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SAMMANFATTNING 

Titel: Kvalitet – Vägen mot ständiga förbättringar: En studie av kvalitetsarbetet i Posten AB 

och SKF Mekan AB 

Title: Quality- The road to continuous improvements: A study of the quality work at Posten 

AB and SKF Mekan AB 

 

Författare: Camilla Götbrant och Marie Karlsson 

 

Handledare: Magnus Holmström 

 

Bakgrund: Idag är kvalitet ett viktigt konkurrensmedel i många företag. Koncept som Total 

Quality Management har utvecklats för att förbättra produkt- eller servicekvalitet och har haft 

stor påverkan på hur många företag arbetar med kvalitet. Därutöver ser företag olika på 

kvalitet och vissa lyckas tillämpa en effektiv kvalitetsstyrning medan andra har svårigheter 

med det. Därmed är det intressant att studera hur dagens kvalitetsstyrning bedrivs och 

fungerar för att skapa förändringar och ständiga förbättringar.  

 

Syfte: Syftet med studien är att ur ett ledningsperspektiv beskriva och förklara hur 

kvalitetsstyrning kan leda till ständiga förbättringar. Vidare syftar studien till att jämföra 

kvalitetsstyrning mellan tillverknings- och tjänsteföretag och att utveckla en generell 

processmodell för effektivt kvalitetsarbete.  

 

Metod: Studien har genomförts med en fallstudieinriktad ansats där Posten AB och SKF 

Mekan AB har studerats och jämförts. Studien har en kvalitativ karaktär där den empiriska 

datan är hämtad från totalt fyra djupgående intervjuer med anställda på Posten AB och SKF 

Mekan AB. Därutöver har litteratur och forskningsartiklar inom det studerade området 

konsulterats.   

 

Resultat: Studien har lett fram till en processmodell för effektivt kvalitetsarbete där 

företagsledning, system och individ är huvudkomponenterna. För att dessa ska kunna 

samverka effektivt ska företagsledningen agera på ett sätt som skapar medarbetarengagemang 

så att ständiga förbättringar och bra kvalitet kan uppnås. Företagsledningen ska vara 

engagerad, stöttande samt initiativtagande. Dessutom är en viktig förutsättning att ledningen 

delegerar kvalitetsansvaret ut i organisationen. Kvalitetssystemet ska bestå av verktyg och 

metoder som är anpassade efter organisationen samt kan med fördel vara integrerat och i 

elektronisk form. Individerna, som bygger upp organisationen, måste vara kvalitetsmedvetna, 

vara utbildade, ansvara för mätning och uppföljning, organiseras i förbättringsgrupper samt 

forma kvalitetskulturen i företaget. Studien har visat att det inte finns någon större skillnad 

mellan hur kvalitetsarbetet bedrivs och ska bedrivas i ett tillverknings- och tjänsteföretag. 

 

Nyckelord: TQM, Six Sigma, ständiga förbättringar, kvalitetsstyrning, ledningssystem, ISO, 

Deming och Juran. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Kvalitet uppfattas av många företag som något nödvändigt. Citatet nedan belyser att kvalitet 

är en viktig komponent i många företags kamp för överlevnad. 

“Quality, quality, quality: never waver from it, even when you don’t see how you can 

afford to keep it up. When you comprise, you become a commodity and then you die.” 

(Hirshberg, Gary, CEO Stonyfield Farm, thinkexist.com) 

Bergman och Klefsjö (2001:13) förklarar kvalitet som en viktig konkurrensfaktor. De säger 

att en global marknad med kunder som har allt större krav har lett till större satsningar på 

kvalitet inom företagen. Kvalitet är med andra ord ett viktigt konkurrensmedel vilket har 

bidragit till att många organisationers fokus riktas mot just kvalitet. Det rör både produkter 

och tjänster men också de interna arbetsmetoderna och processerna. Enligt American Society 

for Quality (www.asq.org) uppfattar personer och företag begreppet kvalitet på olika sätt. 

Många företag definierar kvalitet som att produkten ska nå upp till och helst överträffa 

kundens förväntningar. Andra företag ser det mer som konformitetskvalitet, det vill säga i 

vilken grad produkten har producerats korrekt. Många olika tekniker och koncept har 

utvecklats för att förbättra produkt- eller servicekvalitet i företag. Ett koncept är Total Quality 

Management (TQM) som innebär att göra ständiga förbättringar av kvalitet.  

