fram förslag på åtgärder 
som kan handla om att lägga till samband mellan variabler som inte 
finns med från början, eller att relaxera kovarianser mellan termer som 
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är så starka att de förhindrar vidare anpassning av modellen. Det senare 
betyder att man tar hänsyn till- och avlastar variabler (påståenden) som i 
någon mening mäter samma sak. Att göra en sådan modifiering betyder 
att man tillåter en bättre modellanpassning, eftersom man genom att 
relaxera en kovarians tar bort ett begränsande villkor. Det är mycket 
viktigt att alla modifieringar som genomförs verkligen går att motivera 
teoretiskt och med hänsyn till undersökningen (Byrne, 2001). Ett viktigt 
syfte med att förbättra anpassningen är att avslöja samband som inte 
äger statistisk signifikans. 

3.2.7 Modellkriteriers prestation  
För att ta reda på hur väl de olika kriteriernas prestation är totalt sett med 
hänsyn till deras inflytande i förklaringsmodellen och till deras 
prestation utifrån empiriska data finns det möjlighet att räkna fram ett 
index som beskriver just detta. Det räknas ut på följande sätt (Fornell et 
al, 1996). 

100
)1(

×
−

−
=

∑
∑∑

i

iii

wn
wwx

Poäng  

Formel 5.  Poängindex. 

 
I formeln är x och w indikatorernas medelvärde respektive 
regressionsvikter och n antalet skalsteg. Resultaten är alltså en 
procentsiffra där högre värden är bättre än lägre, vilket visar var i 
undersökningen man presterar mer eller mindre bra. Det kan alltså ses 
som ett slags betyg åt kriterierna i verksamheten. I och med detta index 
är de statistiska delarna genomgångna vilket leder vidare in på mer 
konkreta, och möjligen även mer lättsamma, teorier.  

3.3 TPS och dess bakgrund 
Här följer en kortfattad bakgrund till vad TPS är och vad som 
kännetecknar systemet, men det är ingen fullständig beskrivning – det 
ligger utanför studiens syfte. 
 
Toyota har blivit världskända både för den höga kvalitet företagets 
produkter uppvisar och för sin goda produktivitet. Både kvaliteten och 
produktiviteten anses allmänt vara ett resultat av det egenutvecklade 
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systemet för att producera företagets produkter som kallas TPS, vilket är 
en förkortning av Toyota Production System. Den som studerar vad som 
kännetecknar systemet finner att systemet i praktiken omfattar mycket 
mera än enbart företagets produktion. The Toyota Way (Toyota, 2006), 
alltså det sätt på vilket Toyota bedriver verksamhet, är förutsättningen 
för ett fungerande TPS. 
 
Eftersom Toyota varit så framgångsrika med sitt system så har många 
med varierande framgång försökt att kopiera deras sätt att arbeta. Ett till 
TPS snarlikt begrepp är Lean Production som lanserades på nittiotalet 
och hämtar många av sina idéer från Toyota och andra japanska 
tillverkare. Liker (2004) använder för övrigt begreppen synonymt. Lite 
beroende på vem som författat så är det i Lean många gånger uttalat 
fokus på strängt produktionsorienterade saker som Just In Time (JIT) 
och att eliminera slöseri i produktionsprocesser. 
 
TPS är en samling principer som växt fram utifrån grundläggande 
värderingar under lång tid i Toyota. Det kan sägas ta sin början åren 
efter andra världskriget, även om vissa av principerna är äldre än så. Två 
grundförutsättningar vid tiden låg till grund för systemets utformning. 
USA var vid början av femtiotalet på många sätt en förebild för resten av 
världen, och i sammanhang med massproduktion var det framförallt 
Ford som ansågs vara duktiga. Det ledde till att en grupp chefer på 
Toyota reste runt och studerade både Fords och andra tillverkares 
fabriker, men de intresserade sig även för hur de stormarknader som 
fanns i landet fungerade. Den andra grundförutsättningen var bristen på 
resurser i Japan efter krigsslutet som satte upp tydliga begränsningar för 
hur Toyota kunde agera. 
 
Den syn som mötte gruppen på fabrikerna i USA imponerade inte. Det 
slösades friskt med både tid, material och andra resurser. Man tog därför 
tillvara på rationaliteten med kontiunerligt flöde hos massproduktionen, 
men anpassade det till ett enbitsflöde med minimala mellanlager och 
stora krav på att utnyttja material, arbetskraft och andra resurser 
maximalt som en helhet. Systemet från stormarknaderna med att fylla på 
i hyllorna efter behov inspirerade till det sugande system som 
kännetecknar TPS där inget tillverkas eller transporteras utan föregående 
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behovssignal. Enligt Toyota (2006) bygger TPS på två huvudpelare 
varav den ena kallas Jidoka på japanska. 

3.3.1 Jidoka (Autonomation) 
Begreppet kan sägas omfatta två viktiga principer i systemet. Dels att 
stoppa produktionen av ytterligare enheter om något onormalt inträffar 
så att inga defekter skickas vidare och dels att åtgärda problemen 
omedelbart1 för att förhindra att samma sak händer igen. Då det handlar 
om maskinella processer har man tekniska system som upptäcker 
problem och stoppar produktionen i dem. Vid manuella respektive ligger 
ansvaret hos den enskilde medarbetaren som både har ansvar för- och 
befogenhet att stoppa processen vid problem. 

3.3.2 JIT 
Den andra pelaren är Just in Time, JIT. Egentligen myntades grunden till 
JIT faktiskt redan 1938 av Kiichiro Toyoda, men fick av kända skäl 
riktigt stor betydelse först efter andra världskriget. Enligt Toyotas egen 
beskrivning så handlar det om att tillverka det som behövs, när det 
behövs i den mängd som behövs (Toyota, 2006). Under åren har 
systemen förfinats med bl a Kanbankort som styr hanteringen så att det 
aldrig finns flera komponenter än nödvändigt i tillverkningen, men 
grundfilosofin är fortfarande densamma. Det kan finnas undantag där det 
anses vara nödvändigt med tryckande system, men det handlar då oftast 
om särskilt kritiska komponenter. En förutsättning för JIT är att 
autonomation tillämpas och fungerar. 

3.3.3 Hur kan TPS beskrivas bredare? 
Liker (2004) är en av de mer erkända personerna som har tolkat och 
skrivit om TPS. De som utvecklat systemet hos Toyota under åren har 
inte själva skrivit så mycket officiellt om det, så därför handlar det om 
tolkningar av dess uppbyggnad och i förlängningen Toyotas sätt att driva 
företaget. Liker har skrivit sin bok i samarbete med en av Toyotas högre 
chefer i USA som tidigare jobbat åt andra tillverkare, och även 
diskuterat företagets principer under intervjuer med ett stort antal 
personer som är, eller har varit anställda hos företaget i ledande 
                                                 
1 Alternativt genomförs nödvändiga provisoriska åtgärder och grundorsaken till 
problem undersöks vidare. 
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positioner och har gedigen erfarenhet av det då han skrev sin bok som 
enligt honom själv är ett resultat av 20 års studier av företaget. 
 
Nedan presenteras en sammanställning av vad TPS är, och inte är, enligt 
en hög chef för en tillverkande enhet på Toyota i USA (Liker s 297, 
2004) och fritt översatt. 
 
Tabell 2. TPS i korthet. 

 

TPS är inte: TPS är: 
 

 Ett konkret recept för 
framgång 

 Ett ledningsprojekt- eller 
program 

 En uppsättning verktyg att 
implementera i 
verksamheten 

 Något som bara rör 
produktionen 

 Implementerbart under kort 
eller mellanlång tidsrymd 

 

 Ett konsekvent tankesätt 
 En övergripande 

ledningsfilosofi 
 Fokus på total 

kundtillfredsställelse 
 En miljö präglad av 

teamwork och 
förbättringar 

 Ett ständigt sökande efter 
bättre sätt att agera i allt 
som rör verksamheten 

 Processer med inbyggd 
kvalitet 

 Organiserade 
arbetsplatser med 
disciplin 

 
Utifrån denna tabell syns tydligt att TPS är något som måste arbetas in i 
hela företaget och att det knappast är möjligt att genomföra på kort tid i 
en befintlig verksamhet. En av de viktigaste principerna som systemet 
bygger på är ständigt förbättra i verksamheten, och ett av de viktigaste 
skälen till detta är att ta bort slöseri. 

3.3.4 Slöseri 
Fundamentalt i TPS är alltså att aldrig använda mer resurser än 
nödvändigt, så att eliminera slöseri (Muda) av olika slag är hjärtat i 
produktionssystemet. I TPS startar utvärderingen av en 
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tillverkningsprocess med frågan ”Vad vill kunden ha ut av den här 
processen?” Det gäller såväl om det är intern som extern kund och utgör 
definitionen av värde i systemet eftersom det direkt går att skilja ut vad 
som tillför något av värde och inte (Liker, 2004). Toyota har identifierat 
sju typer av slöseri som är tillämpningsbara i såväl tillverknings-, affärs- 
och utvecklingsprocesser. De listas nedan tillsammans med en åttonde 
som Liker själv lagt till. 
 

1. Överproduktion. All produktion till vilken det saknas 
order. 

 

2. Väntan. Materialbrist, dåligt mappade processteg, 
flaskhalsar etc. 

 

3. Onödig transport. Flytta delar, material eller gods in och 
ut ur lagringsplatser eller mellan steg i en process. 

 

4. Inkorrekt eller överflödig bearbetning. Dålig 
processbarhet till följd av exempelvis undermålig 
konstruktion eller felaktiga verktyg. Produktion av högre 
kvalitet än nödvändigt.  

 

5. Onödig lagring och buffertar. Orsakar exempelvis skadat 
gods, transport- och lagringskostnader och väntan. Döljer   
t ex sena leveranser, långa ställtider, fel i utrustningar och 
obalanser i produktionskedjan. 

 

6. Onödig förflyttning. All onödig förflyttning den anställde 
måste ta sig för i arbetet såsom att leta efter saker eller att 
manövrera med verktyg eller delar. 

 

7. Defekta enheter. All produktion av defekter enheter eller 
åtgärd av defekter samt produktion av skrot och ersättning 
för skrot. 

 

8. Outnyttjad kreativitet. Förlust av idéer, färdigheter och 
förbättringsmöjligheter genom att inte engagera och lyssna 
på anställda. 
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3.3.5 SPC, problemlösning och W E Deming 
Förutom genierna i Toyotafamiljen har också W.Edwards Deming haft 
stor betydelse i kvalitetsutvecklingen för både Toyota och andra 
japanska tillverkare. Han var amerikan, men var i Japan och höll 
seminarier om kvalitet och produktivitet från början av femtiotalet där 
hans idéer togs tillvara till skillnad från i USA vid den här tiden. Faktum 
är att han bjöds in av ockupationsmakterna efter kriget för att med sina 
metoder hjälpa till i uppbyggnaden av landet (Montgomery, 2001). Han 
var först med att tala om både interna och externa kunder, alltså att även 
den i tillverkningsflödet följande personen skulle behandlas som en kund 
som ska förses med rätt saker i rätt mängd i rätt tid. Deming var också 
den som definierade och övertygade japanerna att använda sig av 
systematisk problemlösning – något som senare blev känt som PDCA 
cykeln, eller Demingcykeln som är fundamentala i kaizen – ständiga 
förbättringar som utgör en av grunderna i TPS. Förutom systematisk 
problemlösning tillhörde även statistisk processtyrning (SPC) basen i det 
Deming förespråkade. Tekniken utvecklades inom telefonindustrin 
under tjugotalet och fick under andra världskriget även stor betydelse för 
krigsindustrin, men föll därefter på många sätt i glömska (Costin, 1999) 
tills Deming åter lyfte fram metoderna och argumenterade för deras 
breda tillämpningsområde. Rent praktiskt var nyttan med att kunna skilja 
på slumpvis och systematisk variation enorm (March, 1989) 2 och 
metoderna har sedan dess används flitigt i många grenar av den japanska 
industrin med stor framgång.   
 
Längre fram i tiden fokuserade Deming allt mer på ledningsfrågor, även 
om SPC och problemlösning fortfarande utgjorde kärnan i hans budskap 
(March, 1989). Han har sammanfattat de principer han menar bör 
genomsyra en verksamhet med kvalitetsfokus i fjorton punkter, och hans 
syn har fått stort erkännande. Även Liker (2004) presenterar i sin bok 
TPS med 14 ledningsprinciper som han menar beskriver systemet. På 
följande sidor är både Deming’s 14 punkter från March (1989) och 
Likers (2004) tolkning av TPS i 14 punkter sammanställda mycket 
kortfattat. 

                                                 
2 Citerad i Costin, 1999. 
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Deming TPS (Liker) 
 

1. Skapa ett varaktigt syfte 
för att ständigt förbättra 
produkter och service till 
samhället som bygger på 
långsiktlighet. 

2. Tillämpa den nya filosofin. 
3. Eliminera behov av 

kontroll genom att bygga 
in kvalitet från början. 

4. Gör inte inköp till lägsta 
pris - begränsa antalet 
leverantörer och välj de 
som kan verifiera kvalitet 
på leveranser. 

5. Förbättra kontinuerligt i 
alla processer. 

6. Utbilda anställda och 
chefer i metoder och 
tekniker utifrån klara 
definitioner på acceptabelt 
arbetsresultat. 

7. Instifta och tillämpa ett 
ledarskap som syftar till att 
hjälpa och stödja anställda 
i att göra ett bra jobb. 

8. Driv ut rädsla ur 
organisationen genom att 
uppmuntra 
tvåvägskommunikation. 

9. Bryt ned barriärer mellan 
funktioner och avdelningar.

10. Ta bor förmaningar och 
uppmaningar för och till 
allt sådant som inte har 
tillhörande metoder. 

 

 

1. Tillämpa en långsiktlig 
filosofi vid 
ledningsbeslut även om 
det sker på bekostnad av 
kortsiktiga finansiella 
mål. 

2. Skapa kontinuerliga 
flöden för att synliggöra 
problem. 

3. Använd sugande system 
för att undvika 
överproduktion. 

4. Utjämna 
arbetsbelastningen och 
överskrid inte naturlig 
kapacitet hos personal 
och utrustning. 

5. Skapa en kultur av att 
stoppa arbetet för att 
åtgärda problem direkt då 
de uppstår. 

6. Använd standardiserade 
arbetsmoment för 
förutsägbarhet och som 
en bas för ständiga 
förbättringar. 

7. Använd visuella 
kontrollsystem så att inga 
problem förblir dolda 

8. Använd bara pålitlig, 
beprövad, teknik. 

9. Utveckla och utbilda 
chefer som lever 
filosofin. 

10. Utveckla anställda och 
team som efterlever 
företagets filosofi. 
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Deming (TPS) Liker 
 

11. Eliminera standarder som 
föreskriver standardiserade 
kvoter och numeriska mål. 

12. Möjliggör yrkesstolthet 
genom att inte kräva mer 
än vad som kan göras med 
ett gott resultat.  

13. Erbjud utbildning - det 
behövs kunskaper för att 
göra framsteg. 

14. Högsta ledningen måste 
vara aktivt engagerad i 
samtliga av de 13 
ovanstående punkterna.   

 

11. Respektera partners och 
leverantörer genom att 
utmana och hjälpa dem 
att förbättra sig. 

12. Gå och se själv för att 
verkligen förstå 
situationer. 

13. Ta beslut långsamt under 
consensus efter att ha 
övervägt alla alternativ. 
Ta därefter snabbt beslut. 

14. Bygg upp ett 
organisatoriskt lärande 
genom att ständigt 
reflektera och förbättra. 

 
 
Deming sysslade med kvalitetsutveckling och TPS är ett 
produktionssystem, men trots det kan många likheter ses i det 
ovanstående även om det uttrycks på olika sätt. Några motsägelser finns 
inte alls, men däremot några skillnader. Demings punkter är mer 
generella, medan vissa i TPS av naturliga skäl är mer specifikt inriktade 
mot teknik och produktion. Att bara använda beprövad teknik och att 
använda sugande flöden är unika för TPS i denna jämförelse. De stora 
likheterna beror på att kvaliteten är inbyggd i systemet och en 
förutsättning för att enbitsflödet ska fungera, men förmodligen också för 
att Deming, enligt både Liker (2004) och många andra, haft stor 
betydelse för Toyotas sätt att arbeta. Sammanfattningsvis så är TPS ett 
system som är starkt präglat av de grundläggande värdena och kulturen 
hos Toyota, vilket även är nyckeln till framgången med det. 

3.4  Värden, värderingar och kultur 
I alla former av organisationer finns en mer eller mindre framträdande 
form av kultur. De allra flesta är också överens om att kulturen är något 
som i mycket stor utsträckning bestämmer hur medlemmar i en 
organisation agerar och presterar. Exakt vad som menas med 
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organisationskultur är dock långt ifrån entydigt bestämt. Enligt Schein 
(2004) kan kulturen hos en viss grupp definieras som: 
 

A pattern of shared basic assumptions that was learned by a group 
as it solved its problems of external adoption and internal 
integration, that has worked well enough to be considered valid 
and, therefore, to be taught to new members as the correct way to 
perceive, think, and feel in relation to those problems. 

 
Bruzelius & Skärvad (2000) har ett något enklare sätt att se på det hela 
och menar att kulturen i en organisation handlar om sättet att leva, 
tänka, handla och att vara i just den organisationen. Det kan handla om 
beslutsfattande, befordran av medarbetare, problemlösning, hur 
medarbetare kommunicerar med varandra eller vilka fritidsaktiviteter de 
föredrar. En stark kultur speglas enligt Peters & Waterman (1997) av 
beståndsdelarna nedan: 
 

 En klar formulering av företagets uppgift, mål och 
affärsfilosofi 

 

 Enighet om grundläggande värderingar som dessutom delas 
av- och är väl förankrade i överallt i organisationen 

 

 Konstruktiva förebilder och signifikanta aktörer 
 

 Normer och regler som stödjer organisationens grundläggande 
värderingar och mål 

 

 Väl fungerande informella informationskanaler samt dagliga 
ritualer som förstärker organisationens värderingar 

 
Utöver detta har en kultur även olika nivåer. Enligt Bruzelius & 
Skärvad (2000) är de tydligaste uttrycken artefakterna, vilket är vad 
man ser hör och känner då man besöker en organisation. Det handlar 
om arkitektur, språk, teknologier, historier och ceremonier för att bara 
nämna några. Det är alltså saker som är lätta att observera, men svåra att 
uttyda eftersom man lätt kan beskriva vad som hörs, ses eller känns men 
inte säga vad det betyder eller vad som skapat artefakterna. På en annan, 
och mer abstrakt nivå, finns gemensamma handlingsmönster och 
värderingar som klargör vad organisationen gör i vissa situationer och 
hur den löser problem. Än mer abstrakt blir det då det handlar om 
grundläggande antaganden. Dessa är så djupt rotade i organisationen att 
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ingen ens reflekterar över dem. De tas för givna och kan ofta härledas 
till ett sätt att lösa problem som blivit så accepterat att det tas för givet. 
Denna nivå är den som skapar det största värdet, men kan även vara den 
som skapar störst problem eftersom handlandet, så att säga, är 
inprogrammerat i organisationens medlemmar att handlingar många 
gånger kan sägas ske omedvetet. Värderingar, lösningsmodeller och 
samförstånd är underförstådda och underlättar kommunikationen mellan 
medlemmarna, men dessa grundläggande antaganden gör det också 
svårt för organisationens medlemmar att acceptera och anpassa sig till 
situationer som kräver andra, nya, grundläggande antaganden. Nedan 
beskriver Schein (2004) kulturens olika nivåer och deras förhållande 
grafiskt i en modell. 
 

A rte fa k te r

G e m e n sa m m a
V ä rd e rin g a r

o ch
h a n d lin g sm ö n s te r

G ru n d lä g g a n d e
a n ta g a n d e n

 

 
Arkitektur, klädstil, produkter, 
myter, historier, m m. 
 
 
 
 
 
 
Strategier, mål, organisation 
m m. 
 
 
 
 
 
 
Omedvetna handlingar, 
värderingar som tas för givna 
m m 

 
Figur 3. Kulturens nivåer. Egen illustration efter Schein (2004). 

Att kulturen speglar organisationen liv är det ingen tvekan om, men det 
är också ett faktum att framgångsrika företag ofta har mycket starka 
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kulturer, vilket även många forskare pekat på (Bruzelius & Skärvad, 
2000), varför det finns starka skäl att anta ett samband dem emellan. I 
vissa företag förefaller det möjligt att förklara dess framgångar som en 
direkt följd av dess kultur och ett känt exempel på detta är IKEA. Det 
leder till att det är intressant att försöka förstå kultur bättre för att på 
olika sätt kunna bygga och utveckla den i önskad riktning. 
 
Huruvida det är möjligt att ändra en kultur finns det också olika åsikter 
om. Schein (2004) menar att det är fullt möjligt med rätt stimulans, 
medan andra, som Pettigrew (1986)3, menar att kultur är något som är 
mycket svårt att förändra och faktiskt begränsar vad en organisation kan 
göra. Den senare menar att enda chansen är en revolutionär förändring 
som en följd av ett krismedvetande som följs upp med kraftfulla 
metoder och handlingar. 
 
Utgående från att kulturen går att påverka och forma har Schein (2004) 
sammanställt vad han kallar primära och sekundära mekanismer. 
Primära mekanismer är olika typer av handlande hos ledaren och är vad 
som framförallt formar kulturen, De sekundära mekanismerna är av 
formell, praktisk och visuell karaktär. De kan ses som de verktyg som 
ledaren, utanför handlandet, kan använda sig av för att forma och 
befästa kulturen. För att de ska fungera måste de vara konsistenta med 
de primära mekanismerna och kan med andra ord inte kontrastera mot 
de sätt ledaren visar sina och organisationens grundläggande 
värderingar.  De olika mekanismerna sammanfattas på följande sida 
med tillhörande kortfattade förklaringar. 

                                                 
3 Citerad i Bruzelius & Skärvad, 2000. 
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Tabell 3. Primära och sekundära mekanismer (Schein, 2004). 

 

Primära mekanismer Sekundära mekanismer 
 

 Vad ledaren intresserar 
sig för och fäster sin 
uppmärksamhet vid 

 

 Reaktioner på kriser och 
kritiska incidenter 

 

 Resursallokering 
 

 Rollspel, skrifter och 
”coaching” 

 

 Belöning och status 
 

 Rekrytering, urval, 
befordran och 
avveckling 

  

 Organisationsformen 
 System och procedurer 
 Riter och ritualer 
 Design av den fysiska 

miljön 
 Historier och viktiga 

händelser och personer 
 Formella uttalanden 

 
Första punkten i de primära mekanismerna kan manifesteras på många 
sätt. Vad som mäts, styrs och belönas visar tydligt vad som är viktigt. 
Ledaren kan genom att tydligt visa vad som är intressant styra 
organisationsmedlemmarna till att anpassa sitt beteende. Det fungerar 
givetvis lika bra omvänt genom att ledaren visar vad som inte är 
intressant. Då det är kris krävs i regel att kulturen ifrågasätts och 
förändras och då kan ledarens handlande utgöra förebild för 
organisationsmedlemmarna. De kan då lära sig att förändra 
grundläggande antaganden – något som är en förutsättning för att 
utveckla en framtida kultur. 
 
Resursallokering i form av exempelvis en budget kan tydligt berätta i 
vilken riktning ledaren vill att organisationen ska utvecklas. Mer 
uttryckliga former att sprida värderingar kan vara som i punkt fyra i de 
primära mekanismerna. Det kan handla om videofilmer, skrifter eller 
tal. Hur, och vad som i handling, belönas av ledaren i form av belöning, 
befordrar m m visar tydligt vad som värdesätts. Hur man från ledningen 
rekryterar, befordrar och avvecklar är även det en viktig manifestation 
av kultur. 
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I de sekundära mekanismerna är organisationsformen, som definierar 
arbetsansvar och uppgifter samt hur de samordnas och fördelas, ett 
uttryck för ledningens intresse och engagemang. Rutiner, 
rapporteringssystem och motsvarande visar också vad som är rätt och 
fel i organisationen. Ritualer och riter som stormöten eller fester visar 
ofta ledarens synsätt genom vem som får tala, vilka frågor som tas upp, 
vad som äts och dricks etc är effektiva sätt att etablera en kultur.  
 