“TQM is an organization-wide method of managing people and processes, to ensure the 

continuous delivery of quality products and services” (Mills et al. 2009:92) 

Powell (1995:15) lyfter fram en undersökning gjord av konsultfirman Artur D. Little i början 

på 90-talet som visar att 93 % av Amerikas 500 då största företag hade någon typ av TQM-

program på plats. Han tillägger även att TQM kan implementeras i alla slags organisationer 

såsom tillverkande-, service-, icke vinstdrivande- och statlig verksamhet. Utöver 

undersökningar som visar att TQM är implementerat inom många organisationer så finns det 

även studier som påvisar att TQM bidrar till ökat ekonomiskt värde för företagen. Till 

exempel anser Powell (1995) med flera att TQM som styrfilosofi möjliggör förbättrade 

produkter och tjänster, minskade kostnader samt nöjda kunder och medarbetare. 

Trots tydliga tecken på framgång genom TQM-arbete så kritiseras det från vissa håll. 

Johansson et al. (1993) anger att kvalitetsarbete ofta leder till ökade kostnader, bland annat 

utbildningskostnader, för företagen. Ofta innebär kvalitetsarbetet även att företaget 

dokumenterar och kartlägger sin organisation i mycket hög utsträckning. Det medför en mer 

byråkratisk organisation där papper och pärmar står på rad som sedan inte används. Banks 

(1993) förklarar att idéerna kring TQM är relativt simpla men att det inte behöver vara en 

nackdel. Enkelheten med TQM har bidragit till dess succé. Däremot riktar han kritik mot alla 

skilda meningar om vad begreppet TQM innebär och alla dess definitioner. Han anser att det 

inte finns något djup i begreppet. 
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1.2 Problemdiskussion   

Kvalitetsrörelsen och TQM-begreppet har haft en stor påverkan på hur många företag arbetar.   

Park (2003) hävdar att principerna och idéerna kring TQM finns kvar som övergripande 

filosofi inom många företag. Däremot benämns deras kvalitetsarbete allt mindre som just 

TQM. Mills et al. (2009: 99) menar att även om tillämpningen av TQM har påvisat framgång 

för många företag, har detta inte varit norm. Det finns dock flera lärdomar att dra av TQM 

som filosofi. Dessa lärdomar, kombinerade med nya strategier, bildar idag grunden för nya 

förändringsstrategier. Six Sigma och Balanced Scorecard var nästföljande begrepp som 

utvecklades utifrån TQM. Vid senare diskussioner i denna uppsats kring kvalitetsarbete 

åsyftas TQM och det arbete som utvecklats utifrån detta begrepp. Vidare kommer företags 

metoder och filosofier kring kvalitet att benämnas som kvalitetsarbete samt kvalitetsstyrning.  

Att en så stor andel företag anser sig tillämpa kvalitetsarbete betyder inte i sig att företagen 

har en effektiv kvalitetsstyrning. För de flesta forskare har TQM setts som något positivt 

medan andra har ställt sig mer tveksamma. Det har nämligen visat sig finnas många 

svårigheter med att implementera och tillämpa kvalitetsarbetet i praktiken. Rogberg (2006) 

beskriver att TQM och andra managementbegrepp under senare år fått en stor utbredning och 

mött mindre motstånd än förväntat inom många organisationer. Det har förklarats av att det är 

ledningen snarare än organisationen i stort som attraheras av budskapet som dessa begrepp 

förmedlar. Det tyder på en förändrad retorik snarare än praktik i många företag. För att uppnå 

ett positivt resultat med dessa idéer måste kvalitetsstrategierna inte bara accepteras av 

ledningen utan även tillämpas i den operativa verksamheten. Rogberg (2006) betonar även att 

andra anledningar till ett misslyckat kvalitetsarbete är att företag inte lyckas med att förändra 

sin organisation. Medarbetarna förhåller sig osäkra och skeptiska till förändring.  

Institutet för Kvalitetsutveckling, (SIQ, www.siq.se) delar varje år ut ”Utmärkelsen Svensk 

Kvalitet” (USK) till framgångsrika organisationer som på ett eller annat sätt har lyckats med 

att utveckla och förbättra sin verksamhet genom sitt kvalitetsarbete. USK är ett verktyg för 

kundorienterad verksamhetsutveckling och är ett strukturerat sätt att arbeta med förbättringar 

på kort och lång sikt. SIQ menar att fokus på organisationens processer är nödvändigt för att 

kunna förbättra arbetsflöden och organisationen i stort. Konkurrenskraft i dagens 

företagsklimat kräver en ständig förbättring och förnyelse av alla verksamhetens delar. Hur 

dessa delar samverkar förmodas vara av stor betydelse för verksamhetens framgång. Därmed 

är det viktigt att förstå vad som länkar dem samman samt förstå komponenterna som bygger 

upp ett effektivt kvalitetsarbete. Enligt Nilsson och Rosander (1999:11) är förutsättningen för 

ständiga förbättringar ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar hela företaget. Det bör 

därmed vara av betydelse för ledningen i ett företag att förstå hur deras roll i detta arbete ser 

ut samt dess betydelse för att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar.  

Mot denna bakgrund är det intressant att studera hur dagens kvalitetsstyrning bedrivs och 

fungerar i företag för att skapa förändringar och ständiga förbättringar. Därmed har syftet med 

denna studie vuxit fram. Studien grundar sig på verk från författare som är ansedda som 

förgrundsmän inom kvalitetsforskning och TQM-rörelsen. Bland dessa finns namn som 

Deming och Juran med flera. Bland deras tidigare verk samt tillhörande litteratur och 
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artikelsamlingar återfinns främst utvecklade definitioner av TQM-begreppet och 

kvalitetsstyrning, dess processer, implementering av strategin samt varför det fungerar eller 

inte fungerar. Däremot riktas ingen eller ytterst liten uppmärksamhet mot hur företag praktiskt 

tillämpar, och hur ledningen arbetar med, kvalitetsstyrning för att ständigt förbättras. 

Utformningen av kvalitetsstyrningsprocessen, som leder fram till ständiga förbättringar, 

verkar inte vara konkret och entydig. En beskrivning av kvalitetsarbetets utveckling inom 

företag finns heller inte i någon större utsträckning. För att kunna förstå hur positiva 

ekonomiska resultat och konkurrenskraft kan nås via kvalitet är det intressant att se hur olika 

företag arbetar med kvalitet i sina organisationer.  

1.3 Forskningsfrågor 

 Vilken betydelse har kvalitetsarbete för företags konkurrenskraft?  

 Vilka komponenter ingår i en modell för effektivt kvalitetsarbete?  

 Hur är en effektiv kvalitetsstyrningsprocess utformad?  

 Hur ska ledningen agera för att uppnå ständiga förbättringar?  

För att kunna besvara dessa frågor måste vi beskriva och förklara kvalitetsstyrning samt hur 

ett effektivt kvalitetsarbete uppnås. Med begreppet effektivt menas graden av måluppfyllelse 

av företagets mål. I detta fall kvalitetsmål. För att kunna analysera hur en effektiv 

kvalitetsstyrningsprocess är utformad undersöks vilka komponenter som den består av samt 

vilka förutsättningarna är för hur dessa ska fungera effektivt ihop. Detta leder fram till 

studiens syfte.   

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att ur ett ledningsperspektiv beskriva och förklara hur kvalitetsstyrning 

kan leda till ständiga förbättringar. Vidare syftar studien till att jämföra kvalitetsstyrning 

mellan tillverknings- och tjänsteföretag och att utveckla en generell processmodell för 

effektivt kvalitetsarbete. 

1.5 Kunskapsbidrag 

Studien kan tänkas bidra till en ökad förståelse för företag och dess företagsledning angående 

hur de kan arbeta för att kvalitetsarbetet i företaget ska fungera effektivt. Studiens 

kunskapsbidrag kan därmed anses vara av intresse för såväl studenter som företag som är 

intresserade av kvalitetsutveckling. Det är av stort intresse att studera vad andra företag kan 

lära sig av framgångsrika organisationer i bemärkelsen ständiga förbättringar.  