Medveten utformning av fysisk miljö; lyxig eller sparsam, stil, färger 
m m återger värderingar. Historier och vandringssägner och viktiga 
händelser och personer förekommer också som en sekundär mekanism 
för att etablera en kultur. Formella och tydliga uttalanden om 
organisationens tro och filosofi (inte sällan i form av små tavlor runt om 
i organisationen) anger ofta, men i en förenklad och förskönad form, 
hur ledaren vill att kulturen ska vara (Bruzelius & Skärvad, 2000). 
 
Kultur handlar alltså på många sätt om värden och värderingar. För att 
kunna bygga upp den kultur som önskas måste det därför finnas 
passande grundläggande värden hos ledare och personal. Det finns olika 
typer av värden varav Lencioni (2002) presenterar fyra som presenteras 
nedan och de viktiga ges en vidare behandling. 
 

 Visionära värden 
 

 Ofrivilliga värden 
 

 Tillåtna värden 
 

 Kärnvärden 
 
De visionära värdena är helt enkelt de värden man vill att 
organisationen ska ha, men ännu inte har; något man strävar mot. Det 
kan handla om att man måste ändra värden hos organisationen för att de 
ska stödja en ny strategi. Ofrivilliga värden kan vara både bra och 
dåliga för en organisation. De kan uppstå om det exempelvis är så att 
organisationens medlemmar ofta ägnar sig åt att gå på lokal mitt i 
veckan och festa långt in på natten samt i övrigt uppträder på ett visst 
sätt. Det kan även handla om att utveckla en viss klädstil samt att ägna 
sig åt vissa typer av aktiviteter och kan mycket väl vara positivt. 
Tillåtna och otillåtna värden handlar om vad som accepteras och inte. 



Teoretisk referensram 

 36

De tenderar att vara ganska likvärdiga hos de flesta företag och kan 
handla om saker som rasism. 
 
De viktigaste värdena är kärnvärdena. De representerar djupt inarbetade 
värden som är en viktig del i alla handlingar ett företag företar sig och 
utgör kulturens hörnstenar vilka det inte kan kompromissas med. Inte 
sällan förknippas ett företags kärnvärden med dess grundare och det är 
dessa värden som ger en organisation särprägel och måste för att ha en 
fortsatt trovärdighet upprätthållas till varje pris. Framgångsrika företag 
med starka kulturer arbetar hårt med att väva in sina kärnvärden i allt 
personalrelaterat som rekrytering, mätningar av effektivitet, 
belöningssystem och avveckling (dock inte det sista i Sverige kanske). 
 
Genom att pröva allt väsentligt mot kärnvärdena och att visa att man gör 
detta samt följer upp i handling så arbetas värdena successivt in i 
organisationens anställda. Att instifta nya kärnvärden, och framförallt 
implementera dem i organisationen, är inte lätt och Lencioni (2002) 
menar att de som inte är beredda att ta sig an ett svårt och mödosamt 
arbete lika gärna kan strunta i att ens formulera några värden. Han menar 
också att formulering av kärnvärden inte har något med consensus att 
göra, utan är något som bör skötas av en grupp i företagsledningen. Det 
personer som medverkar i gruppen bör ha varit i företaget länge, veta 
mycket om det och helst varit med och grundat det. Den enskilde 
individen i organisationen vet många gånger, enligt Lenconi (2002), 
mycket lite om vad som är typiskt och kännetecknar företaget man 
arbetar åt och är därför en dålig källa då det handlar om vara med om att 
formulera kärnvärden, som alltså kan ser som en länk mellan en 
organisations syfte, strategier och medlemmar. 

3.5 Strategi, syfte och mening 
 

3.5.1 Klassisk Management Control 
I västvärlden har företag under lång tid utgått från att utforma en strategi 
som definierar vad företaget ska syssla med, vilket i sin tur definierar 
vilken struktur företaget ska ha. De lednings- och kontrollsystem man 
använder ska sedan utformas för att stödja strukturen och strategin. 
Roberth Anthony var den som först presenterade och förklarade detta 
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utförligt i sin välkända bok Management Control Systems vars första 
utgåva kom 1965, men konceptet har sina rötter längre bakåt i tiden än 
så och kan spåras tillbaka till hur t ex GM arbetat från 20-talet och 
framåt. Även om det givetvis skett många uppdateringar under åren så är 
det fortfarande många gånger Antonys grundidéer från sextiotalet som 
används i många företag och organisationer. 
 
Mycket kort kan man beskriva Anthonys ansats enligt följande. 
 

1. Företagsledningen utformar och formulerar en strategi 
 

2. Företagets struktur anpassas till att passa strategin 
 

3. Lednings- och planeringssystem utformas för att stödja 
strukturen 

 
Till detta läggs en budget, vanligen med ett års horisont, med tillhörande 
mål för allt som anses viktigt att mäta. Då budgetåret gått jämförs 
verkligt utfall med budget för att man ska se hur verksamheten presterat 
i förhållande till plan. Om så önskas kan man givetvis kontrollera mer 
ofta än årsvis. Budgeten kan ses som en årsutgåva av strategin (Anthony, 
2001). Där det visar sig att man underpresterat i förhållande till budget 
undersöks orsaker och åtgärder. Därefter startar processen om igen med 
att en ny budget utformas efter eventuella justeringar i strategin. 
 
I ett sådant här system är det nästan uteslutande redovisningsinformation 
som används för att styra verksamheten, d v s definierade ekonomiska 
resurser för varje kostnadsställe som utifrån dessa har att uppnå vissa 
budgetmål. Chefen för en viss enhet har alltså som övergripande mål att 
styra just den egna delen av verksamheten så att man hamnar på 
budgeterat mål (Lindvall, 2001). Många gånger har man monetära 
incitamentsstrukturer knutna till målen. Utöver budgetmål kan det även 
finnas andra, kompletterande, mål. De är dock underordnade de 
ekonomiska målen i det typiska fallet. Den här kostnadsorienterade 
modellen för att styra en verksamhet är vad som populärt brukar kallas 
Top-Down. 
 
Denna typ av system har länge fungerat väl i efterkrigstidens snabbt 
växande företag på marknader som slukade allt som tillverkades. 
Konceptet med strategi-struktur-system har både sin styrka och svaghet i 
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att det minimerar inverkan från den anställde som har mycket 
väldefinierade uppgifter styrda av planeringssystem. I takt med att 
verksamheten blir större och mer komplex tenderar uppgiften för den 
enskilde att reduceras ned till något som blir allt mer fragmenterat och 
systematiserat (Bartlett & Goshal, 1994). 
 
Idag är dock förutsättningarna annorlunda både då det gäller teknologi, 
marknad och konkurrens. Överkapacitet och intensiv konkurrens är en 
realitet samtidigt som tekniker och marknader konvergerar och skapar 
nya möjligheter där de gamla upphör, vilket gäller i minst lika hög grad 
2006 som det gjorde 1994. Dessutom är det idag mer sällan de 
finansiella kontrollmedlen som är de mest kritiska resurserna för ett 
företag – de utgörs av humankapital i organisationen (Bartlett & Goshal, 
1994). För att ta tillvara på detta måste det naturligtvis finnas en 
organisatorisk omgivning som medger inverkan av individen. Det finns 
flera exempel på stora företag som insett detta och lyckats göra en sådan 
omställning med stor framgång, varav några är ABB, Canon, AT&T och 
Intel. Dessa företag har ganska lite gemensamt i vad de ägnar sig åt, men 
deras ledningsfilosofi är trots detta förvånansvärt likartad. 
 

1. De ägnar de inte så mycket energi åt att formulera klara 
strategiska planer, men desto mera på att bygga upp ett 
innehållsrikt och engagerande syfte för verksamheten. 

 

2. De fokuserar mindre på formell struktur och mera på effektiva 
ledningsprocesser. 

 

3. De ägnar sig inte åt detaljstyrning och att kontrollera sina 
anställdas beteende, men arbetar istället med att utveckla dem 
och att bredda deras perspektiv. 

 
Sammanfattningsvis så har de här företagen gått vidare från den gamla 
synen på management med strategi, struktur och system till en mjukare 
och mer organisk modell som bygger på utveckling av syfte, processer 
och människor, vilket i samtliga fall lett till framgång. 

3.5.2 Från kontroll till kreativitet 
Komatsu, som tillverkar bl a grävmaskiner och tunga maskiner för 
gruvdrift, arbetade länge efter strategi, struktur och system men med en 
del andra styrmedel utöver en budget. Under lång tid hade man som 
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strategiskt mål att växa, komma ikapp och slå marknadsledaren 
Caterpillar. Det gjorde att man inför varje år satte upp mål för ett visst 
område där referensen var Caterpillars prestation. Det kunde handla om  
t ex kvalitet, att utveckla exporten eller att reducera kostnader (Bartlett 
& Goshal, 1994). Det fungerade bra så länge marknaden växte, men då 
den började vika samtidigt som konkurrensen tilltog fick man problem. 
Man hade slutat tänka på vilket strategiskt fokus man skulle ha i 
verksamheten eftersom allt hade gått ut på att bli större och bättre än 
Caterpillar och det var heller ingen i ledningen ingen som egentligen 
ifrågasatte det. 
 
Den typiska Top-Down stilen hade lett till att mellanchefer ute i 
organisationen inte tog egna initiativ utan agerade inom de trånga ramar 
företagets strategi gav dem. En ny VD menade att man behövde använda 
sina resurser bättre genom att vända sig utåt och leta behov och 
möjligheter istället för att följa konkurrentens beteende. Utgående från 
detta gavs chefer i organisationen utmaningar att dubbla försäljning 
under en femårsperiod och man utredde hur företaget kunde utveckla sin 
kultur, bidra till samhället och utveckla personalen med syfte att 
attrahera och stimulera den allra bästa arbetskraften. Den nya 
inriktningen ledde till att den negativa trenden bröts och efter tre år 
ökade åter försäljningen, vilket nästan uteslutande berodde på produkter 
som växt fram i organisationen till följd av mindre kontroll och styrning, 
men mera utmaningar och uppmuntran. 
 
I många företag är det dock så att antingen vet inte eller bryr sig inte de 
anställda om varför verksamheten finns eller vad man vill uppnå åt vem 
– man är helt enkelt inte engagerad och involverad i verksamheten och 
jobbar enbart för att få lön (Bartlett & Goshal, 1994). För att den 
anställde ska göra sitt bästa är det nödvändigt att han eller hon bryr sig 
om det som verksamheten sysslar med och vill uppnå – en stark 
känslomässig tillhörighet med organisationen. 
För att kunna uppnå det behövs ett varaktigt syfte som är tillräckligt brett 
för dels att passa alla delar av organisationen och dels för att tillåta 
anställda att tänka i nya banor. Dessutom bör det vara formulerat i så 
mjuka mänskliga termer att alla anställda kan identifiera sig med det 
(Bartlett & Goshal, 1994). Förutom att ha ett syfte så behöver en 
verksamhet som vill ha delaktiga anställda ha kärnvärden som 



Teoretisk referensram 

 40

kommunicerar verksamhetens värdegrund och kan ligga till grund för att 
sätta upp mål som anställda kan identifiera sig med. Finansiella och 
kvantitativa mål kan aldrig få den breda förståelse, betydelse och mening 
som krävs för ett sant engagemang. En oidentifierad chef på ett företag 
uttrycker det väl på följande sätt4. 
 

It´s fine to emphasize what we must shoot for, but we also need to 
know what we stand for 

 
Enligt Bartlett & Goshal (1994) så handlar utveckling av en organisation 
som vill ha långsiktig framgång med delaktiga och engagerade 
medarbetare om att ändra på relationen mellan anställda och verksamhet 
från att ha en känsla av att arbeta åt ett företag till känslan av att tillhöra 
en organisation med ett syfte. Även Deming (punkt ett) betonar 
betydelsen av ett varaktigt syfte, liksom det indirekt uttrycks i 
principerna (punkt ett) för TPS. Det handlar om ett långsiktigt 
meningsskapande som den enskilde medarbetaren kan identifiera sig 
med. 

3.6 Individen i organisationen 
Bruzelius & Skärvad (2000) menar att allt fler företag på senare blivit 
övertygade om medarbetarnas avgörande betydelse för företagets 
utveckling och effektivitet. De menar att detta sägas vara en del i 
övergången från industrisamhälle till service- och kunskapssamhälle, 
eftersom kopplingen mellan medarbetaren och kunden är mer direkt och 
tydlig i de senare fallen. Inte minst i årsredovisningar har deklarationer 
som ”Personalen är vår främsta resurs” blivit vanliga. Ibland är det mest 
att betrakta som en klyscha, medan det i andra fall uttrycker en äkta 
grundsyn (Bruzelius & Skärvad, 2000). 
 
Med begrepp som Human Resource Management (HRM) ses 
medarbetaren som en resurs, och därmed en investering, snarare än en 
kostnad. Det handlar om att arbeta för- och säkerställa att företagets 
medarbetare har rätt kompetens, kraft, motivation och vilja att använda 
denna kompetens och förutsättningar att utnyttja denna kompetens. 

                                                 
4 Citat från Bartlett & Ghoshal, 1994. 
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Utifrån denna grundsyn har begreppet personalidé uppstått. Med detta 
menas vanligen följande enligt Bruzelius & Skärvad (2000): 
 

 Vilka människor (kön, ålder, erfarenheter, utbildning) företaget 
strävar efter att rekrytera 

 

 Vilken kompetens, allmänkompetens såväl som fackkompetens, 
de rekryterade förväntas ha och kunna utveckla 

 

 Hur personal socialiseras i organisationen 
 

 Vad företaget erbjuder sin personal i form av lön, 
utveckling/karriär, arbetsvillkor och övriga belöningar 

 

 Hur personal avvecklas 
 

 Hur överensstämmelse skapas mellan företagets och 
medarbetarnas mål. 

 
Denna lista uttrycker ett förhållningssätt till individerna i organisationen 
från rekrytering tills det att individen lämnar företaget. Tanken är att 
finna en medarbetarsyn som är bra både för företaget och för 
medarbetarna. Idealsituationen är fullständig målkongurens mellan 
medarbetare och företag. Då är affärsidé och personalidé ömsesidigt 
stödjande. 

3.6.1 Beteende i organisationer 
Handlar om hur människorna i en organisation, individuellt och i grupp, 
gör och agerar eller beter sig (Bruzelius & Skärvad, 2000). Det sista 
omfattar både vad personen känner, gör samt tänker och är något som 
bestäms av faktorer både inom och utanför individen. Vad en person gör 
eller inte avgörs alltså dels av individen själv, men också av den 
situation denna befinner sig i. Individen påverkar, men påverkas också 
av, situationen och väljer även situationer, vilket illustreras av bilden på 
följande sida. 
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Individ

Situation

Beteende

 
Figur 4. Påverkan på beteende, fritt från Bruzelius & Skärvad, 2001. 

 
Några förhållanden inom individen som påverkar beteende är: 
 

 Självförtroende och självuppfattning 
 

 Kunskaper och färdigheter 
 

 Känslor och behov 
 

 Attityder och värderingar 
 
Exempel på respektive i situationen som påverkar beteendet är: 
 

 Arbetsuppgifterna 
 

 Arbetsgruppen 
 

 Personliga förhållanden 
 

 Organisationen 
 
Utveckling av självförtroende hos individen är en viktig uppgift för alla 
organisationer (Bruzelius & Skärvad, 2000), eftersom en person som når 
framgång till följd av den får förstärkt självförtroende och vågar ännu 
mer – ny framgång föds av energin och inspirationen som individen fick 
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från den första framgången. Kan detta ske i individens arbete så kommer 
också företaget att dra nytta av det. Självklart påverkar framgångar och 
motgångar på arbetet en individs inställning till fortsatt aktivitet.  

3.6.2 Attityd till arbetet 
Enligt Bruzelius & Skärvad (2000) så startade efter andra världskriget en 
förändring, som fortfarande pågår, i människors attityd till arbete. Från 
att tidigare handlat om försörjning och att förbättra levnadsstandarden så 
arbetar man nu även för att utveckla sig själv och sin livskvalitet. Man 
kan enligt Zetterberg et al (1983) gruppera dessa olika motiv för att 
arbeta enligt nedanstående lista. Detta har han kommit fram till efter att 
ha ställt frågan ”varför arbetar du?” och sedan konstaterat att svaren kan 
sorteras in under de tre kategorierna: 
 

1. För att överleva; att tjäna för brödet – försörjningsvärderingar 
 

2. För att förbättra den materiella levnadsstandarden – 
yttrevärldsvärderingar 

 

3. För att utveckla sig själv och skapa icke-materiell livskvalitet – 
inrevärldsvärderingar 

 
De olika kategorierna har olika stor betydelse för olika individer, och 
skillnaden beror av ålder, uppväxtförhållanden men även andra, 
situationsberoende, faktorer. För att en person ska kunna utvecklas i sitt 
arbete så krävs det att han eller hon tillåts påverka i verksamheten – att 
få vara delaktig. 

3.6.3 Delaktighet 
En av de viktigaste punkterna i offensiv kvalitetsutveckling är 
delaktighet hos organisationens medarbetare (Bergman & Klefsjö, 
2001). För att uppnå detta måste det skapas förutsättningar och 
underlättas för medarbetarna att aktivt få påverka då beslut tas och att 
delta i förbättringsarbete. Delaktighet och engagemang uppnås genom 
delegation av ansvar och befogenheter. Ett sätt att göra detta är att 
uppmuntra medarbetare till att lämna förbättringsförslag, vilket kan ske 
såväl i grupp som individuellt. Det som karaktäriserar en väl fungerande 
sådan verksamhet är låga belöningar, men en effektiv värdering av 
förslagen samt att en stor del av dem genomförs. Det finns till detta 
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mycket som tyder på ett starkt samband mellan en god 
förslagsverksamhet och hög intern kundtillfredsställelse. 
 
Att jobba aktivt med att göra medarbetare delaktiga innebär att man har 
en positiv människosyn; den som får förutsättningar att känna 
yrkesstolthet och att göra ett bra jobb samt premieras för detta kommer 
också att engagera sig mer i sitt arbete och bidra till förbättringar i 
processer och produkter (Bergman & Klefsjö, 2001). För att skapa 
förutsättningar till delaktighet hos medarbetare måste naturligtvis 
eventuella hinder i organisationen arbetas bort. I andra änden innebär 
delaktighet också att individen i organisationen måste ta sitt ansvar – 
mer om detta senare. I kvalitetssammanhang är det inte bara inom den 
egna organisationen som delaktighet är väsentligt, utan även externa 
leverantörer. Det har blivit vanligt hos företag på senare tid att – istället 
för att fokusera på lägsta pris – skära ner antalet leverantörer för att 
kunna knyta ett mindre antal av dem till sig i syfte att öka engagemang, 
kvalitetsmedvetande och ansvar. I och med detta tar också 
leverantörerna på sig ett större ansvar för utveckling och ibland 
tillverkning av delsystem och blir därmed delaktiga i större utsträckning. 
Exempel på företag som arbetar på det här sättet är Tetra Pak och IKEA.      

3.6.4 Medarbetarskap 
För att nå större framgångar i verksamheten krävs mer än att 
medarbetarna bara är delaktiga, det krävs att de tar egna initiativ och 
ansvar för utvecklingsinsatser; ett engagerat, bidragande och 
understödjande sätt att vara delaktig (Bergman & Klefsjö, 2001). Med 
att vara medskapande menas att man är aktivt skapande till det 
gemensamma i sitt förhållningssätt – att man är proaktiv. Att vara 
medskapande är att påverka det gemensamma med egen aktivitet. Att 
istället passivt invänta andras agerande och först då handla själv, att 
agera reaktivt, bidrar inte positivt vare sig på individuell nivå eller på 
gruppnivå. Medarbetarskap syftar alltså på den omtalade och önskvärda, 
proaktiva, formen av delaktighet. Det handlar alltså om att underlätta 
och att skapa möjligheter för alla medarbetare att vara aktiva, 
engagerade och initiativtagande så att de kan bidra till företagets och sin 
egen, personliga, utveckling. Medskapande är något som är giltigt även 
för externa kunder; en sådan relation kan vara värdefull för båda parter 
(Bruzelius & Skärvad, 2000). 
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3.6.5 Motivation och engagemang 
Motiv är enligt Bruzelius & Skärvad (2000) något som driver en person 
att företa sig handlingar i en viss riktning eller på ett visst sätt. 
Motivation är alltså en drivkraft och en person är motiverad när en 
önskan eller ett behov påverkar personens handlande i riktning mot 
detta. Abraham Maslows (1954) teorier om mänskliga behov har under 
lång tid varit en betydande del i motivationsteorin (Bruzelius & Skärvad, 
2000). Maslows tes är att samtliga individer alltid har ett antal 
konkurrerande behov, men att ett av dem är starkare än de andra vilket 
driver individen att agera för att tillfredsställa just det behovet. Han 
ordnar behoven i en trappa eller om man så vill pyramid. De består av 
rent fysiska behov, säkerhetsbehov, kontaktbehov, uppskattnings- och 
statusbehov samt självförverkligandebehov. 
 
Maslow menar att alla människor har dessa behov, men att det bara är de 
otillfredsställde som är motiverande och därmed har potential att utlösa 
aktivitet. Detta innebär att individen rör sig uppåt i behovstrappan då 
behov på en lägre nivå är tillfredsställda. Om ett tidigare tillfredsställt 
behov, på lägre nivå, hotas så rör sig individen nedåt i trappan för att 
tillfredsställa dessa mer grundläggande behov. Behoven är individuellt 
viktade för respektive individ, vilket innebär att den tid en person 
befinner sig på de olika trappstegen varierar. 
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5. Självförverkligande 
 
4. Status och 
   uppskattning 

3. Kontaktbehov 

 
2. Säkerhetsbehov 
 
1. Fysiologiska behov 

 

Figur 5. Mazlows behovstrappa, egen illustration. 
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Fredrik Herzbergs motivations-hygienteori är en annan teoribildning om 
motivation. Han skiljer på motivations- och hygienfaktorer, där 
hygienfaktorerna kan beskrivas som förhållanden och villkor i arbetets 
omgivning som måste vara uppfyllda för att individen ska fungera och 
inte vantrivas. Exempel på sådana är lön och den fysiska arbetsmiljön. 
Motivationsfaktorerna är istället relaterade till själva arbetsuppgiften, 
och när de är uppfyllda är det möjligt för individen att trivas och känna 
motivation för en uppgift (Bruzelius & Skärvad, 2000). 
 
Enligt Hertzberg (1959) ställer sig individen ständigt de två frågorna: 
”Behandlas jag väl?” och ”Används jag väl?”, där den första svarar mot 
hygienfaktorerna och den andra mot motivationsfaktorerna. Det går att 
se likheter med Maslows teorier i och med att de lägre stegen i Maslows 
trappa kan säga motsvara Hertzbergs hygienfaktorer, och stegen på den 
högre nivån motsvarar av motivationsfaktorer (Bruzelius & Skärvad, 
2000). I tabellen nedan återges några exempel på hygien- och 
motivationsfaktorer enligt Hertzberg. 
 
Tabell 4. Hygien- och motivationsfaktorer. 

 

Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 
 

 Arbetsuppgiften i sig 
själv 

 Ansvar 
 Befordran 
 Erkännande 
 Prestationer 
 Psykologisk tillväxt 

 

 Företagspolitik 
 Ledning 
 Relationer till över- och 

underordnade 
 Status 
 Säkerhet 
 Arbetsvillkor 
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Schein (1965) har en annorlunda syn på vad som motiverar människan. 
Han menar att personer motiveras av olika saker och han delar upp det i 
följande klasser: 
 

 Den ekonomiska människan 
 

 Den självförverkligande människan 
 

 Den komplexa människan 
 

 Den psykologiska människan 
 

 Den sociala människan 
 
Den ekonomiska människan drivs av ekonomiska motiv, den sociala 
respektive drivs av samspel och interaktion med andra människor o s v. 
Schein beskriver alltså motivation som individuellt betingat i den 
meningen att de grundläggande motivationskällorna skiljer sig åt.  
 