1.6 Avgränsningar 

Vi har i denna studie endast fokuserat på hur två olika företag, ett tillverkande och ett 

tjänsteföretag, arbetar med kvalitet. Studien kommer endast att beskriva dessa två företag, 

som i något hänseende påstår sig vara framgångsrika i sitt kvalitetsarbete. Avgränsningen är 

gjord av praktiska skäl då tidsram och budget var begränsad. Fokus för undersökningen är hur 
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ledningen ska agera för att nå ständiga förbättringar. Vi kommer därmed inte inom ramen för 

denna uppsats att studera närmare hur detta arbete mer praktiskt utformas för alla medarbetare 

ur ett operativt perspektiv. Det skulle medföra att ämnet och studien blir för bred för den 

utsatta tidsramen.  
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2. METOD 

2.1 Kunskapssyn 

I enlighet med Kuhns (1962) paradigmteori är vetenskapliga teorier något som utvecklas 

revolutionärt. Det innebär att nya forskningsmönster ersätter gamla efter det att 

ordstridigheter rasat i samhället. De mönster som råder är vad Kuhn (1962) kallar paradigm 

och det förklarar hur saker ska ses. Ett paradigm är ett allmänt erkänt vetenskapligt resultat 

som under en tid ger forskare klart definierade problem och legitimerade problemlösningar. 

Under genomförandet av vår studie har vi haft en tro att kunskapsutveckling är kumulativ och 

föränderlig i enlighet med Kuhns (1962) tankesätt. Forskning ska göra att kunskap växer. Vi 

har också utgått från det rådande paradigmet inom kvalitetsutveckling, TQM-begreppet och 

kvalitetsmetoder som vuxit fram i anslutning till TQM-rörelsen.  

Popper (1962) anser att vetenskapens uppgift är att kritiskt granska teorier. Det finns ofta 

många konkurrerande teorier om en och samma verklighet och vetenskapssamhällets uppgift 

är att rensa den vetenskapliga kunskapen från teorier som inte är trovärdiga eller inte har 

genomförts på ett vetenskapligt sätt. Popper (1962) beskriver att det är genom 

falsifikationsprincipen, det vill säga genom att falsifiera teorier, som forskare i realiteten 

kommer i kontakt med ”verkligheten”. All kunskap anses felbar och teorier kan därmed 

falsifieras. Vi ansluter oss till Poppers vetenskapssyn och har eftersträvat att både utveckla 

och ifrågasätta befintliga teorier inom kvalitetsområdet.  

Objektivitetssträvan i forskning anses av många vara av stor vikt. Vi anser att fullständig 

objektivitet i denna studie varit svår att nå, då värderingar och tidigare erfarenheter präglar 

forskningen. Trots detta har ett så objektivt och fördomsfritt synsätt som möjligt eftersträvats. 

Ett objektivt förhållningssätt har uppnåtts i studien genom att vara noggrann i 

empiriinsamlingen. Till exempel användes diktafon under intervjuerna som sedan 

transkriberades och återgavs ordagrant via citat. Vidare har strävan varit att vara saklig och 

neutral i framställningen av den empiriska datan och att inte medvetet förvränga resultatet. Vi 

har också haft en opartisk attityd och behandlat de två fallstudierna på samma sätt utan 

förutfattade meningar.  

2.2 Undersökningsansats 

2.2.1 Fallstudier  

Denna studie har genomförts med en fallstudieansats där två företag har valts för jämförelse. 

Bryman och Bell (2005:78) argumenterar för att valet av två fallstudier underlättar 

teoriutveckling vilket stödjer vår ansats och vårt syfte som delvis är att utveckla en teoretisk 

processmodell för effektivt kvalitetsarbete. Att belysa kvalitetsstyrning ur två olika 

organisationers perspektiv anses även ge mer innehåll i studien. En fallstudieansats med 

verkliga praktikfall anses även lämpligt i detta fall då det är en förutsättning för att kunna 

exemplifiera och beskriva de fenomen som litteraturen beskriver gällande kvalitetsstyrning.  
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Urval gjordes på grundval av att de två företagen i olika hänseenden utgör framgångsrika fall 

inom kvalitetsarbete. De valdes även för att möjliggöra jämförelsen mellan ett tillverkande 

(SKF Mekan) respektive ett tjänsteföretag (Posten). Dahlquist (2007) framställer SKF Mekan 

som ett föredöme för hur företag jobbar med kvalitetsmetoden Six Sigma. Vidare anger 

Dahlquist (2000) att Posten AB år 2000 erhöll kvalitetsinstitutet SIQ:s utmärkelse 

”Utmärkelsen Svensk Kvalitet” som första statliga bolag, där kvalitetsarbetet har sin grund i 

kvalitetsverktyg som förknippas med TQM.  

En viktig kritik och nackdel som framförts vad gäller fallstudier som metod är dess brist på 

generaliserbarhet. Även om vår fallstudie behandlar två unika fall, som eventuellt inte är 

representativa för alla företag, eftersträvades likväl att generera teoretisk generaliserbarhet i 

form av en modell för effektivt långsiktigt arbete med kvalitet. Med det menas att modellen 

kan användas av andra organisationer som arbetar med kvalitetsutveckling.   