Mazlow och Hertzberg menar att samma behovs- och 
motivationsfaktorer finns hos alla människor men i olika utsträckning. 
För den ekonomiska människan är alltså en hög lön motiverande enligt 
Schein (1965), men enligt Maslow (1954) och Hertzberg (1959) är 
lönen, generellt sett, inte en motivationsfaktor utan ett grundläggande 
behov respektive hygienfaktor. Däremot kan en låg lön, enligt dem, leda 
till missnöje. 
 
Hackman & Oldham (1976) har undersökt vad som är motiverande i 
arbetssituationen specifikt. De menar att ett arbete som präglas av 
kompletta, resursutnyttjande och meningsfulla arbetsuppgifter med 
feedback skapar nödvändiga förutsättningar för motivation och 
engagemang. Det går att relatera denna syn till Maslows (1954) modell 
där i så fall dessa kriterier är nödvändiga för att individen ska kunna röra 
sig uppåt i trappan. Hackman & Oldhams syn illustreras i figuren på 
följande sida. 
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Arbetsinnehåll

Självständighet
(Autonomation)

Kännedom om 
arbetet

Upplevd mening med arbetet

Kännedom av arbetsresultat

Upplevt ansvar med arbetet
Motivation

och
engagemang

 
Figur 6. Modell för god arbetsutveckling efter Hackman & Oldham, 1976. 

 
Motivationsteori handlar alltså om vilka incitament som får människor 
att agera i olika riktningar och vad som leder till tillfredsställelse 
respektive missnöje. Motiverade och proaktiva individer är en mycket 
viktig framgångsfaktor för en organisation, en annan är hur de fungerar 
tillsammans. 

3.7 Grupper och team 
Teams och olika former av grupper är centralt i den offensiva 
kvalitetsutvecklingen, de består båda av två eller flera personer. Ofta 
bildar man mindre grupper som får ansvar för att lösa vissa uppgifter 
som ett sätt att skapa engagemang i organisationen. 
 
Det kan handla om förbättringsgrupper eller förbättringsteam (Bergman 
&  Klefsjö, 2001), eller tillfälliga teams för att lösa ett problem eller att 
starta upp en process (Costin, 1999). Det som skiljer teamet från 
gruppen är att teamet alltid har ett mål med sin verksamhet, vilket 
gruppen inte alltid har (Bruzelius & Skärvad, 2000). 
 
Grupper kan vara formella eller informella (Bruzelius & Skärvad, 2000), 
där den första är sammansatt i syfte att utföra arbetsuppgifter. Den 
formella gruppen kan vara av karaktären avdelningsgrupp och den 
befinner sig inom en funktion eller avdelning. En projektgrupp, däremot, 
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är sammansatt av personer från olika avdelningar, funktioner och/eller 
organisationer för att lösa ett visst projektmål. En informell grupp 
uppstår spontant på naturlig väg vilket kan ske i form av ren vänskap 
men också som t ex en yrkesgrupp inom en organisation. 
 
Buchholz & Roth (1987)5 har studerat vad det är som gör team effektiva. 
De genomförde en större undersökning bland personer som hade egen 
gedigen erfarenhet av arbete i team och bad dem berätta om deras bästa 
upplevelser av sådant arbete. Deras sammanfattning av dessa 
erfarenheter mynnade ut i åtta typiska kännetecken enligt nedan: 
 

 Tydlig, klar och gemensam målbild 
 

 Stödjande ledarskap 
 

 Öppen och intensiv kommunikation 
 

 Gemensamt ansvarstagande 
 

 Framtidsinriktning och förändringsvillighet 
 

 Uppgiftsfokusering och uppföljning 
 

 Goda individuella prestationer – synergieffekter 
 

 Snabbt agerande 
 
Det framgår tydligt av detta att ett effektivt arbete i team har väldigt lite 
med formella regler, procedurer och byråkrati att göra. 

3.8 Byråkratiska organisationer 
I samma tid, kring förra sekelskiftet, som massproduktionen och 
Taylorismen6 växte sig starka utvecklade Max Weber (1846–1920) sina 
teorier om det byråkratiska systemet. Bakgrunden var ett större behov av 
samverkan på ett mer organiserat sätt än tidigare (Bruzelius & Skärvad, 
2000). Weber karaktäriserade organisationer utgående från interna 
auktoritetsrelationer. Han skilde på auktoritet och makt, där den som 
innehar det senare kan tvinga andra till lydnad, medan den med 

                                                 
5 Citerade i Bruzelius & skärvad, 2000. 
6 Frederick Taylor utvecklade vid den här tiden sina tankar till ”Scientific 
Management” som handlade om hur framförallt arbete i industrin skulle organiseras.  
Tids- och rörelsestudier kännetecknade i stor utsträckning systemet som liknade 
individerna vid maskiner. 
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auktoritet åtlyds frivilligt. I det byråkratiska systemet undertrycks både 
den karismatiske ledarens personliga auktoritet och den traditionella 
auktoritet som fås i arv eller genom sedvänja. Istället legitimeras den 
formella auktoriteten, d v s den som uttrycks i organisationens regler och 
då främst i form av den position personen har i organisationen; 
positionsauktoritet. 
 
Genom att ha strikta formella regler, kommunikationsvägar, 
ansvarsområden m m skulle de mänskliga resurserna tas tillvara på ett 
maximalt effektivt sätt. En ideal organisation bör enligt Weber 
kännetecknas av: 
 

 Utpräglad specialisering och arbetsfördelning 
 

 En strikt ansvarsfördelning 
 

 En hierarkiskt uppbyggd organisation (högre nivåer ansvarar för 
de under, i praktiken en funktionsorganisation) 

 

 Samordning sker tjänstevägen mellan avdelningar, vilket innebär 
att anställd meddelar sig tjänstevägen till närmast över- eller 
underordnad 

 

 Auktoritet utnyttjas som inflytelsemedel (positionsauktoriteten) 
 

 Programstyrning, vilket innebär utförligt specificerade normer 
och regler för beteende 

 

 Opersonliga kontakter och kommunikationer mellan olika 
befattningshavare och betoning på skriftliga kontakter 

 

 Säkra förhållanden i anställning och befordran, alltså reglerad 
befordringsgång 

 
Karaktäristiskt för Webers idéer är framhävandet av den formella 
organisationen samtidigt som man försöker undertrycka allt informellt. 
Det förutsätts därmed att individerna i organisationen finner sig i att 
behandlas som kuggar i ett maskineri och tankegångarna bakom 
systemet kännetecknar även Taylorismen. Styrning mot mål sker alltså 
genom rationellt utformade regler och procedurer, vilket enligt Weber 
minskar behov av personlig auktoritet eftersom man hela tiden kan 
hänvisa till regler. Det ska i sin tur leda till minskade konflikter vilket 
ökar effektiviteten. 
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En effekt av regler är att de ofta anger vad som är otillåtet eller 
acceptabelt, vilket leder till att det är lätt för organisationens medlemmar 
att identifiera vad som minimalt krävs av dem (Bruzelius & Skärvad, 
2000). Det leder till att minimiprestationer lätt blir normalprestationer, 
vilket leder till ineffektivitet och otillfredsställande måluppfyllelse, 
vilket leder till utökad övervakning för att se till att regler följs o s v. Det 
leder till att auktoritetsförhållandena skärps upp med ökade spänningar 
och konflikter mellan organisationens medlemmar som följd. Man 
försöker att utforma nya regler för att lösa konflikterna och förstärker på 
så vis regelstyrningen ytterligare. Systemet har alltså en tendens att 
förstärka sig själv av både avsedda och icke avsedda skäl. 
 
Det byråkratiska systemet har haft stor betydelse för utformningen av 
olika typer av organisationer och har det fortfarande då det handlar om 
offentliga organisationer där det kan vara en bra form, exempelvis för att 
den är rättvis. Det finns dock en rad nackdelar med det byråkratiska 
systemet som presenteras nedan (Bruzelius & Skärvad, 2000), varav en 
del redan tagits upp. 

3.8.1 Överspecialisering 
Specialisering är många gånger bra. Men den kan även gå så långt att 
överblicken förloras; alla sköter just sina egna bitar och ingen ser hur allt 
ska knytas samman för att tillfredsställa kunden. Det uppstår en slags 
specialistvälde som självändamål vilket ger höga administrativa 
kostnader samtidigt som en allt större del av organisationens resurser går 
åt till att lösa interna konflikter. 

3.8.2 Rivalitet och internpolitik 
Ofta ger en byråkratisk organisation upphov till känsloladdade kamper 
mellan olika funktioner och avdelningar som gäller arbetsuppgifter, 
status och resurser m m. De tenderar att vara fyllda med rivaliserande 
och informella grupperingar, vilket ofta betyder att det krävs politisk 
skicklighet för att avancera i organisationen. Denna internpolitik 
innebär, förutom att den kan vara uppslitande på ett personligt plan, att 
en stor del av organisationens energi används till intriger och maktspel 
istället för att utföra de primära och egentliga uppgifterna. 
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3.8.3 En uppåtriktad konfliktström 
Internpolitik och överspecialisering slussar konflikter uppåt i hierarkin 
för att lösas, vilket leder till att ledningen blir överlastad av med inre 
konflikter och får därmed mindre tid åt att ägna sig åt organisationens 
yttre verksamhet. 

3.8.4 Medel blir mål 
Eftersom den byråkratiska organisationen styrs av regler så är det viktigt 
att de följs, vilket kan bli så viktigt att reglerna och rutinerna blir mål i 
sig. Det blir viktigare att följa regler än att tillämpa sunt förnuft i 
speciella situationer, vilket kan leda till problem inte minst i relationer 
mellan leverantör och kund. 

3.8.5 Människomaskinsyn 
Den starkt reglerade verksamheten kan förstöra meningen med arbetet 
och medföra frånvaro, trötthet, slapphet etc. Det finns dock även 
personer som trivs med den hårda regleringen. 

3.8.6 Konservatism och oförmåga till förnyelse 
Den byråkratiska strukturen är ett stort hinder vid utveckling av ny 
teknologi, produkter eller organisationsform, eftersom den sociala 
organisationen försöker att upprätthålla stabilitet. Ju större en förändring 
är desto större blir motståndet mot den, vilket bl a beror på att en radikal 
förändring hotar den rådande makt- och statusfördelningen. Därför är en 
byråkratrisk organisation ofta starkt konservativ och inriktad på att 
bevara sig själv. 
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4 Metod 
 
Denna del beskriver studiens inriktning, utformning, tillvägagångssätt 
och genomförande. Använda metoder beskrivs samt att det ges generella 
beskrivningar av olika typer av metoder. I Appendix 1 ges en djupare 
teoretisk förklaring av vissa metoder samt att metodupplägg och 
analysmetoder redovisas. 
 

4.1 Undersökningens inriktning 
Studien är i huvudsak av förklarande karaktär, vilket betyder att den dels 
syftar till att beskriva och förklara hur orsakssamband är sammanlänkade 
och påverkar varandra och dels gå djupare in i undersökningsområdet 
och beskriva uppfattningar, beteenden, fenomen och orsaker till dem. 

4.2 Undersökningens utformning 
Utgångspunkten till studien var resultatet från enkätundersökningen av 
vilket man från företagets sida önskade en förtydligad bild. Konkret 
önskade man detta i form av orsakssamband mellan enkätens olika 
områden och dessutom en bättre bild av orsakerna bakom resultaten från 
enkätundersökningen. I inledande diskussioner beslutades därför att 
undersökningen skulle bestå av en statistisk del för att utreda 
orsakssamband och en del med intervjuer av medarbetare för den 
fördjupande delen. 
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4.3 Tillvägagångssätt 
Efter de inledande diskussionerna kring studiens inriktning startade 
arbetet med att planera arbetsgången. Strukturen för denna illustreras i 
figuren nedan. 
 

Önskemål och direktiv för studiens inriktning

Teoretisk referensram

Enkätresultat

Statistisk
Analys

Förberedelser
av intervjuer

Intervjuer och
observationer

Sammanställning
och analys

Kvantitativa
resultat

Kvalitativa
resultat

Slutsatser och rekommendationer

 
 
Figur 7. Tillvägagångssätt och arbetsgång. 

 
Arbetet med att söka information i litteratur och vetenskapliga artiklar 
för att bygga upp referensramen inledde studien, eftersom denna är 
utgångspunkten för val av metod, insamling av data och analys. 
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Den övervägande delen av detta kapitel skrevs också vid denna tidpunkt, 
men som i alla studier med kvalitativa inslag så var det inte möjligt att 
göra allt detta arbete på förhand eftersom man inte på förhand kan veta 
allt om vad som kommer att upptäckas och därmed inte heller känna till 
alla delar av teori som kommer att behövas. Referensramen 
kompletterades av detta skäl under studiens gång i vissa delar. Till den 
kvantitativa, statistiska, delen fastställdes och skrevs teorin dock klar 
innan analysen av enkätresultatet inleddes. Parallellt med denna analys 
kunde förberedelser för intervjuer med val av intervjupersoner och 
konstruktion av frågeområden genomföras. Val av intervjupersoner har 
gjorts kvalitativt vilket förklaras vidare längre fram. Frågeområden för 
intervjuer konstruerades utgående från påståenden i enkät och resultaten 
från den. 
 
Därefter har även intervjuer och observationer genomförts parallellt med 
den statistiska delen. Det har varit praktiskt att kunna arbeta på det här 
viset då det varit svårt att bedöma hur mycket tid den statistiska delen 
skulle ta i anspråk samtidigt som stor flexibilitet i valet av tidpunkt för 
intervjuer har kunna erbjudas. De statistiska resultaten blev klara ungefär 
samtidigt som intervjuerna var slutförda. Då kunde dessa sammanställas 
och analyseras. Därefter jämfördes och analyserades de båda delarna av 
resultatet, vilket ledde fram till studiens slutsatser. Utgående från dessa, 
referensramen och det arbete som utförs i organisationen arbetades 
förslag på åtgärder fram. Nedan beskrivs valen av metoder mer i detalj. 

4.4   Metodval och motivering 
För att få bästa tänkbara resultat har denna studie utförts med en 
kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. Det beslutades 
utifrån att en avsikt med studien var att visa hur de olika delarna från 
enkätundersökningen är relaterade till varandra på ett generellt plan, 
medan en andra avsikt var att göra en mer djupgående analys av 
problemområden. För att undersöka det första är det tveklöst kvantitativ 
metod som är lämpad av främst två skäl. 
 

 Förmågan att, utifrån enkätresultatet, på matematisk väg bevisa 
hur förhållandena, inom undersökningsområdet, på företaget 
faktiskt är 

 

 Rationalitets- och resursskäl 
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För den andra, djupanalytiska delen, är det däremot kvalitativa metoder 
som använts eftersom det var en djupare förståelse för fenomen och 
företeelser som önskades, d v s orsaken till de fenomen och 
uppfattningar som ligger bakom resultatet i de för studien utvalda 
delarna. Sådant går inte att räkna fram, och därför beslutades tidigt att 
kvalitativa metoder skulle användas i de delarna. 

4.4.1 Kvantitativ metod 
För den statistiska analysen har jag valt att använda SEM för att generera 
tillräcklig nivå på resultat 7 . Modellansatsen har konstruerats både 
utgående från EFQM modellen, övrig teori på området samt 
förhållanden på BTP. Analysen har genomförts med hela den 
användbara delen av tillgängligt material. Detta fanns tillgängligt vid 
studiens start och utgör primärdata. Ingen variabelreduktion har 
genomförts och den mjukvara som använts för analysen är AMOS, 
Excel, Minitab och SPSS.     

4.4.2 Kvalitativa metoder 
Intervjuer 
Utformningen av intervjuundersökningen har i stort sett följt Kvales 
(1997) guide8 där punkt ett och två i mångt och mycket var givna från 
början. Syftet med intervjuerna har varit att ge en djupare förståelse för 
fenomen och skillnader samtidigt som den generella bilden ges av 
enkätresultatet. Jag har därför använt mig av en ostandardiserad och 
halvstrukturerad intervjuform med en intervjumall innehållandes fyra 
ganska breda områden. Intervjuerna har inte spelats in9. Intervjumallen 
har visats upp för intervjupersonerna och har fungerat som något av en 
agenda genom intervjuerna. Intervjuaren har för egen del haft en mall 
med stödfrågor under de fyra områdena för att inte glömma bort något 
viktigt, men även för att stimulera intervjupersoner som inte berättar så 
mycket själva utan att serveras specifika frågor.  

                                                 
7 Behandlas i avsnitt 3.2.1-3.2.3 samt i 6.1.2. 
8 Se Appendix 1 
9 Se avsnitt 6.2.1-6.2.3 för vidare resonemang kring både detta och övrigt kring val av 
metod. 
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Observationer 
Den form av observationer som genomförts i produktionen kan sägas 
vara både öppen och passiv eftersom jag förklarat vad syftet med min 
närvaro varit samt inte deltagit i något arbete. Eftersom jag ganska stor 
del av tiden för studien varit på företaget så har jag även fungerat som en 
dold och passiv observatör av de avdelningar, personer och beteenden 
jag varit i kontakt med. Jag har gjort vad jag kunnat för att utgöra så liten 
påverkan som möjligt på den observerade situationen. Jag valde att 
använda observationer eftersom det är ett bra sätt att komma i kontakt 
med flera olika personer och avdelningar, samtidigt som det kan ske 
medan dessa personer arbetar samt även i övrigt under naturliga 
förhållanden. 
 
Analysmetod för intervjuer och observationer 
Jag har använt den metod som Kvale (1997) kallar Ad Hoc 10 . 
Motiveringen till detta val är helt enkelt att det varit intressant med flera 
olika aspekter på resultaten såsom kvantifiering, kategorisering och 
upplevelser. Hela materialet inklusive samtliga intervjuer och 
observationer har analyserats gemensamt eftersom det varit av intresse 
att påvisa olika syn på fenomen och funktion samt hur samverkan 
uppfattas från olika horisonter. 

4.4.3 Metodkritik 
I den statistiska delen ser jag inte att valda metoder ska ha kunnat 
inverka negativt på studiens resultat. SEM är erkänd som metod och 
används flitigt i forskningssammanhang. Vidare är materialets som 
använts både tillräckligt stort och har kontrollerats noggrant innan vidare 
analys. Val av modifieringar har naturligtvis ett subjektivt inslag vilket 
kan diskuteras, men jag menar att valen är teoretiskt och praktiskt 
välmotiverade. De är också tydligt redovisade. 
 
I en kvalitativ studie är inte frågan om, utan hur undersökaren påverkar. 
Jag har försökt att hålla denna påverkan så liten som möjligt. Val av 
intervjupersoner, hur frågor ställs, intervjusituationen i övrigt och 
registreringen av intervjuer inverkar naturligtvis på resultaten. 
Säkerligen har intervjutekniken medfört att frågor missförståtts samt att 

                                                 
10 Se Appendix 1 
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en del information inte kommit fram. Då jag valt att inte spela in 
intervjuerna kan möjligen information ha undgått registrering. I någon 
mån har min närvaro vid observationerna säkerligen påverkat de intryck 
jag fått. 

4.5 Praktiskt genomförande 
 

4.5.1 Statistisk analys 
Rådata från enkätundersökningen fanns tillgängligt i form av en excelfil 
vid studiens start. Analysen inleddes med att importera materialet till 
SPSS där det först rensades från icke-adekvata inslag, varefter 
kvarvarande saknade värden ersattes vilket följdes av att Cronbach´s 
alpha räknades ut för respektive skalor11. Även detta genomfördes i 
SPSS. Efter detta arbete räknades alla korrelationer mellan skalor och 
parametrar ut i Excel, vilket även användes för att konstruera ett diagram 
för att beskriva dessa samt Cronbach´s alpha12. Därefter genomfördes en 
analys av materialet med faktorförsök i Minitab13. När materialet var 
verifierat och förberett importerades det till AMOS där även den 
teoretiska konceptmodellen konstruerades 14 . Hela systemet skattades 
med programvaran och efter att de inledande kriterierna och testerna var 
uppfyllda så vidtog modifiering av modellen tills en slutgiltig variant 
kunde fastställas. När detta var slutfört gick arbetet vidare med 
sammanställning och tolkning av relevanta resultat från hela analysen i 
denna del.   

4.5.2 Intervjuer och observationer 
Totalt nio intervjuer har genomförts med personer på olika nivåer inom 
de tre aktuella funktionerna. Det handlar om bland annat 
produktionsledare, inköpare samt chefer på olika nivåer. I produktionen 
har det dessutom genomförts observationsstudier innehållandes samtal 
med produktionspersonal. Val av intervjupersoner har skett kvalitativt 
vilket innebär att man söker efter faktorer som kan ge upphov till skilda 

                                                 
11 Se avsnitt 5.1.1-5.1.2. 
12 Se avsnitt 5.1.3. 
13 Förklaras och diskuteras avsnitt 6.1.3. 
14 Se avsnitt 5.1.4. 
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uppfattningar hos intervjupersoner. Det kan handla om att arbeta på 
olika avdelningar, ha olika befattningar, ålder, kön etc. I denna studie har 
jag valt att intervjua produktionsledare i produktionen eftersom de har 
många kontakter med olika avdelningar, produktionspersonal och chefer, 
vilket antogs kunna generera mycket information om organisationen. På 
inköpsfunktionen intervjuades de yrkeskategorier som förekommer där, 
vilket är inköpare och assistenter. En enhetschef på produktutvecklingen 
intervjuades och övrigt personal inom delfunktioner varav kategori inte 
ansågs vara av särskild vikt. Intervjuerna har i de flesta fall pågått i en 
dryg timme, varit halvstrukturerade och har anpassats i sin styrning till 
intervjupersonerna på så vis att intervjumallen använts i varierande 
utsträckning. En del intervjuer har gett mycket information medan andra 
gett mindre, vilket torde bero på såväl valet av intervjupersoner som på 
intervjuarens skicklighet. 
 
Observationerna har skett på så vis att jag helt enkelt gått ut oanmäld på 
olika avdelningar och studerat samt talat med personer i produktionen. 
Jag har förklarat syftet med min närvaro, ställt frågor, gått runt i 
verksamheten och tittat vilket varit givande både för förståelsen av 
produktionen och av den allmänna stämningen bland personalen. Valet 
av avdelningar har gjorts dels för att fånga in olikheter men också 
beroende på deras lämplighet för denna typ av studie. 

4.6 Kvantitativa metoder generellt 
Detta tillvägagångssätt präglas av statistisk giltighet och lämpar sig om 
syftet är att ge en beskrivning, helhetsbild eller att bevisa något på 
statistisk väg (Holme & Solvang, 1997). Det ställs höga krav på 
standardisering och strukturering med och det finns inte utrymme för 
individuell anpassning. Skälet till detta är att hänsyn måste tas till att 
göra informationen mätbar och generaliserbar. En följd av det 
standardiserade upplägget är att det beslutade upplägget måste följas från 
början till slut för att förutsättningarna mellan respondenterna skall vara 
ekvivalenta och det ställs också krav på urvalet för att kunna ge 
generaliserbarhet då det måste avspegla det som undersökaren önskar 
mäta och även vara tillräckligt stort. Metoderna ger ringa information 
om många undersökningsenheter; de går på bredden (Holme & Solvang, 
1997). 
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4.6.1 Enkäter 
Detta är sannolikt den vanligaste källan till kvantitativa data. Metoden är 
billig, den möjliggör stora urval och bearbetningen kan standardiseras 
(Gustafsson et al, 2004). Eftersom enkäten i regel är anonym så är den 
mindre känslig för saker som att uppgiftslämnaren vill framställa sig i 
god dager, och metoden är mycket lämplig om man önskar undersöka 
åsikter hos stora grupper och kunna behandla resultatet statistiskt. 
Enkäter används därför ofta vid exempelvis självutvärdering av 
organisationer och vid marknadsundersökningar. Till metodens 
nackdelar hör att den kan medföra stora bortfall och den är heller inte är 
lämpad för komplexa frågor. 

4.6.2 Statistisk analys 
Då kvantitativa data ska analyseras och användas för att beskriva/bevisa 
något är det i regel statistiska metoder som används. Metoderna kan bl a 
ge svar på saker som skillnader mellan olika undersökta grupper, vad 
resultatet från en undersökning säger om en population eller att belägga 
olika typer av samband eller avsaknad av samband både i fallet 
longitudinella studier och vid tvärsnittsstudier. Ofta är man intresserad 
av att visa på eller belägga olika typer av kausala samband som är 
generellt gällande. För att göra detta använder man sig i regel av olika 
multivariata metoder. 

4.7 Kvalitativa metoder generellt 
Statistisk generalisering och representativitet är inte några centrala 
syften i kvalitativa metoder, de präglas istället av flexibilitet och 
förmåga att ge en helhetsbild enligt Holme & Solvang (1997). Det 
medger stor frihet att välja ut individuella studieobjekt och det finns 
heller inga strikta krav på hur många sådana som måste ingå, vilket 
beror på att de till skillnad från kvantitativa metoder inte generaliserar 
åsikter hos en större population utan syftar snarare till att utforska 
orsakerna till åsikter. Metoderna har förmåga att ge riklig information 
om få undersökningsenheter; de går på djupet (Holme & Solvang, 1997). 

4.7.1 Intervjuer 
Den vanligaste formen av intervju är den individuella med en intervjuare 
och en respondent. I de fall där antalet respondenter är flera än en talar 
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man om gruppintervjuer eller fokusgrupper och om det omvänt är flera 
intervjuare och en respondent så handlar det om en panelintervju. Kylén 
(2004) beskriver intervjun som ett möte mellan två eller flera personer 
där intervjuaren vill ha fram vissa uppgifter och stimulerar de 
intervjuade att berätta eller svara på frågor. Ett liknande perspektiv har 
Trost (1997) då han menar att intervjuaren söker efter den intervjuades 
beteende eller känslor. Kvale (1997) har en annorlunda syn på intervjun 
än de andra två då han ser den som ett samspel och utbyte av synpunkter 
mellan intervjuaren och den intervjuade om ett ämne av gemensamt 
intresse och att interaktionen dem emellan leder till resultaten. Han 
menar att det finns ett ömsesidigt beroende mellan mänsklig interaktion 
och produktion av kunskap. Intervjuer kan ha varierande grad av struktur 
och standardisering, vilket ges en djupare beskrivning i Appendix 1. 

4.7.2 Observationer 
Vid en observationsstudie ska undersökaren genom att titta, lyssna och 
fråga skapa sig en uppfattning av vad som sker med dem som ingår i 
undersökningen. På så vis ska man få fram de handlingar och reaktioner 
som tillsammans ger bilden av det undersökta sociala systemet (Holme 
& Solvang, 1997). En observationsstudie kan vara öppen eller dold. Då 
den är öppen vet deltagarna om och har accepterat närvaron av 
observatören. 
 
Vid en dold observation så är, inte helt oväntat, deltagargruppen 
omedveten om att de observeras (Holme & Solvang, 2005). Båda dessa 
former kallas även deltagande observation (Gustafsson et al, 2004). Vid 
deltagande observation är det ytterst viktigt att observatören accepteras 
av- och har gruppens tillit, annars är det svårt att komma in i gruppen. 
En form av dold observation som kan användas är när ett beteende eller 
handlande betraktas indirekt, som t ex att en myndighet inspekterar 
sopor från en viss källa. 

4.8 Reliabilitet 
Pålitligheten hos en studie inkluderar två olika aspekter. Dels kan 
begreppet definieras som graden av exakthet hos mätinstrumentet vilket 
är detsamma som den relativa avsaknaden av slumpvisa mätfel. Men 
begreppet handlar också om stabilitet i mätningarna, d v s om en 
upprepad mätning ger ett liknande resultat som den första. Exakt samma 
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resultat fås sällan, men däremot kan de vara mer eller mindre konsistenta 
och resultat som i större utsträckning är konsistenta är också mer reliabla 
(Gustafsson et al, 2004). Därmed kan reliabilitet även definieras som 
graden av reproducerbarhet i en mätning. När man mäter med flera 
variabler i olika skalor i t ex enkätundersökningar är det givetvis centralt 
att undersöka både hur tillförlitlig mätningen inom skalorna är och att de 
olika parametrarna verkligen mäter inom den avsedda skalan. Dels 
behöver man då kontrollera den soliditeten hos skalorna, med vilket 
förstås i vilken utsträckning variablerna inom skalan mäter samma 
fenomen. Det finns olika, och mer eller mindre sofistikerade, sätt att 
mäta detta varav ett av de mest erkända och använda är det så kallade 
Cronbachs’ α  (Cronbach, 1951). Värdet på detta α  varierar mellan 0 
och 1, där det första betyder total avsaknad av såväl reliabilitet hos 
parametrar samt soliditet i skalan, medan 1 indikerar att parametrarna 
har en perfekt reliabilitet samt att även skalan har en perfekt soliditet.  
 
Rekommendationer om minsta acceptabla värde varierar. Enligt Van de 
Ven & Ferry (1979) bör α  vara minst 0,7 för smala konstruktioner, 
medan bredare respektive bör ligga på minst 0,55. 0,7 är också det 
riktvärde som förefaller ha en utbredd acceptans över många 
ämnesområden. Då det gäller intervjuer passar begreppet inte helt bra; 
eftersom en intervju alltid är unik så kan den inte upprepas med exakt 
samma resultat. Däremot kan även intervjuer ha olika grad av 
tillförlitlighet beroende på intervjuperson, ämne och intervjuare. Man 
talar i intervjusammanhang ofta om saklighet istället för reliabilitet.     

4.9 Validitet 
Hur valid en studie är handlar om dess giltighet för det område som 
omfattas – om den mäter rätt saker, d v s hur väl det som önskas mäta 
verkligen täcks av det som mäts. Till skillnad från reliabilitet så handlar 
alltså inte validitet om exakthet och slumpvisa fel utan om systematiska 
fel. Om giltighet ska kunna uppnås så måste dels mätning av rätt saker 
ske, men denna mätning måste också vara pålitlig för att resultatet ska 
vara giltigt. Reliabilitet är alltså ett nödvändigt, men inte tillräckligt, 
kriterium för validitet. När man undersöker skalor bestående av flera 
parametrar är det av intresse att studera deras skiljevaliditet, d v s i 
vilken utsträckning både enskilda parametrar och skalor mäter samma 
eller skilda saker. Ghiselli et al (1981) menar att man kan fastställa detta 
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genom att jämföra skalornas reliabilitet med deras genomsnittliga 
korrelation med andra skalor, samt att jämföra parametrars korrelation 
inom och utom skalor. Visar det sig att skalornas interna konsistens är 
större än deras korrelation med andra skalor, samt att den genomsnittliga 
inomskaliga korrelationen är större än den utomskaliga så betyder det 
två saker. Dels att skalorna mäter det de är avsedda att mäta och dels att 
parametrarna operationaliserar den avsedda variabeln. Denna metodik 
tillämpas i avsnitt 5.1.3. Validitet är i sin definition även relevant för 
intervju- och observationsstudier och handlar då helt enkelt om huruvida 
resultaten från dem verkligen är representativt för det undersökta områd
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5 Analys och resultat 
 
 

I kapitlet analyseras resultatet från enkäten med statistiska metoder 
samt att det för intervjuer och observationer genomförs en kvalitativ 
analys. Kronologin i kapitlet är sådan att den statistiska analysen 
genomförs och leder fram till dess resultat. Därefter följer analys av 
intervjuer och observationer med dess resultat. 
 

5.1 Statistisk analys 
Det första steget i en analys med statistiska metoder är givetvis att 
kontrollera om de kriterier som metoden är förenade med uppfyllda. 
Visar de sig vara uppfyllda kan man gå vidare med att undersöka 
tillförlitligheten hos det empiriska materialet. Är kriterier uppfyllda och 
tillförlitligheten tillräckligt stor så kan analysen av materialet påbörjas. 

5.1.1 Beskrivning av material 
Från början bestod materialet av svar från 555 respondenter. Flera av 
dem hade endast fyllt i inledande uppgifter, men i övrigt inte fyllt i 
enkäten vilket ledde till att de rensades bort direkt. Några respondenter 
hade svarat på de allra första påståendena i enkäten för att sedan avbryta 
och karaktäristiskt var att man hade gett svar till enkätens första område 
men inget mer. Samtliga av dessa svar har tagits bort ur analysen. Ett 
svar avvek mycket kraftigt från de övriga och bedömdes därför vara en 
outlier 15  som rensades ut. Efter denna rensning återstod 497 
respondenter, vilket med god marginal räcker till för att göra en analys 
med SEM. I det återstående materialet saknades det dessutom värden på 
enstaka platser vilka föreföll vara slumpvis fördelade. 

5.1.2 Saknade värden 
Totalt utgjorde, efter radering av svaren i ovanstående, de saknade 
värdena i materialet 2,9 %. Jag har valt att ersätta dessa med medianen 
                                                 
15 En outlier består av data som har så kraftiga avvikelser från det övriga materialet att 
de inte kan anses vara representativa för det undersökta området.  
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för det aktuella påståendet. Se avsnitt 6.1.1 för vidare resonemang kring 
metoder, val och påverkan rörande detta. Efter att de saknade värdena 
var ersatta var nästa steg att testa materialets reliabilitet och validitet.  

5.1.3 Reliabilitet och validitet 
Materialet har undersökts noga m a p skalsoliditet och korrelation inom 
och utom skalan, samt enskilda parametrars korrelation inom och utom 
skalan. Samtliga värden redovisas i tabellen nedan och deras relationer 
kan även studeras i ett diagram. 
 
Tabell 5. Beskrivning av material. 

 

    Medel- Parametrarnas 
    korrelation medelkorrelation 

Kriterium Medel St.Av.
Cronbach 

alpha 
med andra 

skalor 
Inom 

skalan 
Utom 
skalan 

Ledarskap 4,33 1,70 0,92 0,53 0,56 0,32 
Verksamhetsplanering 4,90 1,69 0,86 0,55 0,51 0,31 
Medarbetare 4,58 1,57 0,86 0,63 0,34 0,29 
Partners & Resurser 4,85 1,43 0,73 0,55 0,35 0,28 
Processer 4,47 1,53 0,91 0,60 0,45 0,30 
Resultat Kunder 4,90 1,50 0,81 0,52 0,42 0,27 
Resultat Medarbetare 4,78 1,60 0,87 0,58 0,47 0,31 
Resultat Samhälle 4,91 1,41 0,78 0,52 0,47 0,29 
Resultat Verksamhet 4,66 1,45 0,79 0,57 0,44 0,30 
 
 
Tabellen visar att samtliga skalor har Cronbach’s α  över den strängare 
gränsen16 0,7. Partnerskap & Resurser ligger något lägre än de övriga 
varför en extra kontroll av skalan genomfördes. En möjlighet är att 
någon parameter inte passar in bland de övriga och av den anledningen 
ger skalan en sämre soliditet. I programmet SPSS finns en funktion som 
visar hur α  ändras om var och en av de enskilda parametrarna tas bort 
ut skalan. Det visade sig dock inte ha nämnvärd påverkan att ta bort 
någon enskild parameter, så det är bara att konstatera en något lägre, 
men fortfarande fullt acceptabel, soliditet i den skalan. 

                                                 
16 Se avsnitt 4.8. 
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Skalornas medelkorrelation med andra skalor är i samtliga fall betydligt 
lägre än deras interna reliabilitet (Cronbachs’α ), vilket i diagrammet 
nedan illustreras av de två övre kurvorna – något som visar att skalorna 
mäter de variabler de är avsedda att mäta. Vidare är Parametrarnas 
medelkorrelation klart högre inom skalorna än utom dem, vilket visas av 
de två nedre kurvorna i diagrammet, och betyder att de operationaliserar 
avsedd variabel. Det som är intressant i diagrammet nedan är alltså 
differenserna mellan de två övre och mellan de två nedre kurvorna där 
större avstånd är bättre än mindre. 
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Diagram 1. Korrelationer och Cronbach´s α . 

 
Sammantaget visar resultaten från analysen på ett material med hög 
reliabilitet och validitet, vilket medför att det utan minsta tvekan kan 
användas för vidare analys.    
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5.1.4 Konceptmodell 
Eftersom SEM är en konfirmativ metod så är steget efter att materialet 
kontrollerats att ansätta en teoretisk förklaringsmodell. Då EFQM 
modellen i sig inte explicit säger något om relationen mellan dess olika 
delar så måste man definiera samt motivera sambanden själv utifrån teori 
och reella förhållanden. Antagandet bakom modellen är att resultat i 
världsklass för en organisation m a p dess kunder, medarbetare, samhälle 
och i relation till affärsplan uppnås genom ett ledarskap som styr 
verksamhetens medarbetare, partnerskap & resurser, planering och 
processer (EFQM, 2006). 
 
Modellens logiska struktur kommer ur detta antagande där ledarskapet 
ligger längst till vänster och verksamhetens resultat längst till höger. 
Alla orsakssamband som går från modellens vänstra delar till höger 
önskas alltså ha en positiv korrelation för att det ska stämma överens 
med modellens grundläggande antagande. 
 
Direkt ut detta logiska antagande kan man konstruera en grundmodell 
med positiva orsakssamband från ledarskap till verksamhetsplanering, 
partnerskap & resurser och medarbetare. Det är lätt att acceptera 
sambanden, eftersom ledarskapet rimligen har en direkt påverkan på de 
tre områdena. Ledarskapet sätter upp ramar och ger förutsättningar åt 
medarbetarna, utför verksamhetsplaneringen och fördelar resurser samt 
styr över partnerskap. 
 
Vidare har de tre, enligt det grundläggande antagandet, positiva 
orsakssamband till processer. Inte heller de sambanden är svåra att 
acceptera; de som arbetar i processerna, d v s medarbetarna utövar 
rimligen påverkan på processerna genom att arbeta i och med dem, och 
processerna är också direkt beroende av de partners verksamheten har 
(underleverantörer, legotillverkning etc.) samt de resurser som 
tillhandahålls. Även verksamhetsplaneringen påverkar processerna 
genom hantering av kompetensutveckling, teknisk utveckling och att 
utvärdera alternativa metoder. 
 
Vidare måste det bli det positiva kausala samband från processer till de 
tre delarna av resultat för medarbetare, kunder och samhälle. Eftersom 
det är i processerna verksamhetens arbete utförs så är det också därifrån 
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resultat i olika dimensioner kommer. Resultat kunder uppnås av 
processer som levererar tillräckligt bra produkter och tjänster, resultat 
medarbetare (m a p processer) av processer som är inkluderande och ger 
kännedom om arbetsresultat samt resultat samhälle av processer som 
presterar väl i förhållande till miljö och annat i omgivningen. 
 
Slutligen är det positiva orsakssamband från de tre resultatdelarna till 
hela verksamhetens resultat. De tre dimensionerna kunder, medarbetare 
och samhälle genererar, tillsammans med faktorer som inte har med 
kärnverksamheten att göra, verksamhetens resultat. Nöjda kunder 
kommer tillbaka och är beredda att betala mer, samt har mindre 
klagomål, nöjda medarbetare är mindre sjukskrivna och bidrar aktivt till 
verksamhetens mål och ett bra resultat för samhällsrelaterade frågor 
bidrar bl a i form av mindre utgifter för miljöstörande effekter. 
 
Inga av de hitintills antagna orsakssambanden förefaller vara det minsta 
konstiga, men dessutom kan, och bör, det finnas andra samband mellan 
vissa av modellens olika delar. Ett sådant är ett positivt orsakssamband 
direkt från kriteriet medarbetare till resultat medarbetare. Antagandet 
kan ses ha stöd i hos bl a Hackman & Oldhams modell för 
arbetsmotivation och sambandet föreslås också i den officiella 
beskrivningen för EFQM modellen (EFQM, 2006). 
 
Vidare säger kriteriet för partnerskap & resurser att allokeringen av 
resurser ut i organisationen bör ske genom verksamhetens planering, 
vilket har sin motsvarighet i affärsplanen på BTP, vilket implicerar ett 
positivt samband från kriteriet verksamhetsplanering till partnerskap & 
resurser. Detta sammanfattar de samband jag använt i modellansatsen. 
Det går även att argumentera för flera samband, vilket behandlas vidare i 
avsnitt 6.1.4. På följande sida presenteras ansatsen utgående från EFQM 
modellen med de beskrivna sambanden. 
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Figur 8. Konceptmodell. 

 
Om modellen passar data tillräckligt bra för att inte förkastas så kommer 
det visa sig om de antagna sambanden stämmer överens med dem som 
empiriska data visar. I de eventuella fall där det visar sig att det saknas 
signifikant kausalt samband mellan delar kan modellen modifieras, och 
det finns även möjlighet att vid utvärderingen av modellen komplettera 
med nya samband om de kan motiveras tillräckligt väl utifrån teori och 
reella förhållanden. 

5.1.5 Teoretisk modellansats 
Varje latent variabel i konceptmodellen representeras i det här fallet av 
mellan fem och tolv observerade variabler. Totalt handlar det om 67 
variabler med vardera 497 respondenter vilket ger en kraftigt 
överbestämd modell med 2130 frihetsgrader. Det är en ambitiös uppgift 
att göra en analys med detta material och det kan därför vara frestande 
att genomföra en variabelreduktion. Jag har dock valt att avstå från detta, 
se avsnitt 6.1.3 för vidare resonemang kring detta. 
 
Utgående från ovanstående konceptmodell definierades således den 
kompletta teoretiska modellen med samtliga observerade variabler samt 
latenta variabler för mätfel i programmet AMOS. De kontrollerade data 
importerades till modellen varefter en första testkörning i kunde 
genomföras med positivt resultat. Diskrepansfunktionen konvergerade 
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till ett minimum på endast tolv iterationer, vilket direkt visar på att den 
antagna modellen representerar empiriska data någorlunda väl och har en 
i grunden riktig konstruktion. 

5.1.6 Skattning av systemet 
En kontroll av första körningens resultat visar på en anpassning som, 
med tanke på komplexiteten, inte alls är illa. Samtliga regressionsvikter 
för de antagna kausala sambanden är både positiva och statistiskt 
signifikanta med 0,05p < (över 95% säkerhet). Att de är positiva är 
viktigt eftersom det visar att kausaliteten hos dem ligger i den logiskt 
antagna riktningen. 
 
Den totala förklaringsgraden hos modellen får anses vara klart godkänd 
för att vara ett första försök. Modellens RMSEA17 ligger på 0,065 och 
relativ 2Χ är 3. Alltså en totalt sett godkänd förklaringsmodell som kan 
gå att finslipa ytterligare, främst genom att undersöka om det finns 
ytterligare, inte tidigare antagna, kausala samband samt korrelationer 
mellan variabler som går att motivera teoretiskt. En fortsatt genomgång 
av analysresultaten visar på några korskorrelationer, alltså att vissa 
latenta variabler till delar förklaras av andra än de egna observerade 
variablerna, men det handlar genomgående om både mindre värden och 
samband som inte går att motivera teoretiskt18.  
 
Även kovarianser mellan de observerade variablernas residualer har 
undersökts och där har det påvisats flera sådana som kan motiveras 
teoretiskt till att relaxeras 19 . Att dessa residualer har delad varians 
betyder att de variabler de tillhör i någon mening mäter samma fenomen. 
De är i detta fall samtliga av positiv karaktär, d v s de tenderar att variera 
i både gemensam riktning och tillsammans. Sammanlagt 21 stycken 
relaxeringar har genomförts med en kraftigt förbättrad modellanpassning 
som resultat. I tabellen nedan är de relaxerade sambanden listade. 

                                                 
17 Beskrivs i avsnitt 3.2.5. 
18 Diskuteras i avsnitt 6.1.5. 
19 Se avsnitt 3.2.6. 
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Tabell 6.  Relaxerade kovarianser. 

 

Observerad Kovarianser hos Observerad 
variabel  residualer variabel 

L1 e1 <=> e2 L2 
L2 e1 <=> e12 V3 
L4 e4 <=> e5 L5 
L6 e6 <=> e8 L8 
L7 e7 <=> e8 L8 
V1 e10 <=> e11 V2 
V2 e10 <=> e12 V3 
V5 e14 <=> e15 V6 

P11 e17 <=> e18 P10 
P9 e19 <=> e20 P8 
P6 e22 <=> e23 P5 
P6 e22 <=> e24 P4 
P5 e23 <=> e24 P4 
P3 e25 <=> e26 P2 

RK5 e34 <=> e37 RK2 
RK2 e37 <=> e38 RK1 
RK1 e38 <=> e32 PR1 
M1 e48 <=> e50 M3 
M1 e48 <=> e66 RM7 
M5 e52 <=> e53 M6 

RM5 e64 <=> e65 RM6 
 
 
Sammanställning över variablerna finns i bilaga 1. Tre stycken 
relaxeringar spänner över olika skalor, medan övriga ligger inom dem. 
Att det är så liten andel av sambanden som spänner över olika skalor 
bekräftar de goda resultaten från den inledande analysen av materialets 
soliditet och reliabilitet. Se avsnitt 6.1.6 för resonemang och 
motiveringar till de val som gjorts i denna del.  
 
Efter justeringarna är modellanpassningen betydligt bättre med en 
relativ 2Χ på 2,5 och RMSEA på 0,055 jämfört med de initiala 
motsvarande på 3 och 0,065. Båda värdena ligger också på en nivå som 
enligt erkända normer talar för modell som beskriver empiriska data väl. 
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Samtliga av de ursprungliga sambanden är även efter modifiering av 
modellen statistiskt signifikanta med 0,05p < . 

5.1.7 Resultat 
I modellen nedan presenteras de delar av resultaten från analysen som 
visar de kausala sambanden mellan de olika kriterierna från 
enkätundersökningen samt i vilken grad respektive kriterium förklaras 
utifrån sina respektive orsakande kriterier. Det senare presenteras med 
förklaringsgraden, R2, som antar värden mellan noll och ett, eller mellan 
noll och 100 % som jag har valt att använda här, vilket betyder att om ett 
kriterium presenteras med siffran 67 så förklaras 67 % av kriteriets 
varians av dess orsakande kriterier och 33 % av andra faktorer och 
slump.  
 
Sambanden mellan kriterier beskrivs av respektive regressionsvikt, som 
här har normerats så att de antar värden mellan noll och ett. Om ett 
samband presenteras med siffran 0,44 så betyder det att en förändring 
(förbättring eller försämring) med en enhet i det orsakande kriteriet 
föranleder en förändring motsvarande 44 % av enheten i det påverkade 
kriteriet. 
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Figur 9. Empiriska orsakssamband. 
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De olika kriterierna förklaras till mellan 42 och 79 % av modellen, vilket 
ger en genomsnittlig förklaringsgrad på 60 %. Orsakssambanden visar 
på en hel del intressant. Ledarskapet har en stark påverkan på både 
medarbetare och verksamhetsplanering, men mindre på partners & 
resurser som istället påverkas starkare av verksamhetsplaneringen (som 
ju styrs av ledningen). Inget som direkt förvånar i de delarna. Att 
partners & resurser har en stark påverkan på processerna är mycket 
naturligt, men medarbetarens påverkan på dem är inte alls så stor. Ännu 
mindre är verksamhetsplaneringens direkta påverkan på processerna. 
Den måste anses vara svag. 
 
Som väntat har kriteriet medarbetare en mycket stark påverkan på sin 
motsvarighet i resultat; det starkaste sambandet av alla. Inte oväntat 
utövar processerna en mycket stark påverkan på kundresultat och även 
påverkan så samhällsresultat är stark. Vidare är det kundresultat som 
påverkar verksamhetens resultat mest vilket förefaller rimligt i en 
kommersiell verksamhet. Inte heller att samhällsresultat är de som har 
minst påverkan i hela verksamhetens resultat är på något sätt oväntat 
eller konstigt. Medarbetarresultaten har inte så stark påverkan på 
verksamhetens resultat som kundresultaten. Medarbetarekriteriernas 
samband med processer är mediokra eller svaga. Framförallt 
processernas inverkan på medarbetareresultaten är mycket svagt, men 
även inverkan av medarbetaren i processerna är relativt liten. 
 
De påvisade orsakssambanden visar att det finns stora möjligheter att 
påverka de olika resultaten genom att förbättra i ledarskap och de andra 
angreppssätten. Genom att förbättra i kriteriet ledarskap, med avseende 
på de aspekter som kriteriet representeras av, motsvarande en poäng (att 
förbättra det genomsnittliga resultatet från t ex tre till fyra) så blir 
effekten följande på de andra kriterierna i modellen enligt följande i 
tabellen på nästa sida. 
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Tabell 7. Effekter på kriterium. 
 