2.2.2 Kvalitativ ansats 

De metoder och tekniker som är passande för att utföra en viss studie beror enligt Ghauri och 

Grønhaug (2005:109) på forskningsfrågorna och studiens problem. Eftersom vi i denna studie 

eftersträvat att beskriva och förklara hur kvalitetsstyrning tillämpas för att leda till ständiga 

förbättringar valdes en kvalitativ ansats. Empiriavsnittet är baserat på djupgående intervjuer 

som genomförts för att studera de två fallföretagen. Empirin har sedan analyserats utifrån den 

teori inom kvalitetsstyrning som anses ledande inom området. Utöver detta har även 

sekundärdata i form av företagsrapporter, kvalitetsdokument, nyhetsbrev/artiklar, 

pressmeddelanden och interna dokument använts. Dessutom har böcker och forskningsartiklar 

inom området TQM, Six Sigma och ISO konsulterats. För att hitta relevanta artiklar, diskutera 

relevanta aspekter inför intervjuerna samt utforma forskningsfrågor kontaktades även forskare 

vid Kvalitetstekniska avdelningen vid Linköpings universitet.   

Relationen mellan teori och empiri kan i denna studie beskrivas som en abduktiv process i 

enlighet med Alvesson och Sköldberg (2008). Forskningsprocessen började med en 

litteraturstudie där övergripande teorier och artiklar inom ämnet identifierades. Därmed har 

studien sin utgångspunkt i teorin. Därefter utvecklades forskningsproblem och val av 

fallföretag. Vidare kontaktades de två olika företagen som utgör studiens empiri. Utifrån detta 

empiriresultat har sedan egen teori kunnat utformas och utvecklas som komplement till 

befintliga teorier.  

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Urval av respondenter 

Totalt har fyra personliga intervjuer genomförts, två på SKF Mekan och två på Posten. För 

närmare beskrivning, se tabell 1. En av personerna som intervjuades på respektive företag är 

en person som kan anses vara processägare och ansvarig för kvalitet på heltid, såsom till 

exempel kvalitetschef. Utöver denna person intervjuades ytterligare en anställd som är någon 

som inte direkt arbetar med kvalitetsfrågor utan påverkas av kvalitetsarbetet. Personen kan 
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anses vara användare av de metoder och tekniker som förespråkas i företaget. 

Kvalitetscheferna kontaktades först via mail med förfrågan om intresse att ställa upp som 

fallföretag. Detta mail följdes sedan upp med ett telefonsamtal och tid och plats bestämdes för 

en första intervju. Kvalitetscheferna konsulterades också för att utse en anställd som kunde 

intervjuas i egenskap som användare av kvalitetssystemet. 

Respondent Arbetsplats/Position Längd på intervju 

Mats Ekdahl Posten AB: Chef för Miljö och 

Kvalitet 

1h och 1 min 

Paul Becker Posten AB: Verksamhetsutvecklare 

Koncern Inköp 

1h och 30 min 

Gunnar 

Bergstedt 

SKF Mekan AB: Manager Quality/Six 

Sigma 

1 h och 10 min 

Trond 

Andersen 

SKF Mekan AB: Production Manager 

Powder Metallurgy 

41 min 

 

2.3.2 Intervjuguide och intervjuteknik 

Intervjuguider togs fram genom att studera litteratur inom det undersökta området, främst 

TQM. Tidigare studier inom området och deras intervjuguider har även legat till grund för 

våra guider. Eftersom två olika personer i olika befattningar intervjuades på respektive företag 

ansågs det lämpligt att utforma två olika intervjuguider till dem, se appendix 1 och 2.   