  Kriterium Effekt 
 Ledarskap 1,00 
 Verksamhetsplanering 0,70 
 Medarbetare 0,73 
 Partners & Resurser 0,56 
 Processer 0,66 
 Resultat kunder 0,50 
 Resultat medarbetare 0,67 
 Resultat samhälle 0,42 
 Resultat verksamhet 0,64 

 
En förbättring motsvarande en enhet i ledarskap ger alltså 67 % av en 
enhet i förbättring för resultat medarbetare och motsvarande 64 % 
förbättring i resultat verksamhet o s v. 
 
Den andra delen av resultaten visar i vilken grad de olika kriteriernas 
indikatorer, eller uppmätta variabler, förklaras utifrån kriterierna. 
Analysmetoden ger olika vikt åt indikatorerna vilket betyder att några av 
dem kan ha stor inverkan då man vill påverka andra kriterier genom 
sambanden i modellen, medan andra kan ha en mindre påverkan. 
 
I tabellen på följande sida presenteras samtliga regressionsvikter för 
sambanden mellan kriterier och deras indikatorer. De är normerade så att 
de antar värden mellan noll och ett där högre värden betyder större 
påverkan i modellen. Samtliga påståenden motsvarande respektive 
indikatorer finns i bilaga 1. 
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Tabell 8. Regressionsvikter för indikatorer. 

 

 Regressionsvikt för Indikator / Påstående n 

Kriterium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ledarskap 0,50 0,47 0,87 0,85 0,81 0,85 0,80 0,83 0,71    
Medarbetare 0,69 0,69 0,69 0,44 0,53 0,58 0,57 0,42 0,54 0,68 0,55 0,53 
Verksamhetsplanering 0,61 0,59 0,72 0,84 0,66 0,73       
Partners & Resurser 0,54 0,59 0,59 0,58 0,63        
Processer 0,62 0,71 0,76 0,65 0,53 0,51 0,66 0,67 0,66 0,62 0,61 0,58 
Resultat medarbetare 0,81 0,45 0,76 0,71 0,57 0,58 0,79 0,72     
Resultat kunder 0,50 0,58 0,39 0,77 0,67 0,76       
Resultat samhälle 0,49 0,80 0,84 0,64         
Resultat verksamhet 0,56 0,68 0,76 0,57 0,69        

 
De olika indikatorerna har, förutom att de tillmäts olika stor vikt i 
modellen, även skiftande förklaringsgrad 2R , vilket betyder i vilken 
utsträckning de förklaras av respektive kriterium i modellen. De kan 
tolkas som respektive påståendes viktighet i att förklara och påverka 
respektive kriterium. Även här är skalan noll till ett och större värde 
betyder större påverkan. I tabellen nedan presenteras samtliga dessa 
värden på 2R . 
 
Tabell 9. Förklaringsgrad hos indikatorer. 

 

 
2R  för Indikator / Påstående n 

Kriterium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ledarskap 0,25 0,22 0,76 0,72 0,66 0,73 0,63 0,70 0,51    
Medarbetare 0,48 0,48 0,47 0,20 0,28 0,34 0,32 0,18 0,29 0,47 0,31 0,29 
Verksamhetsplanering 0,37 0,35 0,51 0,70 0,43 0,54       
Partners & Resurser 0,29 0,34 0,34 0,34 0,40        
Processer 0,39 0,50 0,57 0,42 0,28 0,26 0,43 0,45 0,44 0,38 0,38 0,33 
Resultat medarbetare 0,65 0,20 0,58 0,50 0,32 0,34 0,62 0,52     
Resultat kunder 0,24 0,34 0,15 0,59 0,45 0,57       
Resultat samhälle 0,24 0,65 0,70 0,41         
Resultat verksamhet 0,31 0,46 0,58 0,33 0,47        
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I kriteriet ledarskap är det indikator ett och två som har betydligt lägre 
värden än de övriga som istället är höga. Både medarbetarkriterierna och 
processer har en mindre spridning med enstaka värden som sticker ut. 
Det kriterium som överlag har lägst förklaringsgrad är Partners & 
resurser där ingen av indikatorerna har speciellt högt värde. Det är 
logiskt såtillvida att det är samma kriterium som i den inledande 
analysen visade sig ha lägst soliditet. 
 
För att se hur väl de olika kriterierna presterat utifrån kombinationen 
empiriska data och det inflytande de ges i förklaringsmodellen har det 
index som beskriver just detta räknats ut20. Resultaten, som kan ses som 
ett betyg för prestationen inom skalorna, kan studeras i diagrammet 
nedan. 
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Figur 10. Kriteriernas totala prestation i modellen. 

 

                                                 
20 Se avsnitt 3.2.7. 
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Som synes är resultaten för ledarskap och processer samt även 
verksamhetsplaneringen lite lägre än de övriga, vilket implicerar att det 
är i dessa man främst bör sätta in åtgärder för att förbättra resultaten och 
då primärt i de påståenden som har störst förklaringsgrad. En djupare 
förståelse för problem och vilken typ av åtgärder som är lämpliga fås i 
den kvalitativa delen av analysen. 

5.2 Intervjuer och observationer 
Såväl intervjuerna som observationerna har analyserats gemensamt med 
hjälp av referensramen och den analysmetod som använts är den Kvale 
(1997) beskriver som Ad Hoc. 

5.2.1 Beskrivning 
De intervjuade på de tre olika funktionerna har gett uttryck för likvärdiga 
åsikter på en del områden, samtidigt som det finns skillnader på andra. 
Personer på avdelningar för produktutveckling och inköp har ganska 
stora likheter med varandra, medan de som arbetar inom tillverkningen 
ger en bild av förhållanden som upplevs vara sämre än de övriga. De 
förstnämnda har även en generellt mer positiv bild av hur väl arbetet 
fungerar i ett helhetsperspektiv. Som en trolig följd av detta uttrycks det 
både direkt och indirekt behov av förändring och förbättring från 
produktionen, medan man på de övriga avdelningarna är mer avvaktande 
och menar det mesta i stort sett fungerar bra idag. 
 
Något som är gemensamt för samtliga intervjuade är att de i det stora 
hela uppger sig trivas bra med såväl sitt arbete som företaget. Överlag 
skulle det visa sig att man i produktionen var öppenhjärtig och rättfram i 
sina åsikter, medan man på inköp och produktutveckling genomgående 
var mera försiktiga med vad som sades. Personliga egenskaper inverkar 
givetvis på detta. Produktionsledarna som intervjuats är tydligt lojala 
mot varandra då de uttalar sig. Den frågemall som använts vid 
intervjuerna utgick från de fyra frågeområdena nedan. 
 

 Trivsel, samarbete och arbetssituation 
 

 Ledarskap och utveckling 
 

 Information, feedback och tydlighet 
 

 Förbättringsarbete 
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5.2.2 Analys 
Överlag ger man uttryck för att trivas med sin arbetssituation på 
företaget, men både inom produktion och inköp märker man av ökad 
bemanning och det högre tempot sedan en tid tillbaka. I produktionen 
handlar det om att man upplever att företaget ökat bemanning på golvet 
och produktionstakten men att organisationen i övrigt inte hängt med. I 
stort sett samma sak på inköp; de större volymerna och flera varianter 
samt även högre krav samtidigt som ansvarsbilden ibland är oklar leder 
till stress och irritation hos personalen när det är svårt att hänga med i 
tempot. Bemanning har ökat, men det tar en tid innan de som är nya blir 
produktiva. 
 
På båda avdelningarna uttrycker man sig som att företaget tar på sig 
mera än vad organisationen egentligen klarar av. I produktionen talar 
samtliga om att det är antal och leverans det handlar om till varje pris på 
BT. På produktutvecklingen ger man inte uttryck för dessa problem med 
ökat tempo i verksamheten, vilket kan bero på att man helt enkelt inte 
påverkas av höjd produktionstakt i särskilt stor utsträckning. På inköp 
handlar det om att man upplever att arbetsbelastningen och tempot är 
högre än vad personalen klarar och i produktionen handlar det om att 
man tycker att målen är för högt satta i förhållande till vad 
organisationen och då i form av olika former av stödfunktioner och 
teknisk utrustning klarar. En del produktionspersonal upplever att 
företaget försöker att utnyttja personalen maximalt hela tiden.  Man 
upplever vidare – både produktionsledare och underlydande – att viss 
utrustning inte är lämpad för det ändamål den används för, att 
utrustningar körs kontinuerligt utan nödvändigt underhåll, samt att det 
inte finns tillräckligt stöd från olika enheter då det uppstår problem21. 
 
Naturligtvis är det inte bra om medarbetaren känner att målen är så högt 
satta att det inte finns möjlighet att uppfylla dem med gott resultat. Det 
är även förödande för yrkesstoltheten om tempot är så högt att ett bra 
arbete inte hinns med. När individer känner sig stressade så påverkar det 
även situationen runt omkring på ett negativt sätt, vilket i sin tur 
påverkar andra individer negativt22. I förlängningen riskerar detta leda 

                                                 
21 Mot principerna för TPS, punkt fyra, se avsnitt 3.3.5. 
22 Se avsnitt 3.2.1, figur 4. 



Analys och resultat 

 80

till en sämre arbetssituation och missnöje med sämre motivation som 
följd. I produktionen leder de beskrivna bristerna till en rad ytterligare 
problem. Ett är att utrustning havererar (man uppger att det är en följd av 
bristande underhåll/olämpligt utnyttjande) vilket alltså stämmer väl med 
det ovan beskrivna. Avbrotten leder i sin tur till att flödet blir ojämnt 
eller leder till avbrott i det, vilket man på en del håll försöker motverka 
genom att medvetet köra upp en buffert så länge utrustningen fungerar. 
Alltså precis tvärtom mot vad punkt två i TPS principerna säger; att 
flödet ska hållas jämt så att inga problem döljs. Man är medveten om 
detta, men menar att alternativet är att man alltför ofta annars skulle stå 
utan produkter att leverera till intern kund, vilket bedöms vara ett sämre 
alternativ. 
 
Det tredje problemet, med för dåligt stöd av olika slag, visar sig i det 
nyss beskrivna med utrustning som inte fungerar bra men där det inte tas 
itu med kraftfulla åtgärder så att problemen löses. Detta är ett problem 
som flera personer beskriver; samma problem återkommer gång på gång 
och det är svårt och trögt att få saker åtgärdat. Den produktionsledare 
som ovan beskrivs ha problem med utrustning har ingen vidare rolig 
situation, eftersom valet är att försöka hålla ett jämnt flöde med stor risk 
för att orsaka stopp i hela linan framåt vid haveri, eller att göra vad 
denne vet att man inte ska; att köra upp en buffert.  
 
Ytterligare aspekter på detta är att det formella ansvaret för reparation 
beror av felets karaktär. Det leder till att man som produktionsledare – 
själv eller genom tekniker – kan ha tillkallat reparation från en funktion, 
men märker att fel inte åtgärdats och får då besked att det är någon 
annan som är ansvarig, eftersom det var en annan sorts fel än just den 
inblandade funktionen sysslar med. Då följer inblandning av ytterligare 
funktion som ska börja utreda felet o s v. Det är ingen som riktigt tar 
ansvar för att åtgärda och allt detta gör att det kan bli långa stillestånd 
och problem som kvarstår. Det som intervjupersonerna allmänt beskriver 
är tvärtemot vad punkt fem i TPS principer beskriver; att arbetet ska 
stoppas och problemen åtgärdas direkt då de uppstår. Naturligtvis går det 
åt mycket tid åt detta för både den som ska ha något åtgärdat och för 
dem som mekar ett tag bara för att sedan konstatera att någon annan är 
problemägare. Avdelningar som drabbas av avbrott i flöden, eller av 
brist på inköpta detaljer, tvingas för att hålla igång produktionen att 
hoppa i sekvens, d v s montera saker i annan ordning än den normala. 
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Man menar att detta i kombination med att man ofta ligger efter i 
förhållande till produktionsmål tveklöst leder till att personalen blir 
stressad och gör fel i större utsträckning än vid normal drift. Ett 
uttalande som styrker en koppling mellan störningar i flöde och kvalitet 
vilket ligger i linje med vad punkt två i principerna för TPS säger. 
 
Samverkan över funktions- och avdelningsgränser fungerar i varierande 
grad beroende på vilka enheter det handlar om och vem man frågar. 
Inköp är i grunden ganska positiva i sina beskrivningar, medan man på 
IQ har en annan, mindre positiv, bild. Det menar jag beror på skillnaden 
i karaktär på det arbete man utför. IQ arbetar mycket med akuta frågor 
som berör problem av olika slag och som kräver samverkan med andra 
funktioner. Det i sig gör att själva utgångspunkten för kontakten i många 
fall är mindre angenäm än den motsvarande för inköp. Man menar på 
inköp att det i regel fungerar bra i kontakter med produktutveckling och 
produktionsberedning som man främst jobbar mot. Samtidigt medger 
man att det både kunde finnas bättre strukturer för samverkan och att det 
ofta diskuteras problem med just sådant som rör samverkan, samt att det 
är känsligt att ta upp vissa frågor med framförallt produktutvecklingen 
eftersom de upplever revirintrång. Dessutom kan ansvarsfrågan ibland 
vara oklar. Andra avdelningars kontakter med leverantörer skapar 
problem för inköp i och med att för mycket information läcker ut till 
dem vilket inverkar negativt vid förhandlingar. 
 
På IQ har man försökt att få igång samarbete med produktutveckling och 
vissa enheter inom produktion med uteblivet resultat. Man upplever dels 
att det inte finns något intresse för samverkan och dels att det finns 
mycket revirtänkande. Dessutom är IQ:s roll oklar i sina befogenheter 
vilket leder till att man inte kan kräva av någon att samarbeta. Något 
annat man på IQ märkt av som en följd av framförallt 
produktutvecklingens ointresse till samverkan med övriga enheter är att 
det inte finns tillräcklig förståelse för att det finns begränsningar i 
kostnader och att konstruktioner ska fungera i produktion. Man sitter på 
utvecklingsavdelningen och är nöjd med sin konstruktion och förutsätter 
att allt i dess omgivning är perfekt. På slutet har man även noterat att 
ankomstkontrollen har börjat användas som allmän dumpningsplats för 
allt möjligt i produktionen. Man upplever att folk försöker att bli av med 
sina egna problem genom att skjuta över dem till någon annan 
avdelning. Eftersom rollen för IQ är något oklar så händer det inte sällan 
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att man vänder sig dit även med alla möjliga former av problem som 
man vill bli av med. Det växer fram en bild av en organisation där 
framförallt den egna funktionens intresse är i centrum och där man får 
problem när det inte finns formella regler för ansvar. Här finns behov av 
att agera efter vad Deming säger i sin nionde punkt. 
 
På produktutvecklingen, å andra sidan, ger man en annan bild. Man 
upplever att samarbete med inköp fungerar bra den informella vägen och 
att det inte finns något behov av speciella rutiner för det. Däremot har 
man problem mot kvalitet och produktion. Främst gäller det brister i 
information och utredningar samt att befintliga rutiner inte följs. Man 
upplever stora problem med att utreda fel och problem som uppstått med 
produkter, vilket man menar beror på bristfällig organisation kring 
informationsinsamling och flöde. Det leder till att man lägger en stor del 
av arbetstiden på utredningsarbete istället för det man borde syssla 
med23. 
  
I produktionen har man en ganska mörk och gemensam bild av 
samarbetet med andra funktioner. Då det gäller olika stödfunktioner så 
har det redan utretts ovan och allmänt sett så är det inte bättre menar 
man. Några tycker helt enkelt att det är ett dåligt samarbete mellan 
funktioner och avdelningar och någon menar att själva samarbetet inte är 
ett problem men däremot att det är trögt och långsamt. Alla framhåller 
att samarbetet mellan de producerande enheterna är relativt gott, men att 
det mot både andra avdelningar inom produktion och till andra 
funktioner är dåligt. Någon menar att det är som separata företag i 
företaget där man bara är intresserad av den egna biten. Det finns ingen 
förståelse för takttiderna som styr produktionen hos andra avdelningar 
och att det innebär att det ofta är bråttom med åtgärder. Man upplever 
långa och omständliga formella vägar i många funktionsöverskridande 
ärenden. Byråkratin och ointresse för samarbete med andra avdelningar 
är ett återkommande tema genom intervjuerna som i dessa delar stämmer 
väl överens med uppfattningarna hos IQ. Återkommande är också rutiner 
som är omständliga, inte följs, inte finns o s v. Är det så att de inte finns 
eller följs så fungerar inte samverkan mellan funktioner. Det tycks dock 
finnas undantag då det gäller ärenden som båda parter finner behagliga 
och där den personliga kontakten är god.  
                                                 
23 Se avsnitt 3.8.1. 



Analys och resultat 

 83

Man finner onekligen stora likheter med Webers byråkratiska system 
och framförallt dess nackdelar här. Man tenderar att överspecialisera sig, 
koncentrerar sig på de egna bitarna och tar inte hänsyn till helheten. 
Även produktionschefen menar att samarbete inom funktioner i regel är 
gott men sämre mellan dem. 
 
Under intervjuerna gav man uttryck för en helhetsbild som var av två 
slag. De som arbetar inom inköp och produktutveckling menade att det 
finns problem med enstaka rutiner och annat men att organisationen i 
grunden fungerar bra. Man var på flera håll tydligt mån om att förmedla 
en positiv bild av sig själv, sin funktion och företaget. På både IQ och 
produktionen gav man snarare bilden av en organisation som i grunden 
fungerar ganska dåligt. Det har också tydligt samband med de problem 
man upplever i sitt dagliga arbete att göra. De intervjuade i både 
produktionen och IQ skulle helt klart ha en angenämare arbetssituation 
om samverkan mellan funktioner var bättre. Produktutvecklingen har 
visserligen problem som omtalats ovan, men det upplever man vara ett 
problem med att rutiner inte följs – inte att samverkan är dålig. 
 
Stämningen på företaget tycker man överlag är ganska bra, även om 
flera tvekade med svaret och flera angav att det ökade tempot och 
stressen lett till mera prat om vi-och-dom på slutet. På både inköp och 
produktutveckling menar man dock att det finns en uppdelning mellan 
produktionspersonal och övriga på företaget, där man menar att attityden 
till arbetet är sämre i produktionen. Övrig information från både 
intervjuer och observationer kan åtminstone delvis förklara detta. Man 
upplever överlag betydligt mer problem som påverkar arbetssituationen i 
produktionen än vad det ges uttryck för på andra platser och det påverkar 
beteendet negativt24. 
 
På både inköp och produktion efterlyser man en större närvaro av 
företagets högre chefer som man, med något undantag, menar syns till 
för lite. Man är överlag positiv till chefernas person även om undantag 
finns. Flera av de intervjuade har helt enkelt ingen uppfattning. De som 
varit i företaget en längre tid upplever att närvaron av chefer blivit lägre 
de senaste åren, och flera av dem anger högre tempo och tidsbrist som 
möjliga orsaker, men även att det kan vara personligt betingat. Flera 
                                                 
24 Se 3.6.1. 
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uppfattar detta som viktigt och menar att det är allmänt uppskattat hos 
personalen med chefer som är synliga och kommer förbi och växlar 
några ord ibland. 
 
Från produktionen uttrycks att företagets chefer visserligen är bra att tala 
med, men man menar att det är för dåligt fokus och engagemang för att 
åtgärda problem. Man kan ta upp samma problem flera gånger och få 
besked om att man ska göra det ena och det andra, men upplever att 
verkningsfulla åtgärder ofta uteblir. Andra bekräftar bilden utan att ha 
haft större problem själv, men menar att man skulle kunna prestera 
mycket bättre om det fanns ett större engagemang från ledningen kring 
detta. Det man syftar på då är främst att arbeta mera förebyggande i 
framförallt kvalitetsrelaterade frågor. Man menar att det idag är för tungt 
att driva sådant som produktionsledare. Det finns inget intresse för det 
och oftast är både man själv och andra som behöver blandas in 
överlastade med andra, mer akuta, problem. 
 
Det är ett återkommande tema i produktionen från olika nivåer att man 
har mycket akuta problem som måste åtgärdas. Det leder till att man inte 
har resurser till att arbeta förebyggande, samtidigt som det inte upplevs 
finnas intresse från ledningen för det. Man arbetar mot en slags 
godkändnivå och är nöjd om den uppfylls25. Genomgående menar de 
intervjuade på samtliga funktioner att det som framförallt är prioriterat 
på företaget är antal tillverkade truckar och leverans. Det leder till att 
man upplever att det mobiliseras på ett helt annat sätt i organisationen då 
det är saker som är direkt knutna till att hålla igång produktionen än då 
det är bekymmer som inte direkt påverkar detta. När 
produktionspersonal tillfrågas om vad de arbetar mot för mål så svarar 
man intuitivt och genomgående i ett antal enheter som man ska tillverka 
på ett skift eller under en vecka.  
 
Många uttrycker att kvalitet varit mera prioriterat på senare tid i 
meningen att man pratar mer om det, men att det i handling inte alls är 
lika prioriterat. På golvet menar man att det bara är att titta på det 
ingående materialet för att se vad som prioriteras och någon menar att 
nålsögat är större då det är bråttom. En annan person uttrycker det som 

                                                 
25 Minimiprestationer blir normalprestationer, se avsnitt 3.8. 
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att budskapet är dubbelt då det gäller kvalitet. Inte så att det är oviktigt 
med kvalitet, men antal och leverans går före. 
Att det förefaller vara fokus på antal återkommer i och med att flera 
intervjupersoner menar att företaget utgår från att sälja saker och inte 
från det man gör i verksamheten. Den sammantagna bild som ges från 
produktionen är att företaget framförallt sysslar med att sälja och hyra ut 
truckar på en marknad och att produktionen, som inte är den egentliga 
verksamheten, framförallt ska producera så stora antal som möjligt så 
fort som möjligt. Liknande åsikter om fokus på att sälja och marknaden 
uttrycks även under informella samtal med personer på höga poster i 
företaget.  
 
Det upplevs alltså finnas ett gap mellan de formella prioriteringarna och 
de som i handling prioriteras, eller mellan de primära och sekundära 
mekanismerna med Scheins terminologi26. Det är naturligtvis inte bra 
och skapar en osäkerhet kring vad som egentligen är viktigt i 
verksamheten och på sikt allvarligare; en minskad trovärdighet hos 
ledningen. Det finns dock stora skillnader i uppfattningarna om hur 
tydliga målen för verksamheten är. Vissa menar att det är mycket tydligt 
vad man ska uppnå eftersom affärsplanen finns nedbruten för varje 
avdelning. Inte heller mål på individnivå är oklara menar dessa personer. 
De här personerna ser alltså det som framgår av affärsplanen, 
kvantitativa parametrar, som mål och där verkar det inte finnas några 
oklarheter. Andra menar att det är en mycket diffus målbild eftersom det 
inte framgår klart vad som ska prioriteras. De personer som gett denna 
bild menar att det många gånger finns möjlighet att själv styra sin del av 
verksamheten i olika riktningar, men att man inte har egentliga mål eller 
direktiv för det. Exempel är prioriteringar vid inköp eller då det gäller 
bedömningar av vad som är ok att skicka vidare i produktionen. Man tar 
upp intetsägande information i ledningsdokument med oklar avsändare 
och mottagare. 
 
Vissa personer uppfattar helt enkelt att mål för den egna delen av 
verksamheten är vad affärsplanen uttrycker på avdelningsnivå, medan 
andra inkluderar andra saker såsom policys och strategier och då blir 
bilden oklar. Man återkommer till att även om de kvantitativa målen är 

                                                 
26 Se avsnitt 3.4. 
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klara så är de inte alltid realistiska då de påverkas av problem utanför 
den egna påverkan. 
 
I vissa delar av produktionen har man inte lyckats nå målen på länge 
trots övertid till följd av problem. Det leder till att man uppfattar målen 
som artificiella och det är demoraliserande hos personalen som blir 
frustrerad och förbannad för att man tvingas arbeta på helger p g a 
stillestånd i veckorna, för att man p g a problem utanför den egna 
påverkan inte får möjlighet att visa sin kapacitet och för att man 
upplever att det är andras försummelser som ställer till alltihop. 
 
Det är tydligt att det missnöje som finns, främst i produktionen, beror på 
att man drabbas av problem som kommer från leverantörer inom 
verksamheten, men också på att man upplever ett för dåligt stöd till 
produktionen från olika funktioner och systemstöd. I stort sett alla 
intervjuade menar att problem ofta skylls på externa faktorer, men att det 
i praktiken nästan alltid är internt problemen finns. Det uttrycks att det är 
enklare att avfärda problemen om de är externa. 
 
Någon på inköp menar att man inte skulle ha några problem i 
verksamheten om man var lika hård internt som man är externt. Denna 
person menar att det som ställer till bekymmer i verksamheten beror på 
produktionspersonal som slarvar och har dålig attityd, vilket styrs upp 
alldeles för dåligt. Resonemangen känns igen från produktutvecklingen, 
även om det bara är en person som säger rakt ut att det finns de här 
problemen i med produktionspersonal som inte styrs tillräckligt hårt. 
Samma personer säger under intervjuerna att det finns en uppdelning 
mellan produktions- och övrig personal och bekräftar det alltså själva 
genom att peka ut produktionen som ett problemområde27. 
 
Även i produktionen menar man att det skulle gå att vara betydligt 
hårdare både med att, som tagits upp tidigare, arbeta förebyggande mot 
problem, följa upp problem och brister samt att följa upp med lämpliga 
åtgärder då personal bryter mot regler av olika slag, vilket förekommer. 
Uppföljning av problem samt att arbeta förebyggande har man angett att 
det saknas intresse för från ledningen, men då det gäller att vara hårdare 
i hanteringen av personalen har man svårt att svara på varför det är så. 
                                                 
27 Rivalitet mellan avdelningar, se avsnitt 3.8.2. 
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Någon menar att det är fullt möjligt att ge en skriftlig varning till den 
som misskött sig, vilket vid upprepning kan följas upp med ytterligare 
åtgärder. I praktiken händer dock inte detta idag och en orsak som anges 
är att det helt enkelt är obekvämt att utfärda varning. 
 
Jag menar att både bristen på uppföljning, förebyggande arbete och den 
något flata hållningen gentemot personalen är kulturellt betingad. Det 
finns helt enkelt en kultur av ”låt gå” i verksamheten. Man fixar till 
problem då de är akuta och får konsekvenser för tillverkningen och det 
spelar ingen större roll om man struntar i att följa tillverkningsrutiner 
eller bryter mot regler eftersom det ändå inte får följder. Att man som 
produktionsledare ser problemen men inte kan förklara varför det inte 
åtgärdas i större utsträckning beror på att det är så djupt rotat i kulturen – 
man jobbar på det här viset i företaget28. 
 
Något annat kulturellt betingat är den brist på ansvar för helheten som 
beskrivs av flera personer på olika sätt. Det vittnas om att det kan vara 
betydligt viktigare att gå hem klockan fyra än att lösa ett viktigt problem 
som brådskar. Eller att man istället för att se till att en utrustning blir 
lagad konstaterar att ansvarområdet är någon annans och ger sig iväg. 
Att hålla på de egna formella rättigheterna och att hänvisa till regelboken 
då det passar det egna intresset går uppenbarligen många gånger före 
ansvaret för verksamheten29.   
   
Den personal som intervjuats menar överlag att deras arbete är 
utvecklande och att man är motiverad, men bland produktionspersonalen 
finns det skillnader. Någon produktionsledare menar att den egna 
personalen är engagerad, andra att den inte är det utan att man utför sina 
arbetsuppgifter men inte mer. Den senare vittnar även om problem hos 
personalen som rör saker som deras ekonomi och att komma till jobbet. 
De personerna har alltså problem som gör att de, tolkat i termer av 
Mazlows behovshierarki30, befinner sig i på de lägre nivåerna i hierarkin 
och är enligt denna oförmögna till vidare engagemang i arbetet tills dess 
att problemen löses. 
 

                                                 
28 Se avsnitt 3.4. 
29 Åter byråkrati, se avsnitt 3.8. 
30 Förklarad I avsnitt 3.6.5. 
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Vid observationerna på fabriksgolvet framgick det att tänkandet med 
enbitsflöde inte är förankrat i verksamheten, vilket även 
produktionschefen framhöll. Man kör ibland upp flera artiklar av samma 
typ istället för i given ordning för att det är bekvämt och praktiskt. 
Produktionspersonal vittnar om att överordnade ibland manipulerat 
systemet. I några fall har enskilda processer helt enkelt för dålig 
tillförlitlighet för att fungera ihop med ett sant enbitsflöde. Det kan vara 
så att det lönar sig att suboptimera för en enskild avdelning eftersom 
man mäter effektivitet avdelningsvis. Sett ur perspektivet hela 
tillverkningen, eller företaget, kan det alltså sägas vara ett systemfel som 
belönar ett för verksamheten ogynnsamt beteende. 
 
Däremot har det inte framkommit speciellt mycket negativt om BTPS 
konceptet som sådant, utöver de faktorer som orsakar problem i 
systemet. Någon menar att det skapar en avtrubbning till följd av 
monotomt arbete och någon att det leder till stress, men i stort verkar 
man allt mer vänja sig vid systemet även om dess grundtanke inte förstås 
överallt. Produktionschefen menar att den seniore medarbetaren 
generellt är något mindre positivt inställd till systemet än de yngre, men 
att det i stort uppfattas som bra bland personalen.  
 
Uppföljning av resultat från olika enheter och avdelningar uppger man 
sker i varierande omfattning. Det uppges bero mycket på den enskilde 
chefen och produktionsledarens intresse hur mycket man gör på 
området. Några produktionsledare menar att det följs upp alldeles för lite 
och på vissa håll inte alls. Någon annan medger att man saknar 
uppföljning, men att det är på gång. Tidsbristen kommer upp igen. Här 
finns det en trolig koppling till att problem kvarstår; man saknar 
uppföljning som lyfter fram problem och visar på konsekvenserna av 
dem.   
 
Fortbildning och möjligheter att byta arbetsuppgifter är man i det stora 
hela nöjd, eller mycket nöjd med. Produktionsledare efterlyser mera 
utbildning i BTPS, även om man framhåller att utbildning har givits. 
Den åtminstone bitvis dåliga förankringen av systemet i produktionen 
samt bristen på förståelse från andra funktioner visar på ett behov av att 
arbeta vidare med systemet.  
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Att chefer och ledare är upptagna har redan diskuterats, men det tar sig 
även ytterligare uttryck utöver det som beskrivits. En aspekt som både 
ledare själva och underlydande tar upp är utvecklingssamtal. Företagets 
policy säger att dessa ska hållas en gång årligen, men flera intervjuade 
har inte haft något samtal senaste ett till två åren eftersom det inte 
funnits tid till det. Flera produktionsledare säger att man helt enkelt har 
för många personer att ansvara för samtidigt som det hela tiden finns 
mer eller mindre akuta ärenden att ta tag i som har prioriterats högre31. 
Inte heller någon övrig personalvård anser man sig hinna med. 
Undantaget är produktutveckling. Här upplever man inte problem med 
tidsbrist i samma utsträckning och en person meddelar att man på 
avdelningen haft två utvecklingssamtal per person det senaste året. 
 
Flera intervjuade tycker att anställda sedan en tid är mer inblandade i 
beslut än vad som var fallet tidigare. Man upplever att vissa frågor 
diskuteras mellan chef och anställda i grupp innan beslut tas och det 
upplevs som positivt. I produktionen menar man att det visserligen kan 
vara så att man tillfrågas i att t ex höja produktionsmål, men att man 
ändå körs över om man har annan åsikt än ledningen. Samtliga menar att 
denna förändring märkts sedan ett till två år tillbaka. Företaget är 
hierarkiskt organiserat med tydliga nivåer och som anställd är det även 
så situationen tydligt upplevs enligt flera formella och informella 
uppgifter. Det motsvarar även den bild jag själv har och kan ses som 
ytterligare en del i de tidigare resonemangen kring byråkrati. 
Uppgifterna ovan tyder på att man nu i någon mån börjat involvera 
medarbetare mera än tidigare vid beslut. 
 
Attityden till förbättringsarbete visade på skillnader mellan olika 
avdelningar. På produktutvecklingen tycker man i princip inte att det är 
något som rör den egna avdelningen; vare sig i grupp eller i någon annan 
form32. Man menar att det är något som rör produktionen. Man säger att 
det visserligen händer att saker och ting går fel på egna avdelningen och 
måste göras om, men menar att det då rättas till och ser inget behov av 
generellt förbättringsarbete eftersom inkrementella förbättringar är något 
som sker i det dagliga arbetet. Däremot ser man stora behov av det för 
produktionens del, eftersom man upplever sig få ta hand om problem i 
                                                 
31 Jfr med principer för TPS, avsnitt 3.3.5. 
32 Jfr Deming, avsnitt 3.3.5. 
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produkter som uppstått till följd av bristfällig montering i form av 
saknade delar eller felaktigt dragna skruvförband. Dock jobbar man med 
att rätta till och förbättra de egna rutinerna för att uppdatera ritningar och 
specifikationer eftersom det lett till problem vid outsoursing. Det arbete 
som syftar till förbättringar på utvecklingsavdelningen kan alltså i stort 
beskrivas som reaktivt. På inköpsfunktionen är man mera positivt 
inställd till förbättringar och arbetar dels proaktivt i en egen grupp på 
avdelningen samt att man i viss mån även jobbar reaktivt i grupper för 
att lösa problem över funktionsgränser. Det sista har blivit vanligare på 
senare tid.  
 
I produktionen är det stora skillnader på förbättringsarbetet. På vissa 
avdelningar har man många grupper och upplever positiva resultat för 
både verksamhet och medarbetare, även om motivationen inom dem 
varierar. Andra avdelningar har någon eller några grupper som har 
ganska låg aktivitet till följd av dåligt motiverad personal. Man 
framhåller att det krävs att medarbetarna vill arbeta i grupperna för att 
det ska ge något och att det inte är meningsfullt att tvinga någon till det. 
En av de intervjuade har inga grupper alls, men har ålagts att ordna 
fungerande grupper inom kort trots att det saknas motivation samt att det 
även föreligger andra problem med personalen såsom osämja och med 
samarbete. Man menar också att det som framförallt behöver förbättras 
ligger utom både den egna och personalens kontroll och 
påverkansmöjlighet.  
 
Här har produktionsledarnas upplevelser gott stöd av teorin; ska det bli 
några positiva resultat av förbättringsarbete måste det finnas motivation 
till det, vilket i sin tur kräver att livet som sådant fungerar väl, att 
personerna trivs med arbetssituationen samt känner att 
förbättringsarbetet som sådant är meningsfullt. Är inte de 
förutsättningarna uppfyllda är det meningslöst att starta grupper eftersom 
man inte gärna kan tvinga fram kreativitet. Där det finns motivation och 
engagemang rapporterar man mycket goda resultat från grupperna, vilket 
visar att formen fungerar bra med rätt förutsättningar. 
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5.2.3 Resultat 
Det framkommer under intervjuerna en del intressant information som 
inte direkt efterfrågas som implicit visar på hur saker fungerar och vilken 
syn man har på olika företeelser i företaget. En sak som framgår är de 
höga barriärerna mellan olika funktioner. En annan är byråkratin (regler) 
som ibland beskrivs ge problem. För att den inte följs eller för att den 
inte är uppdaterad eller inte finns. Den används också för den egna 
avdelningens eller de egna syftena. 
 
Det sker i båda riktningarna. Dels kan man bejaka sina egna revir genom 
att påpeka att vissa företeelser eller områden tillhör den egna funktionen. 
Eller så kan man genom att göra samma sak fast tvärtom frånsäga sig 
ansvar för problem eller andra saker man inte vill befatta sig med. 
Funktioner som inte har en klart definierad plats i byråkratin får problem 
att göra sig hörda eftersom man inte har formellt inflytande. Även bland 
produktionspersonal finns det inslag av byråkratin och hänvisningar till 
regler på så vis att vissa anställda inte anser att förbättringsarbete är 
deras uppgift, med hänvisning till anställningsvillkor. Det är inte en 
formellt (skriftligt) tilldelad uppgift och då ska man inte utföra den 
menar man. 
 
Delvis på samma tema är åsikter hur problem av olika slag ska hanteras. 
Man menar att problem beror på att regler inte följs, vilket man menar 
pekar på ett ökat behov av styrning, övervakning och åtgärder. Logiken 
från Webers byråkrati känns igen. Man känner även igen mycket av 
företagets styrning från Anthonys (2001) modeller. Först strategi, sedan 
struktur (funktionerna) och till det ett ledningssystem med tillhörande 
mål nedbrutna på avdelningsnivå som respektive chef har att styra mot, 
vilket uppmanar till att prioritera just den egna funktionens mål. Målen i 
affärsplanen är dock en blandning av mjuka och hårda mätetal, så det är 
ingen ren budgetstyrning det handlar om. 
 
Något annat som framgår är att det upplevs råda en diskrepans mellan 
ord och handling – kring vad som ska prioriteras – från ledningen, samt 
att upplevda problem, främst i produktionen, i handling inte visar sig 
vara prioriterade av ledningen. Man upplever också att företaget tar på 
sig mera än organisationen klarar. Det beskrivs i termer av att man har 
otillräcklig support från stödfunktioner, undermålig utrustning eller för 
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liten bemanning för att klara sina åtaganden på ett bra sätt. En del ledare 
menar att de har för stora ansvarsområden (för många människor) att 
ansvara för samtidigt som medarbetare på olika nivåer menar att 
chefsnärvaron är medioker i verksamheten. Det uttrycks som delar i det 
ovanstående, d v s att organisationen är överbelastad. 
 
De höga barriärerna mellan funktioner och ointresset för samverkan 
skapar uppenbarligen både problem samt gör organisationen trög, 
långsam och ineffektiv. Man är oense om vad som är problem, varför det 
är problem, vem som bär ansvar för dem och hur de ska lösas vilket 
slussar upp dem på chefsnivå, vilket leder till att chefer blir överlastade 
med problem av olika slag. Problemen i tillverkningen, vilka delvis 
beror på bristande samverkan, skapar både stillestånd, förseningar och 
annat slöseri samt missnöje hos personal som drabbas av problemen som 
de inte upplever sig kunna påverka. Personalen förefaller trots detta dock 
i stort trivas väl på företaget. De svaga sambanden mellan medarbetare 
och processer från den statistiska analysen får sin förklaring i att den 
enskilde medarbetaren många gånger p g a byråkrati, befogenheter, 
tekniska problem, bristande support samt organisations- och 
ledningsstruktur inte har möjlighet att påverka utfallet från processen. 
Regleringen och den funktionella uppdelningen leder också till att 
engagemanget för helheten i processen typiskt sett är ringa, vilket även 
det förklarar de svaga sambanden mellan kriterierna.   
 
Utifrån empiri kan företagets styrning beskrivas som centrerad kring 
funktionsstrukturen, hierarki, kvantitativa mål samt formell makt och 
regler för ansvar och beteende. Strategier och policys har inte alltid stor 
inverkan på styrningen eftersom de inte upplevs vara prioriterade i 
handling. Det framgår också att dagens ledningsprocesser möjligen är 
effektiva i att uppfylla mål för kostnadsställe, men inte för att skapa 
kundvärde och inre organisatorisk effektivitet. 
 
Det beror på att den hierarkiska strukturen stimulerar medarbetaren till 
att tillfredsställa chefen snarare än kunden. 
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6 Diskussion 
 
 

Här förs resonemang kring gjorda val samt att förklaringar till dem ges. 
Diskussion kring konsekvenser av vissa val och hur man kunnat göra 
annars, samt vilken inverkan metoder och val har haft på studien. 
 

6.1 Statistisk analys 
 

6.1.1 Saknade värden 
De svar som bara omfattade de första delarna i enkäten rensades bort 
tillsammans med dem som bara innehöll inledande information – dels 
för att den som bara fyller i en begränsad del inte kan anses vara seriöst 
medverkande till enkäten, och dels för att det hade medfört skillnader i 
beräkningsunderlaget storlek om de hade tagits med. Det finns olika 
metoder för att hantera saknade data varav en är radvis radering, vilket 
innebär att man tar bort alla enkätsvar som har ett eller flera saknade 
ifyllda värden. Eftersom de saknade värdena var spridda över ett mycket 
stort antal respondenter hade en sådan behandling lett till en mycket 
kraftig reduktion av materialet vilket gjorde att denna metod förkastades.  
 
En variant av denna metod är parvis radering, där svar med saknade 
värden exkluderas ur analysen av materialet så länge de saknade värdena 
behövs i beräkningar, men inkluderas då de inte behövs explicit. Det 
leder till att storleken på underlaget varierar under analysen och vilket 
kan leda till metodisk instabilitet och svårigheter att veta hur stort 
underlag som egentligen använts i analysen. 
 
Sammantaget bedömdes nackdelarna vara för stora med metoden, så inte 
heller parvis radering kunde bli aktuell. Alternativet till att radera svar är 
naturligtvis att ersätta de saknade värdena med något vilket bedömdes 
vara ett bättre alternativ. Det finns flera metoder även för detta. Några av 
de vanligaste metoderna är användning av variabelns medelvärde eller 
median, av vilka jag alltså valt medianen eftersom det handlar om en 
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diskret fördelning. Det minskar variansen i någon mån, men det relativt 
låga andelen saknade värden leder till att det knappast haft någon större 
påverkan på resultatet. De saknade och ersatta värdena har alltså haft en 
försumbar inverkan på de resulterande orsakssambanden.  

6.1.2 Metodval 
De traditionella metoderna som kan användas för att härleda kausala 
samband med främst multipel regressionsanalys och MANOVA har 
alldeles för stora begränsningar och svagheter för att kunna generera 
resultat på den ambitionsnivå som varit aktuell i denna studie. Det hade 
exempelvis endast varit möjligt att härleda orsakssamband för ett lager 
påståenden i taget och inte, som önskat, den sammantagna bilden. 
 
Det stod därför tidigt klart att det i den statistiska analysen måste till mer 
kraftfulla metoder än dessa. SEM är betydligt kraftfullare än de övriga, 
men är också en betydligt mer avancerad metod än de traditionella och 
kräver därför också en betydligt större arbetsinsats. Den större andelen 
av studiens totala tid som därmed kommit att användas till statistisk 
analys har noga övervägts i förhållande till förväntat resultat. Jag menar 
att det varit försvarbart att lägga en större arbetsinsats i denna del av två 
skäl. 
 

 Den ger en generell bild som inte på ett rationellt sätt går att 
argumentera bort och en sådan bild kan den kvalitativa delen 
aldrig ge. 

 
 Ett användande av någon av de enklare metoderna hade gett så 

svaga resultat att de i praktiken varit utan reellt värde, så valet 
var i praktiken att göra en avancerad statistisk analys eller 
ingen alls. 

6.1.3 Variabelreduktion 
Att göra en analys med 67 observerade och nio latenta variabler i SEM 
ger ett mycket komplext system att analysera varför det kan vara 
tilltalande att rationalisera arbetet genom att reducera antalet variabler. 
Därför genomfördes en analys med faktorförsök, vilken dock inte gav 
tillfredsställande resultat. Ambitionen var att reducera en skala med tolv 
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variabler till omkring tre eller fyra stycken och skalor med sex variabler 
till två eller så. 
 
Det visade sig dock att förlusten av information blev relativt stor även 
om variabelreduktionen hölls på en ganska blygsam nivå. Exempelvis 
blev förlusten av information över 25 % i kriteriet ledarskap, som har 
nio ursprungliga variabler, trots hela fem nya förklaringsvariabler. 
Resultaten var likvärdiga för samtliga skalor och därmed blev 
nackdelarna för stora samtidigt som förtjänsten var för liten, eftersom 
reduktionen av variabler helt enkelt hade blivit för liten med acceptabel 
informationsförlust varför analysen istället genomfördes med samtliga 
variabler.    

6.1.4 Modellansats 
Som tidigare konstaterats bör den statistiska analysen omfatta samtliga 
områden av resultaten eftersom enkäten konstruerades så att dess olika 
delar skulle hänga ihop. Att utesluta de delar som inte har särskild 
relevans i denna studie skulle därför troligen leda till missvisande 
resultat, eftersom modellanpassningen i SEM påverkas av alla delar och 
samband. Dessutom har det varit av vikt att undersöka och presentera det 
undersökta området i hela sitt sammanhang av pedagogiska skäl. 
Framförallt vissa resultatdelar ingår av denna anledning i den statistiska 
analysen trots att de ligger utanför studiens syfte. 
 
Utöver de samband jag valt att ansätta i modellen går det att argumentera 
för ett positivt samband från verksamhetsplanering till medarbetare 
(Eskildsen & Dahlgaard, 2000), men på BTP utgör inte 
verksamhetsplaneringen något starkt inslag ute i enskilda delar av 
företaget på ett vis som har direkt påverkan på medarbetaren, så jag 
valde att inte inkludera ett sådant samband i modellen vilket skulle visa 
sig vara riktigt. Både kriterierna medarbetare och partnerskap & resurser 
är dessutom starkt påverkade av kriteriet ledarskap. Att det finns ett 
starkt direkt samband mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder i 
tjänsteföretag har visats i studier (Dahlgard et al, 1998), samt mäts 
kontinuerligt i olika tjänstesektorer (SIQ, 2006). Det är lätt att se 
sambandet i tjänstesektorn då medarbetaren har direkta kontakter med 
kunden och, så att säga, är den som levererar produkten, alternativt utgör 
den själv. 
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I ett tillverkande företag finns inte denna direkta kontakt med kunden på 
samma sätt – bortsett från de i företaget som jobbar på marknadssidan. 
På BTP är det dessutom så att produkterna när de färdigställts går vidare 
till olika säljbolag som sköter kundkontakterna. Jag har menat att det 
därför inte bör finnas ett direkt kausalt samband mellan resultat 
medarbetare och resultat kunder i det här fallet, vilket skulle visa sig 
stämma. 
 
Däremot finns sambandet där indirekt genom att både resultat 
medarbetare och resultat kunder är drivna av processerna som i sin tur 
bör, och ska, vara starkt drivna av medarbetarna, d v s prestationen hos 
medarbetaren antas i hög grad styra såväl resultat kunder som resultat 
medarbetare. Det är medarbetarnas prestation i processerna som avgör 
hur nöjda kunderna blir med trucken, vilket i sin tur beror mycket på hur 
medarbetarna kan påverka i processerna och hur tillfreds de är med sin 
situation. 

6.1.5 Modellanpassning 
Vid datorkörningarna påvisades det några korskorrelationer (samband 
mellan påståenden inom olika områden) som inte tilläts inverka i 
analysen. De var inte teoretiskt motiverade och dessutom visade den 
inledande och grundliga analysen av det underliggande materialet att 
skalorna har en god soliditet, vilket betyder att de mäter det de ska – 
inom det egna området. 
 
I resultaten antyddes även några nya, inte tidigare antagna, samband 
mellan latenta variabler som undersöktes. Inga av dem introducerades 
dock i modellen av olika skäl. Några av dem för att de inte var rimliga. 
Ett exempel på sådant var ett kausalt samband från kriteriet medarbetare 
till partners och resurser. Det kan inte vara riktigt eftersom medarbetaren, 
åtminstone majoriteten av dem, inte direkt beslutar om vare sig resurser 
eller partners. De kan möjligen påverka detta indirekt genom att 
framföra synpunkter till chef. Två andra, mycket svaga samband, 
föreslogs också. Ett av dem gick från resultat medarbetare till resultat 
kunder och det andra från verksamhetsplanering till resultat samhälle. 
Det första av dessa har redan motiverats för varför det inte bör ingå i 
modellen. Då det gäller det andra föreslagna sambandet kan man 
möjligen tänka sig att införandet av t ex en miljöpolicy i sig skulle kunna 
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förbättra resultat samhälle. Jag menar dock att det snarare är 
tillämpandet av en sådan policy som visas i handling genom konkret 
påverkan i processer är det som har påverkan i resultat och har därför 
heller inte låtit detta föreslagna samband ha någon inverkan.          

6.1.6 Relaxering av kovarianser 
Mellan flera av residualerna (termer för mätfel hos variabler för 
respektive påståenden) upptäcktes kraftig gemensam varians, varav ett 
fåtal av fallen rörde sig över skalorna. Flera modifieringar har gjorts och 
här följer resonemang och motiveringar till flera av de relaxeringar som 
genomförts33. 
 
De delade varianserna som går över skalorna är L1 – V3, M1 – RM7 och 
PR1 – RK1. Variabeln L1 representerar påståendet ”Högsta ledningen 
förmedlar de långsiktiga målen på ett bra sätt” och V3 ” BT har tydliga 
långsiktiga och kortsiktiga mål”. Tycker man att långsiktliga mål har 
förmedlats på ett bra sätt – ja, då är det troligt att man även tycker att 
företaget har tydliga sådana mål vilket torde ge liknande svar på de båda 
påståendena. Eller omvänt; om man inte upplever att mål förmedlats på 
ett bra sätt så kanske man inte är medveten om att det finns några och 
har även då sannolikt svarat på ett liknande sätt på de två påståendena 
varför det är troligt att de bör ha delad varians. 
 
M1 motsvaras av påståendet ” Mitt arbete är varierande och 
stimulerande” och RM7 av ” Jag utvecklas i mitt arbete på BT”. Här är 
det lätt att motivera delad varians; den som har ett varierande och 
stimulerande jobb tycker sannolikt även att det är utvecklande och vice 
versa. Bakom PR1 ligger påståendet ” Jag vet vad kvalitet innebär för 
våra slutkunder” och bakom RK1 ” Jag vet vad slutkunden förväntar sig 
av den produkt jag arbetar med”. Vet man vad kvalitet innebär för 
slutkunden så vet man nog också vad det innebär i förväntningar på den 
produkt man själv jobbar med och tvärtom. De återstående 18 
kovarianserna är alltså inomskaliga varav några utvecklas vidare. V1 har 
sin motsvarighet i påståendet ” Jag känner till divisionens affärsplan” 
vars residual har stark gemensam varians med motsvarande som hör till 

                                                 
33 Se avsnitt 3.2.6 där bakgrunden till detta förklaras. 
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V2 ”Jag känner till BT:s kvalitets- och miljöpolicy” samt med respektive 
tillhörande V3 ” BT har tydliga långsiktiga och kortsiktiga mål”. 
 
Även här är det ganska lätt att motivera att det finns överlapp. Den som 
känner till affärsplanen känner sannolikt även till kvalitets- och 
miljöpolicy samt lång- och kortsiktiga mål. För den som omvänt inte är 
införstådd med verksamhetens mål gäller det troligen att man inte är 
bekant med affärsplanen och motsvarande vad det gäller kvalitets- och 
miljöpolicy. Den som har bra informationskällor alternativt ser till att 
skaffa information har helt enkelt information om de här områdena 
medan den som inte har tillgång till bra källa eller tar reda på själv inte 
vet något om det. 
 
Ett exempel inom kriteriet Ledarskap är residualen som tillhör L4 ”Min 
chef är lyhörd får mina förbättringsförslag och uppmuntrar till nya idéer” 
som har gemensam varians med motsvarande till L5 ”Min chef arbetar 
för att engagera mig i förbättringsarbetet”. Den chef som är lyhörd för 
förbättringsförslag är troligen också intresserad av att engagera sin 
personal i det arbetet, medan motsvarande som inte är intresserad av- 
och inte tror på förbättringsarbete heller sannolikt inte är vare sig lyhörd 
för förbättringar eller engagerar sin personal i sådant, varför det är troligt 
att påståendena besvarats på liknande sätt av respondent. 
 
I kriteriet Processer finns tre residualer som alla har delad varians. De 
tillhör P4, P5 och P6 varav P4 svarar mot ”I den process jag arbetar har 
vi välplanerade materialflöden”, P5 mot ”De produkter och tjänster jag 
får från interna leverantörer får jag enligt plan” och P6 mot ”De 
produkter och tjänster jag producerar levererar jag enligt plan”. Alla tre 
mäter på olika sätt hur väl processflödet fungerar och det är därför 
mycket rimligt att deras residualer har stark gemensam varians. Även 
övriga relaxeringar var relaterade till liknande fall av överlapp inom 
skalorna. I och med dessa hänsynstaganden menar jag att modellen ger 
en bättre bild av de verkliga förhållandena än den ursprungliga 
respektive. 

6.1.7 Resultat 
Den genomsnittliga förklaringsgraden för kriterierna i 
förklaringsmodellen var 60 %, vilket för den oinvigde kan tyckas vara 
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lågt, men i jämförelse med andra liknande studier (såsom Rosa et al, 
(2003) där motsvarande på 43 % anses vara en hyggligt god 
förklaringsgrad), måste den anses vara riktigt bra. 
 
Orsakssamband 
Det som framförallt varit viktigt i den statistiska analysen är 
orsakssambanden mellan kriterierna och det finns tre sådana som är 
svagare än vad som torde vara önskvärt. Det första är det svaga 
sambandet mellan verksamhetsplaneringen och processer. 
Företagsledningen har konsulterats i detta ämne under studien och man 
menar att detta område är ett av dem som det arbetas på för att förbättra.  
 
Affärsplaneringen är utförlig, men framöver kommer även verksamheten 
i framförallt produktionen att planeras i större utsträckning. Något 
besvärligare är de svaga sambanden mellan de två medarbetarkriterierna 
och processer, i synnerhet det från processer till medarbetarresultat. All 
modern teori om kvalitetsutveckling och verksamhetsutveckling i stort 
framhåller medarbetarens delaktighet och engagemang som mycket 
viktiga för framgång och det är också vad man vill uppnå på BTP. Om 
det förhållandet gäller så bör det vara starka samband mellan 
medarbetaren och processen denne arbetar i och med. 
 
Sambandet mellan medarbetare och processer har vikten 0,31 och det är 
åtminstone lägre än att man ska kunna säga att medarbetaren utgör en 
stark påverkan på och i processerna genom dagligt arbete och 
förbättringsarbete. Det är också framförallt medarbetaren som avgör hur 
bra processerna fungerar så länge det inte handlar om verksamheter med 
långtgående automatisering. Då det handlar om administrativa processer 
är det uppenbart, men i en så arbetsintensiv verksamhet som på BTP 
torde det i lika hög grad gälla i produktionen. 
 
Processernas inverkan på medarbetarresultaten är med sin vikt på 0,11 
svaga, vilket bara kan betyda att processernas utfall, vilket är det arbete 
som utförs, inte påverkar medarbetaren mycket. Det betyder att det som 
händer i processen och resultaten från den inte spelar någon större roll 
för medarbetaren; man påverkar inte processerna i någon större 
utsträckning, bryr sig inte om vad som händer i dem, är inte delaktig och 
påverkas därför inte heller av utfallet från dem, vilket är precis det 
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motsatta till vad man vill uppnå och pekar på strukturella problem i 
organisationen. 
 
 
Vikt för enskilda variabler (påståenden) 
Om det som är centralt i denna studie man kan konstatera att de två 
första indikatorerna i ledarskapet ges mindre betydelse än de övriga. De 
svarar bägge mot handlingar hos högsta ledningen medan de övriga 
snarare gäller närmsta chefen. I kriteriet medarbetare är det främst 
indikatorerna ett till tre samt tio som har en större betydelse än övriga, 
vilka samtliga handlar om sådant som direkt är knutet till 
arbetssituationen, medan nummer fyra och åtta tycks ha en mindre 
betydelse. De handlar om saker som sker vid början på ett nytt arbete 
samt om återkommande inslag rörande arbetet med låg frekvens. Det är 
alltså viktigt att fokusera på förbättring i de angivna områdena som rör 
vardagen i arbetet. 
 
I kriteriet processer är det ganska jämn fördelning, där dock nummer 
fem och sex ges något lägre betydelse. I medarbetarresultaten är det 
framförallt indikator ett, tre och sju som har större värden medan 
nummer två ligger betydligt lägre än de övriga. Precis som i kriteriet 
medarbetare så är det de indikatorer (ett, tre och sju) som har en direkt 
anknytning till arbetssituationen som har störst betydelse i 
medarbetarresultaten. Nummer två, som har en betydligt lägre inverkan, 
handlar om huruvida det är tillåtet att göra fel.  
 
De indikatorer i kriteriet processer som har en något mindre påverkan än 
de övriga för att förklara variansen handlar båda om hur flödet till och 
från leverantörer fungerar. Det kan tyckas konstigt att något så viktigt 
ges en mindre betydelse i modellen, men det är inte så stora skillnader 
överlag i detta kriterium. Åtminstone den ena av dem skilde ut sig vid 
den enkla gapanalysen av enkäten genom att ha betydligt sämre resultat 
än övriga, vilket i kombination med att de behandlar samma tema gör 
det logiskt att de både följs åt och skiljer sig från övriga i kriteriet. I 
kriteriet var det också starka korrelationer mellan flera av påståendena 
och här behöver man arbeta vidare med åtgärder i hela skalan. 
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6.2 Intervjuer 
 

6.2.1 Form 
Eftersom det dels varit av intresse att få personer på företaget att berätta 
själva hur de upplever sin situation, och dels att ha med personer med 
vitt skilda befattningar så var en strukturerad form av intervjuer inte 
lämpad. Då den generella bilden genereras i den kvantitativa delen av 
studien så var det heller inte av särskilt intresse att ta fram 
intervjuresultat som var lämpade att kvantifiera. 
 
Det har snarare varit önskvärt att i den kvalitativa delen påvisa skillnader 
i bakomliggande orsaker till uppfattningar hos personalen. Med detta 
som grund var det alltså inte aktuellt med en strukturerad intervjuform, 
men eftersom studien dels har fokus i viss riktning och dels att resultaten 
från intervjuerna skulle analyseras gemensamt för att ge en bild som 
täcker fokus för studien så var det inte heller lämpligt med en helt 
ostrukturerad intervjuform. 

6.2.2 Allmänt om intervjuerna 
De områden intervjuerna behandlat kan säkerligen vara känsligt att tala 
om för vissa då de behandlat såväl chefer som arbetskamrater. Jag har 
försökt att förklara bakgrund och syfte med studien så gott jag kunnat, 
svarat på frågor, samt erbjudit anonymitet och i övrigt försökt att bygga 
upp ett förtroende hos respondenterna. Om det lyckats bra är svårt att 
säga. Vissa personer har jag fått bra kontakt med och andra sämre, 
samtidigt som vissa personer helt enkelt är lättare än andra att intervjua.  
 
Det har i sin tur lett till att den intervjumall jag använt har utnyttjats i 
varierande utsträckning, där den ibland bara behövts för att inte komma 
ifrån ämnet medan den i vissa fall använts som ett mer handfast stöd i att 
ställa frågor. Att göra bra intervjuer är inte helt lätt och ibland har 
respondent tenderat att undvika frågor för att istället lyfta fram sådant 
som passar det egna intresset. Vissa var också mer än andra intresserade 
av att förmedla en så bra bild av sig själva och den egna delen av 
verksamheten som möjligt. Jag är övertygad om att en hårt strukturerad 
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intervjuform hade varit betydlig lättare att genomföra, men lika 
övertygad om att den gett både mindre och sämre information. 

6.2.3 Registrering 
Ingen form av inspelning har skett vid intervjuerna och det finns tre skäl 
till att jag valt bort det alternativet. 
 

1. Jag menar att det undersökta området är tillräckligt känsligt 
för att inspelning skulle kunna verka hämmande på 
intervjupersonerna. 

 
2. Under intervjuerna har det antecknats flitigt, samtidigt som 

intervjuaren har ett väl fungerande minne. 
 

3. Upplägget har planerats så att samtliga intervjuer har 
dokumenterats direkt efter avslutande då minnena från 
intervjun är färska. 

 
Jag menar att förlusterna av information har varit minimala och att inget 
av vikt gått förlorat genom att välja bort inspelning. 

6.3 Teori 
De teoretiska modeller och metoder som använts kommer genomgående 
från erkända auktoriteter på respektive områden. För att tillföra 
perspektiv finns dock även inslag av mindre kända teoribildningar. En 
hel del material är av äldre datum, vilket beror på att det fortfarande är 
aktuellt, passar syftet väl och inte har ersatts av något modernare som 
har ett brett erkännande. 

6.4 Reliabilitet och validitet 
 

6.4.1 Statistisk analys 
Det ingående materialet har undersökts noggrant, vilket visat på att 
materialet har en hög reliabilitet och att enkätens skalor har en god 
soliditet, vilket sammantaget leder till att validiteten hos materialet är 
god. Materialets omfång är fullt tillräckligt för analysmetoden samtidigt 
som merparten av respondenterna arbetar vid de undersökta delarna av 
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verksamheten. Detta i kombination med det faktum att enkäten utformats 
i samarbete med personal i verksamheten samt akademisk expertis leder 
till att även den yttre validiteten måste anses vara god. Den ansatta 
modellen visade sig ansluta väl till materialet och har enligt erkända 
mått på modellanpassning visat sig ge en god bild av materialet. 
 
De modifieringar som gjorts i modellen är välmotiverade och 
sammantaget leder detta till att även resultatet från analysen måste anses 
ha en hög reliabilitet. Vissa skalor visade sig i resultaten ha lägre 
genomsnittlig förklaringsgrad hos indikatorerna vilket leder till 
motsvarande lägre validitet. Samtliga relevanta värden finns klart och 
tydligt redovisade och totalt sett så har analysresultatet en god validitet. 

6.4.2 Intervjuer och observationer   
I den mån man kan tala om reliabilitet i intervjusammanhang så menar 
jag att det inte finns någon anledning att tro annat än att respondenterna 
gett en ärlig bild under intervjuerna. Däremot kan man mycket väl ha 
underlåtit att ge viss information för att frågan varit känslig, samtidigt 
som man betonat och lyft fram sådant som legat i det egna intresset. 
Eftersom jag använt mig av intervjumall får att få önskad information så 
har intervjuerna varit sakliga och validiteten för den enskilda intervjun 
menar jag är god. 
 
Validiteten för hela intervjuundersökningen är god i meningen att den 
ger en bild av de undersökta områdena. Eftersom antalet respondenter 
varit begränsat så finns det sannolikt ytterligare information från 
områdena som jag inte fått. Däremot är den totala bilden av 
observationer, intervjuer och allmänna intryck från tiden på företaget så 
pass konvergent att jag påstår att eventuell saknad information 
åtminstone inte ligger i motsatt riktning till vad jag funnit. I stort sett 
samma sak med observationerna; jag har inte varit på alla platser, men 
ingen tyder på att ytterligare studier skulle ha tillfört motsägande 
intryck. Sammantaget är reliabiliteten och validiteten hos intervjuer och 
observationer god, även om bilden från dem sannolikt inte är komplett. 
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6.4.3 Hela studien 
Den statistiska analysen ger en generell bild av de undersökta områdena. 
Intervjuer och observationer har bidragit med perspektiv, förståelse och 
djup till denna bild. Det finns inget motsägelsefullt mellan de båda 
delarna, och de kvalitativa tolkningarna av de kvantitativa resultaten som 
lett fram till studiens slutsatser med tillhörande förbättringsförslag har 
ett gott teoretiskt stöd från en rad teoribildningar av personer som har 
stort erkännande på respektive områden. Jag menar att studien som 
helhet därför är såväl reliabel som valid. 
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7 Slutsatser 
 
 

I kapitlet vägs resultaten från statistik- och intervjuanalys samman vilket 
leder fram till studiens slutsatser samt att förslag till förbättringar 
presenteras. 

 

 
 
Resultaten från den statistiska analysen visar på att medarbetaren är 
svagt integrerad i företagets processer, att processernas prestation är 
medioker, vilket även gäller ledarskapet samt dess påverkan på 
processerna via verksamhetsplaneringen. De visar också att det finns 
goda möjligheter att förbättra verksamhetens olika resultat genom att 
arbeta med de områden som definieras i främst kriterierna ledarskap och 
processer. Intervjuer och observationer ger en mer preciserad bild av var 
i problemen består och det som uppdagats stämmer väl överens med de 
statistiska resultaten samt tillför ytterligare dimensioner till dem. För att 
ge en så konkret bild som möjligt av områden som utifrån studiens 
resultat har stora möjligheter att förbättras så presenteras dessa i 
punktform nedan. Ordningsföljden har inget med viktighet att göra. 
 

1. Bristen på samverkan och revirtänkande mellan och inom 
funktioner leder till att organisationen blir trög och långsam 
samt att det uppstår problem med ansvarsförhållanden för 
aktiviteter vars funktionstillhörighet inte entydigt kan 
bestämmas, vilket sannolikt medför att det förekommer 
dubbelarbete. Vissa funktioner har en oklar roll vilket medför 
tandlöshet. 

 
2. Ovanstående leder till att en stor del av organisationens 

resurser används till internpolitik och att lösa problem istället 
för till värdeskapande aktiviteter, vilket betyder att 
effektivitetsförlusterna i organisationen sannolikt är mycket 
stora. Vissa personer har uppgett att upp mot halva arbetstiden 
används till utredningsarbete och möten som handlar om 
problem – inte sällan återkommande sådana – och annat 
allmänt organisatoriskt krångel. 
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3. Den omfattande byråkratin, som hör ihop med ovanstående 

punkter, bidrar även den till tröghet med sina långa och 
komplexa beslutsvägar. Den bidrar även till att åtgärder dröjer 
eller helt uteblir eftersom det tungrodda systemet leder till att 
man tenderar att undvika användning av det. 

 
4. Man upplever att företaget tar på sig mera än organisationen 

klarar av att bära i form av stödfunktioner och system samt 
bemanning; det första två i produktionen och det sista främst 
på tjänstemannasidan. Tempo och volymer förefaller ha växt 
ifrån organisationens utveckling. 

 
5. Systemstödet, som omtalats ovan, uppges ge problem med 

förbrukningsstyrning, uppföljning, ändringar i specifikationer 
m m. 

 
6. Det upplevs finnas ett gap mellan vad ledningen skriver och 

säger är prioriterat och vad som prioriteras av den i handling. 
Man uppger att chefsnärvaron är ringa i verksamheten, vilket 
sannolikt beror på tidsbrist. 

 
7. Man upplever problem med tillförlitlighet hos utrustning i 

produktionen vilket inte sällan leder till stopp i produktionen 
från problemet och framåt i flödet. Som en del i punkt fyra 
anger man att det är svårt att få både dessa och andra problem 
ordentligt utredda och åtgärdade. 

 
8. Det begrepp som i TPS kallas autonomation och närmast 

behandlas under punkten ”Kapabla processer” i BTPS 
fungerar inte tillfredsställande i produktionen. Det beror både 
på att systemet inte är så väl förankrat ibland personalen, men 
sannolikt lika mycket på det som är förankrat i verksamheten; 
att kvantiteter är viktigt. 

 
9. Ovanstående två punkter leder till störningar, ineffektivitet 

och omfattande ombearbetning som följd, vilket leder till att 
de operationella förlusterna i produktionen sannolikt är 
mycket stora. 
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10. Framförallt produktionen känner sig inte prioriterade och 
delaktiga i det man uppfattar som företagets kärnverksamhet; 
att sälja så mycket produkter som möjligt. 

 
11. Brist på motivation hos delar av produktionspersonalen och 

det förekommer även brist på respekt för säkerhetsregler och 
annat. 

 
12. Det brister överlag i det egna ansvaret för helheten i 

verksamheten – man tenderar att istället prioritera de egna 
rättigheterna eller den egna funktionens intressen, vilket gäller 
tjänstesidan i minst lika hög grad som produktionen. 

 
13. Det finns idag i verksamheten ingen distinkt, gemensam och 

positiv företagskultur som tar sin utgångspunkt i ett 
övergripande syfte med gemensamma värden och värderingar 
som kan förena företagets medarbetare kring en gemensam 
uppgift. 

 
För att åtgärda det som omtalas i ovanstående punkter krävs riktade 
insatser både på kortare och lite längre sikt. De sammanfattas i 
nedanstående punkter. 
 

 Funktionsorganisationen med tillhörande byråkrati och ovan 
nämnda problem fungerar dåligt för den väsentliga uppgiften; 
att skapa leveranssäkerhet och kundvärde. Speciellt tydligt blir 
det med enbitsflödena som är intoleranta mot störningar och 
fördröjning. Den medför också att medarbetarens inverkan i 
processerna bevisligen är liten. När verksamheten växer och 
tempot ökar blir problemen allt tydligare varför en bättre, 
kundfokuserad, lösning som kan lösa problemen i punkt ett till 
fyra samt tolv är nödvändig. 

 
 Det finns en oklarhet och tvetydighet kring vad som är 

prioriterat i verksamheten, alternativt uppfattningar som inte 
är önskvärda, vilket beskrivs under punkt sex, som skapar 
både osäkerhet, villrådighet och förtroendebrist – något som 
ger problem i verksamheten ända ner i produktionsflödena och 
beskrivs i delar av punkterna åtta och nio. 
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 I punkt sju och tio accentueras behovet av ordentligt stöd för 
reparation och underhåll av verksamhetens utrustningar samt 
för att utveckla och lösa problem i processer. Det är mycket 
viktigt att detta fungerar eftersom systemet med BTPS är 
intolerant mot varje störning som i sin tur drabbar både 
företaget och dess anställda med missnöje och minskad 
motivation som följd. Bristen på tillräckligt systemstöd finns 
det pågående åtgärder och lösningar för. 

 
 Den mest långsiktiga utvecklingen av verksamheten är det 

som beskrivs i punkt tretton och som rör främst punkt sex, åtta 
och tio till tolv. Företaget har idag en affärsidé som går ut på 
att förutsäga behov av- och leverera materialhantering till 
företagets kunder. Men ett bredare, varaktigt, syfte för 
verksamheten som i vidare termer beskriver dess uppgift i 
samhället saknas. Det finns heller inga uttalade värden och 
värderingar som stakar ut vägen och ger ett ramverk för hur 
verksamheten ska bedrivas och hur man ska uppträda mot 
varandra i företaget och mot omvärlden. Eftersom 
gemensamma värden, som medarbetare kan identifiera sig 
med, saknas så finns det heller ingen gemensam företagskultur 
med tillhörande medarbetarskap som kan formas och växa 
kring dem. Detta hör till de absolut viktigaste i att skapa 
delaktiga och engagerade medarbetare som är aktivt 
deltagande i verksamheten.   
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7.1 Åtgärdsförslag 
Eftersom verksamheten på BTP syftar till att skapa värde för kunden i 
allmänhet samt kvalitet och leveranssäkerhet i synnerhet så är det logiskt 
att organisera kring värdekedjor – att vända organisationen mot 
kunderna. Det kan inte sägas vara fallet idag då ansvaret för en produkt, 
eller produktfamilj, är uppdelat enligt funktionsstrukturen. Det innebär 
att många har ansvar för enskilda delar för en produkt, medan man måste 
gå ända upp till divisionschefen för att nå ansvaret för hela värdekedjan 
gentemot kund. 
 
Jag menar alltså att man istället bör ha övergripande ansvar för 
respektive värdekedja, i form av produkt eller produktfamilj, där en 
person är ansvarig mot kund för hela värdekedjan – från inkommande 
material till färdig truck. Det handlar om en styrning där kundvärdet är 
överordnat enskilda kostnadsställen, vilket innebär att processägare för 
produktfamilj är organisatoriskt överordnad ledare för funktioner. En 
sådan orientering leder till bättre fokus på en avgränsad helhet, betydligt 
bättre transparens i värdekedjor vilket gör det lättare att identifiera och 
reda ut problem, att utveckla arbetssätt och metoder samt att rensa bort 
icke värdeskapande aktiviteter. 
 
Processägare för viss produkttyp kan utifrån kundönskemål, krav eller 
klagomål direkt sätta in åtgärder oavsett i vilken del av flödet det gäller. 
Det innebär också att barriärerna mellan funktioner bryts ned och att den 
enskildes delaktighet och roll i en helhet tydliggörs, eftersom den 
primära tillhörigheten är produkttypen – inte en viss funktion, vilket 
innebär att sambandet mellan medarbetaren och processerna stärks och 
påverkar motivationen positivt. Eftersom det mesta kan lösas inom den 
egna kedjan utnyttjas resurserna mer effektivt då färre enheter behöver 
involveras samt att kommunikationen blir mera direkt. Allra bäst är det 
om de olika etapperna i tillverkningen ligger nära varandra rent fysiskt 
så att kontakt och kommunikation mellan team blir naturlig. I modellen 
på följande sida kan förslaget på utformning studeras. 
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Figur 11. Organisationsmodell med utgångspunkt i värdekedjor. 

 
De tre produktfamiljerna i modellen är givetvis inget fast mått utan 
måste bestämmas utifrån vilken omfattning i volymer och komplexitet 
produkter har, vilka som är mer och mindre lämpliga att slå samman 
samt hur stort ansvarsområde som är rimligt. Ingående material kommer 
först och symboliserar att det är processägaren som ansvarar för allt 
ingående material i sin produkttyp. Det är alltså denne som ansvarar för 
att materialet för produkttypen är korrekt specificerat för inköp. Inköp är 
i sin tur en stödfunktion och ägs inte av processägare, men 
tillhandahåller de resurser denne – som är operativt ansvarig – beställer 
enligt direktiv. Däremot är det inköp som ansvarar för att material 
beställs enligt specifikation och att leverantören verkligen kan leverera 
korrekta varor. Självklart behöver man här ha en kommunikation både 
mellan processägare och mellan dem och inköp för att hälla ned antalet 
leverantörer och inköpta produktvarianter. Detta ligger också i 
processägarens intresse som har resultatansvar för sin produkttyp. 
 
Tillverkning av stativ och truck sker i praktiken, precis som idag, till 
stora delar parallellt. Detta förslag ändrar för övrigt inte på något fysiskt 
i tillverkningen. Processägare förfogar i dessa delar över samtliga egna 
resurser inklusive personal. I resurser som är gemensamma, såsom 
målerier etc, avgörs prioriteringar på chefsnivå över processägare. 
Kronologin i figuren i övrigt är mest för översiktens skull. 
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Process & Kvalitet är ett kompetenscentra som sköter det kvalificerade 
arbetet med att utveckla värdekedjorna m a p kvalitet och produktivitet 
samt att lösa problem i såväl tekniska, manuella och organisatoriska 
processer, vilket ungefär motsvarar vad avdelningar produktionsteknik, 
kvalitet och quick-team34 gör idag. Utveckling & Serievård är även det 
ett kompetenscentrum som är dedikerat att hantera 
konstruktionsrelaterade frågor i den löpande utvecklingen av befintliga 
produkter. Avvikelser, ändringar och liknande hanteras inom respektive 
flöden av berörda enheter. 
 
Kompetenscentren består för varje produktfamilj av självstyrande team 
och har en ledare som i samråd med respektive processägare beslutar om 
vilken typ av kompetens som ska finnas i respektive team, som förfogar 
över- och fördelar resurser samt stödjer teamen i arbetet. Beroende på 
omfattning kan det även behövas ledare i respektive team. 
Personalansvaret i dessa kompetenscentra kan ligga hos dess ledare, men 
processägare för respektive produkttyp måste vara de som beslutar över 
sina behov av resurser. Man kan alltså inte begränsa detta via 
kostnadsstyrning i kompetenscentra, utan använda resurser får bäras av 
respektive produktfamilj. För att kompetenscentren ska fungera effektivt 
torde det dock behövas resultatansvar i någon form även för dem. 
 
I de tillverkande enheterna, som ägs av processägare och inkluderar 
många personer och moment, kommer det under ägaren och inom 
respektive enheter att behövas processledare med flera underställda team 
med respektive ledare för varje produktfamilj. I anslutning till de 
tillverkande enheterna finns det precis som idag även gemensamma 
kompetenser som inte ägs av processägare, men är leverantör av tjänster 
till dem. Exempelvis produktionsberedning- och logistik 
 
Modellens struktur medger, utöver fördelarna som framhållits, även att 
den totala kompetensen i funktioner och kompetenscentra upprätthålls 
samt kan utnyttjas över gränser för produktfamiljer. Precis som i 
kompetenscentren har man här en ledare för respektive enhet (t ex stativ) 
som har till uppgift att tillsammans med processledare sammansätta 
team och fördela kompetens inom sitt område. Man behöver i samtliga 
                                                 
34 Quick-team är en grupp sammansatt av personer från flera olika funktioner som har 
till uppgift att skyndsamt hantera akuta problem i främst produktionen. 
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fall process- och gruppledare som är stödjande, har förtroende för- och 
tro på individens förmåga 
 
Till huvudprocesserna behövs det givetvis även andra stödfunktioner, 
inte minst i form av en kompetent, renodlad och dedikerad resurs för 
sådant som underhåll och reparation av teknisk utrustning. 
Processägaren är kund hos dessa och är beställare av resurser från dem. 
Finns inte adekvata resurser att få från dem så ska tjänster kunna 
upphandlas från annan leverantör.  
 
Detta är en grundmodell som innehåller det nödvändiga för samtliga 
produkttyper, men exakt vad som behövs och inte i flödet måste utredas 
för respektive produktfamilj i en kartläggning som med fördel kan 
genomföras enligt paretoprincipen. Utgångspunkten bör vara att endast 
inkludera det som är nödvändigt och tillför kundvärde i värdekedjan 
snarare än att utgå från hur man arbetat tidigare samt att utforma rutiner 
m m så enkla som möjligt. En annan viktig aspekt på utvecklingen av 
värdekedjorna är att tillämpa ett inkluderande förhållningssätt där 
personalen själva medverkar vid utformningen – då ökar chansen för 
acceptans och funktion hos ett nytt arbetssätt dramatiskt samt att 
grunden för aktivt deltagande i förbättringsarbete läggs. Som 
medarbetare ska man förväntas göra detta eftersom det ska ingå i arbetet 
att vara aktivt medverkande.   
 
Den föreslagna modellen fokuserar starkt på de faktorer inom kriterierna 
ledarskap, medarbetare och processer som bevisligen har stor inverkan 
på resultaten och den ger nödvändiga förutsättningar för bättre prestation 
både inom kriterierna och för sambanden mellan medarbetare och 
processer. Det sistnämnda torde vara mycket svårt att förbättra inom 
ramen för den struktur organisationen har idag. 
 
Organisationen kring värdekedjor har tydligt fokus på hela flödet vilket 
är en bra utgångspunkt för att förankra arbetssättet med enbitsflöden 
både i och utanför produktionen. För att det ska fungera bra måste, 
utöver ovanstående, systemet även förankras kulturellt. Inga felaktiga 
enheter ska gå vidare i flödet om det ska fungera och därför måste det 
förankras att detta är överordnat t ex en viss kvantitet per skift. Det 
måste till klara och tydliga gränser för vad som är godkänt och inte vilka 
det aldrig kompromissas med. Förutom funktionen hos systemet så är 
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symboliken i ett sådant handlande minst lika viktig. Dessutom är en god 
grundfunktion hos systemet en förutsättning för att långsiktigt kunna 
förbättra produktiviteten. 
 
Budskapet måste komma i handling från högre ledning, till processägare, 
ner till processledare och produktionsteam som själva ska ha befogenhet 
att stoppa sin del av produktionen om avvikelse uppstår. I detta ligger 
det också att man ansvarar för att avvikelse inte uppstår i de delar som 
ligger inom egen kontroll samt att även problemlösning ingår i arbetet. 
Om allt detta ska vara möjligt så måste tak för produktionsmål sättas av 
processägare i relation till vad processen klarar av med ett gott resultat 
snarare än vad marknaden för tillfället kan svälja, vilket är en orsak till 
varför det är så viktigt med medverkan, stöd och förståelse från 
företagets högsta ledning. När en process fungerar väl i alla sina delar så 
har dock inte en hög kvalitetsnivå negativ inverkan på produktiviteten.  
 
För att bygga upp en företagskultur med engagerade medarbetare behövs 
det på sikt ett brett och bestående syfte med tillhörande värden som kan 
utgöra en värdegrund för verksamheten, som medarbetare i 
organisationens olika delar kan identifiera sig med, som sätter sin prägel 
på verksamheten, som bidrar till målkongurens och som i och med detta 
kan utgöra grunden för ett medarbetarskap, en personalidé och en 
gemensam tillhörighet för företagets medarbetare. 
 
En verksamhet som är starkt präglad av kultur och värderingar har 
dessutom mindre behov av formell styrning vilket gynnar gruppers och 
individers kreativitet och effektivitet. Formulering av syfte och 
grundläggande värden är dock inte en uppgift för författaren till denna 
text, utan för företagsledningen. Inom kvalitetsutveckling är värden som 
öppenhet, förtroende och respekt för individen viktiga. 
 
Åtminstone verksamheten i Mjölby har ett genuint engagemang utanför 
själva företaget och presterade även bra i denna del av enkäten. Det torde 
passa bra att utnyttja i sammanhanget och som en bonus bör ett bra syfte 
med tillhörande värden även kunna bidra till att stärka identiteten bakom 
varumärket BT. 
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Bilaga 1 - Variabelförteckning 
 

Kriterium Variabel Påstående i enkät 
Ledarskap L1 Högsta ledningen förmedlar de långsiktiga målen på 

ett bra sätt. 
 L2 Jag får löpande information från högsta ledningen i, 

för mig, relevanta frågor. 
 L3 Min chef ger mig bra feedback på mitt arbete. 
 L4 Min chef är lyhörd får mina förbättringsförslag och 

uppmuntrar till nya idéer. 
 L5 Min chef arbetar för att engagera mig i 

förbättringsarbetet. 
 L6 Min chef utvecklar och förbättrar löpande sitt 

ledarskap. 
 L7 Min chef visar att kvalitetsarbetet på vår avdelning är 

viktigt. 
 L8 Min chef är tydlig. 
 L9 Ledarskapet på BT kännetecknas av öppenhet, 

respekt, hjälpsamhet,ärlighet och förtroende. 
V1 Jag känner till divisionens affärsplan. Verksamhets-

planering V2 Jag känner till BT:s kvalitets- och miljöpolicy. 
 V3 BT har tydliga långsiktiga och kortsiktiga mål. 
 V4 Mål och strategier för min avdelning har en direkt 

koppling till BT:s affärsplan. 
 V5 Jag är delaktig i arbetet med att utveckla mål och 

strategier för min avdelning. 
 V6 Min avdelning/grupp använder handlingsplaner för 

att kunna uppfylla uppsatta mål. 
Medarbetare M1 Mitt arbete är varierande och stimulerande. 

 M2 Jag har goda möjligheter att gå vidare till andra 
arbetsuppgifter inom BT. 

 M3 Jag får ta ansvar för mina egna arbetsområden. 
 M4 Jag har utvecklingssamtal med min chef tillräckligt 

ofta. 
 M5 Jag har tillgång till den information jag behöver för att 

lösa min arbetsuppgift. 
 M6 Jag har tydliga och realistiska mål för mitt arbete. 
 M7 Jag har möjlighet att utbyta erfarenheter med 

personer som har liknande arbetsuppgifter. 
 M8 Som nyanställd fick jag en bra introduktion till arbetet 

på BT. 
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 M9 Min grupp arbetar för att det inte ska förekomma 
någon diskriminering på BT. 

 
M10 

Det finns någon jag kan vända mig till oavsett 
problem. 

 M11 BT uppmuntrar mig till träning och friskvård. 
 M12 BT har tydliga policys för till exempel semester, 

flextid, lön med mera. 
PR1 Jag vet vad kvalitet innebär för våra slutkunder. Partners & 

resurser PR2 Våra externa leverantörer håller hög kvalitet. 
 PR3 Vi har en effektiv organisation för att underhålla och 

reparera maskiner och utrustning som vi använder 
internt (kan även vara datorer etc.). 

 PR4 Jag har ett tillräckligt IT-stöd (till exempel 
streckkodsläsare, datorer, telefoner etc.) när jag utför 
mina arbetsuppgifter. 

 PR5 Min avdelning använder sig av arbetsmetoder som 
är skonsamma mot miljön. 

Processer P1 Den process (eller avdelning) jag arbetar i har 
standardiserade arbetssätt. 

 P2 Den process jag arbetar i utvecklas kontinuerligt för 
att minska slöseri i form av överproduktion, väntetid, 
rörelser, transporter, lager och överarbete. 

 P3 Den process jag arbetar i utvecklas kontinuerligt för 
öka kvaliteten på våra produkter. 

 P4 I den process jag arbetar har vi välplanerade 
materialflöden. 

 P5 De produkter och tjänster jag får från interna 
leverantörer får jag enligt plan. 

 P6 De produkter och tjänster jag producerar levererar 
jag enligt plan. 

 P7 Den process jag arbetar i är utformad med hänsyn till 
personalen, till exempel genom eliminering av 
faktorer som orsakar arbetsskador och förslitningar. 

 P8 Det finns en väl fungerande process för 
avvikelserapportering, uppföljning och ändringar. 

 P9 Det finns en väl fungerande process för att hantera 
kundernas klagomål och reklamationer. 

 P10 De rutiner som berör mig är lättöverskådliga. 
 P11 Det finns definierade mål för min process. 
 P12 Det är ordning och reda på min arbetsplats. 

Resultat 
kunder 

RK1 Jag vet vad slutkunden förväntar sig av den produkt 
jag arbetar med. 



 

B-3  

 
 RK2 Jag vet vad slutkunden tycker om våra produkter. 
 RK3 Det är slutkundernas uppfattning som avgör om vi 

håller hög kvalitet. 
 RK4 Kvaliteten på produkter och tjänster har ökat de 

senaste ett till två åren. 
 RK5 Min medvetenhet om och uppmärksamhet på 

kundnöjdhetsmål har ökat de senaste ett till två åren. 
 

RK6 
Kvaliteten på leveranser har ökat de senaste ett till 
två åren. 

RM1 Jag har möjlighet att påverka min arbetssituation. Resultat 
medarbetare RM2 Det är tillåtet att göra fel på BT. 

 RM3 Min uppfattning har betydelse när vi löser problem. 
 RM4 Jag trivs på mitt jobb. 
 RM5 Vi har ett bra samarbete inom min avdelning. 
 RM6 Vi har ett bra samarbete med andra avdelningar. 
 RM7 Jag utvecklas i mitt arbete på BT. 
 RM8 Jag arbetar med ständiga förbättringar. 

Resultat 
samhälle 

RS1 På min avdelning har vi minskat vår miljöpåverkan 
genom till exempel källsortering, kemikaliehantering 
etc. 

 RS2 BT har ett aktivt samhällsengagemang i regionen 
gällande skolor och universitet. 

 RS3 BT har ett aktivt samhällsengagemang i regionen 
gällande kommun och föreningsliv. 

 RS4 BT har goda relationer med facken. 
Resultat 

verksamhet 
VR1 Vi pratar mer om förbättringsarbete idag än de 

senaste 1-2 åren. 
 VR2 De senaste inköpen till min avdelning har varit bra 

investeringar. 
 VR3 På min avdelning har vi lyckats minska slöseri med 

resurser, såsom material och tid. 
 VR4 På min avdelning har vi uppnått våra uppsatta mål 

för kvalitet, leveranser och ekonomi. 
 VR5 Antal fel/brister/störningar på min avdelning har 

reducerats de senaste ett till två åren. 
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Appendix 1 - Metodteori 
 
Nedan ges beskrivningar och förklaringar till olika former av intervjuer, 
och observationer, hur de kan användas samt i vilka situationer de är 
lämpliga att använda, hur en studie bör planeras och hur resultat kan 
analyseras.  

Strukturerade och standardiserade intervjuer 
Med strukturering (Trost, 1997) eller styrning (Kylén, 2004) menas att 
frågorna har fasta svarsalternativ av typen Positiv/negativ, bra/dåligt 
eller ja/nej. Standardisering i intervjusammanhang betyder att frågorna 
ställs på samma sätt och att situationen för och kring intervjun är lika för 
alla som intervjuade, d v s variationer av olika slag skall elimineras så 
långt det är möjligt (Trost, 1997). Intervjuaren kan alltså inte utveckla 
sitt tillvägagångssätt eller frågor under studien och heller inte rätta till 
eventuella problem med detta. Ett sätt att komma åt dessa problem är att 
genomföra pilotstudier (Holme & Solvang, 2000) där metoden och 
frågorna utprovas. Denna intervjuform erbjuder således inga möjligheter 
vad det gäller anpassning till den intervjuade eller att ställa följdfrågor 
men är lämplig om syftet är att göra en kvantitativ studie. 

Ostrukturerade och icke-standardiserade intervjuer 
Att en intervju är icke-standardiserad betyder att frågeordning och 
språkbruk kan anpassas till respondenten och att kringförhållandena kan 
variera, d v s i stort sett motsatsen till standardiserad (Trost, 1997). I en 
öppen (Kylén, 2004) eller ostrukturerad (Trost, 1997) intervju finns det 
inga färdiga svarsalternativ, det är istället respondenten som ger 
strukturen i svaret. Däremot är även en ostrukturerad intervju 
strukturerad i meningen att den håller sig till det område som är bestämt 
(Trost, 1997). Denna intervjuform är vad som ofta kallas för den 
kvalitativa forskningsintervjun, men enligt Kvale (1997) är en kvalitativ 
intervju, tekniskt sett, halvstrukturerad då den genomförs enligt en 
intervjuguide som koncentrerar sig till vissa teman och kan innehålla 
förslag till frågor. Den kvalitativa intervjun möjliggör således såväl 
anpassning till den intervjuade som utveckling av metod under studien 
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och lämpar sig därför då det är önskvärt med en djupare förståelse för 
fenomen och företeelser. 

Utformning av intervjuundersökning 
Kvale (s85, 1997) har gjort en guide, som återges nedan, där han 
beskriver ett tillvägagångssätt för en intervjustudie. Det finns en del 
andra varianter på utformning gjorda av andra författare, men de följer i 
stort denna och jag har därför bara tagit med Kvales variant. 
 

1) Tematisering. Formulera undersökningens syfte och beskriv 
ämnet för undersökningen innan intervjuandet börjar. 
Undersökningens varför och hur bör klargöras innan frågan 
om hur – metoden – ställs. 

 
2) Planering. Planera för alla undersökningens stadier, med 

hänsyn till vilken kunskap som eftersträvas och med 
beaktande av de moraliska konsekvenserna av 
undersökningen. 

 
3) Intervju. Genomför intervjuerna enligt en intervjuguide och 

med ett reflekterande förhållningssätt till den eftersökta 
kunskapen och till den mellanmänskliga relationen i 
intervjusituationen. 

 
4) Utskrift. Förbered intervjumaterialet för analys, vilket 

vanligen innebär en överföring från talspråk till skriftspråk. 
 

5) Analys. Avgör utifrån undersökningens syfte och ämne och 
på grundval av intervjumaterialets karaktär vilka 
analysmetoder som är lämpliga för intervjuerna. 

 
6) Verifiering. Fastställ intervjuresultatens generaliserbarhet, 

reliabilitet och validitet. 
 

7) Rapportering. Rapportera resultatet av undersökningen och 
de använda metoderna i en form som motsvarar vetenskapliga 
kriterier, som beaktar de etiska aspekterna av undersökningen 
och leder till en läsbar produkt. 
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Registrering av intervjuer 
De vanligaste metoderna för att samla in informationen från intervjun är 
att använda bandspelare eller att anteckna i minnet samt på papper. Att 
använda bandspelare har den uppenbara fördelen att man då kan gå 
tillbaka för att lyssna på vad som sagts, medan en nackdel är att det är 
tidskrävande att skriva ut informationen på bandet. En annan nackdel är 
att inspelningen kan verka hämmande på respondenten. Dessutom är det 
bara talet som registreras – inga övriga kroppsuttryck. Att anteckna 
under intervjun kan inverka störande samt att det kan vara svårt att hinna 
med anteckna på ett sätt som även medför att texten blir läsbar. Att 
använda sig av antecknande ger helt klart mindre tidsödande efterarbete 
än inspelning. Ytterligare ett sätt är att bara använda sig av minnet och 
denna metod har främst två nackdelar; minnet är selektivt och dessutom 
glöms detaljer bort fort. Då det gäller inspelning finns 
rekommendationer hela skalan från att man bör spela in intervjun 
(Holme & Solvang, 1997) till att man inte ska banda intervjun 
(Gustafsson et al, 2004), vilket speglar en olikhet i synen och viktningen 
av ovanstående metoder.  

Intervjuguider och frågelistor 
I en öppen intervju har man en intervjuguide som täcker de områden 
som ska täckas av. Den visas upp i början av intervjun och får sedan 
ligga kvar på bordet och fungera som ett stöd för samtalet. Är det en 
gruppintervju så fungerar guiden som en dagordning. Den bör innehålla 
fyra till sex punkter och intervjuare kan för egen del ha underrubriker 
eller detaljfrågor som inte visas upp så att den intervjuade blir för styrd i 
sitt sätt att tänka (Kylén, 2004). Frågelistor används i styrda intervjuer 
och är då av karaktären fråga-svar snarare än ämnesinriktade. 

Intervjuanalys 
Då det kommer till att bearbeta, analysera och tolka materialet finns en 
del olika idéer och vissa menar att det vore galet att tala om hur man ska 
göra (Trost, 1997). Han menar att man ska hålla sig till etiska regler, 
vara ärliga, ange källor etc., men att intervjuaren i övrigt får prova sig 
fram för att se vilken analysmetod som kan passa då det inte finns några 
speciella spelregler; bearbetning, analys och tolkning är avhängigt den 
enskilde intervjuarens tycke och smak. Klart är dock att om intervjun 
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spelas in så leder det till ett tidsödande analysarbete; antingen så kan 
man analysera inspelningen direkt genom att lyssna på den upprepade 
gånger, ett annat alternativ är att skriva ut inspelningarna för att sedan 
analysera texten. Kvale (1997) beskriver utförligt fem olika metoder för 
att analysera intervjuer. De kan beskrivas grafiskt enligt nedan: 
 
Analysmetoder för intervjuer 

 

Analysmetod   Intervjutext Resultat av analysen 
Koncentrering         ---------------      

          ---------------      ---------------     
          ---------------      ---------------     
            ---------------         

Kategorisering         ---------------      
          ---------------    + / - 
          ---------------   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
            ---------------         

Berättelse         ---------------      
          ---------------   Start -->            Mål 
          ---------------   Fiender > Hjälte < Hjälpare 
            ---------------      

Tolkning      ---------------     
          ---------------      ---------------     
          ---------------      ---------------     
           ---------------     

Ad hoc         ---------------    + / -     
          ---------------   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
          ---------------     ---------------     
            ---------------      ---------------     

 
 
Kortfattat kan metoderna beskrivas enligt följande: 
 

 Koncentrering innebär helt enkelt att intervjupersonens 
uttalanden reduceras till mer koncisa och korta formuleringar. 

 

 Med kategorisering menas i detta sammanhang att olika 
uttalanden kodas i kategorier som t ex + och – om det handlar 
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om något fenomens förekomst, eller graderas med 1, 2, 
3,…,n. om det handlar om att beskriva styrkan av något. Det 
handlar alltså om att avkontextualisera intervjupersonens 
uttalanden.  

 

 Berättelsen, eller den narrativa struktureringen, är mer vag i 
sin karaktär. Det handlar om att tolka ut information som 
finns i de berättelser som förekommit under intervjun. Har 
det inte förekommit berättelser under intervjun kan 
analysformen skapa en sammanhängande historia av 
händelser under intervjun. 

 

 I tolkningen gör man djupare och mer spekulativa tolkningar 
av det intervjupersonen sagt - uttalanden rekontextualiseras 
inom vidare referensramar. 

 

 Då man använder en Ad hoc metod för analys innebär det att 
man växlar fritt mellan olika tekniker. Som att använda sig av 
kvantifieringar eller visualiseringar där det passar och kanske 
djupare tolkningar på andra ställen. Detta är sannolikt den 
vanligaste analysmetoden.       

Observationer 
Som deltagande observatör kan man vara aktiv eller passiv. Som passiv 
finns man bara där utan att göra något, vilket kan leda till irritation, 
hämmande eller stimulans av aktivitet. Ett alternativ är att uppträda på 
ett sätt som gruppen förväntar sig, men det är ofta svårt att ta reda på 
vilka förväntningar som finns på förhand. Holme & Solvang (1997) 
menar att påverkan på gruppens beteende blir minst om man fungerar på 
dennas villkor. För att underlätta detta bör observatören – så långt det är 
möjligt – inte skilja sig från gruppen i sitt beteende, klädsel eller 
uppträdande. En aktiv observatör är aktiv i utformningen av gruppens 
verksamhet och intar en ledarroll. Det är då observatören själv som styr 
gruppen, vilket givetvis leder till en tydlig påverkan. Om det är en 
autentisk bild av gruppens beteende som önskas så passar detta 
förhållningssätt naturligtvis inte alls, men det kan passa om man önskar 
studera hur gruppen reagerar i vissa situationer (Holme & Solvang, 
1997). 
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