Några dagar innan intervjuerna skickades intervjuguiden samt en beskrivning av syftet med 

studien via mail till varje respondent för att de skulle ha tid att förbereda sig och ta fram 

relevant material. Varje intervju började med en kortfattad beskrivning av studiens syfte 

varefter respondenterna fick berätta om sin bakgrund och sitt arbete på företaget, vilket anses 

vara en naturlig öppning för intervjun. Intervjuguiderna är därefter upplagda med fokus efter 

hur kvalitetsarbetet på företaget har utvecklats, det vill säga hur det historiskt har sett ut, hur 

det ser ut idag samt framtida kvalitetsarbete och resultat. Intervjuerna kan därmed, i enlighet 

med Bryman och Bell (2005:363), klassificeras som semi-strukturerade då de innehåller 

förhållandevis specifika teman som vi ville täcka in, såsom ledarskap och utbildning under de 

olika perioderna. Dock följdes inte ordningen på teman och frågor i intervjuguiden utan 

respondenterna tilläts utforma svaren på deras sätt och utveckla de frågor som uppkom och 

som de ville belysa. De personliga intervjuerna möjliggjorde även att följdfrågor kunde ställas 

samt att respondenternas uttryck kunde observeras och tolkas. 

Intervjuerna tog i genomsnitt 60 minuter att genomföra och utfördes i konferensrum på 

respektive företag. Samtliga intervjuer bandades med hjälp av diktafon, vilket ingen av 

respondenterna motsatte sig eller uttryckte motvilja mot. Därmed möjliggjordes en fullständig 

Tabell 1: Respondenter i undersökningen 
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redogörelse av intervjun samt en möjlighet att under intervjun kunna koncentrera sig på att 

lyssna och ställa frågor. Fördelen med att använda sig av diktafon är enligt Jacobsen (2002) 

även att det ger en fullständig dokumentation och det går att använda citat. Under intervjuerna 

ställde vi båda frågor och förde anteckningar i liten skala. Samtliga intervjuer transkriberades 

för att sedan skickas för godkännande av varje respondent innan vidare analys. I efterhand har 

även kompletterande frågor ställts via mail till flera av respondenterna när frågor dykt upp. 

Det empiriska materialet från intervjuerna har också i så stor utsträckning som möjligt 

validerats av andra källor såsom rapporter, nyhetsartiklar och annan litteratur. 

2.3.3 Analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts började arbetet med att renskriva, tolka och analysera den 

insamlade datan. Hela det transkriberade materialet lästes igenom upprepade gånger för att 

hitta mönster och få en känsla för helheten. En första sållning av information gjordes. 

Meningar och fraser som innehöll information som ansågs viktiga och relevanta markerades i 

texten och genom kommentarer i marginalen. Kategorisering och strukturering av svar 

gjordes därefter för att kunna bringa ordning i datan. För vidare analys har en komparativ 

analysmetod använts. Jämförelse av de två fallföretagen har legat i fokus för att sedan i ett 

andra steg möjliggöra utvecklingen av den processmodell som ska beskriva ett effektivt 

kvalitetsarbete.  

2.4 Källkritik 

Den genomförda undersökningen ger ett begränsat empiriskt material och en schematisk bild 

av verkligheten. Detta eftersom den begränsade tidsramen endast tillät genomförandet av fyra 

djupgående intervjuer. Det föreligger också risk i att de intervjuade personerna gav en 

subjektiv bild av verkligheten. De kan ha velat få sin egen person eller företaget att framstå i 

positiv dager. Respondenterna anses dock inneha den relevanta informationen för att på ett 

bra och rättvisande sätt kunna beskriva kvalitetssystemet hos företaget. Därmed värderades 

risken att få en något förvrängd bild av verkligheten lägre än nyttan med att genomföra 

personliga intervjuer. Respondenternas svar ligger till grund för upplevelser av 

kvalitetsarbetet och hur det bör bedrivas. Genom att intervjuerna bandades och att datan till 

stor del kunde valideras från andra källor får studien en ökad tillförlitlighet.  

Den litteratur och de teorier som använts och som presenteras i kapitel 3 Kvalitetsutveckling, 

är sådana som skrivits av forskare som har haft stort inflytande på, och vars idéer fortfarande 

dominerar kvalitetsrörelsen. Även om det har uppkommit avsevärda förändringar av 

kvalitetsstyrningssystem har inga nya författare framträtt för att leda detta område. De 

författare som presenteras i denna studie är därmed de vars filosofier, metoder och verktyg 

överlevt och anses vara best practice idag. Dessa teorier har studerats med ett kritiskt 

förhållningssätt och försök till att komplettera dessa med moderna bidrag inom området har 

gjorts. Trovärdigheten i den sekundärdata som har tillämpats anses variera. Informationen 

från företagens intranät anses som tillförlitlig. Den innehåller bland annat instruktioner till 

medarbetarna och det bör ligga ett stort intresse hos företagen att dessa medarbetare får se en 

så verklighetsanpassad och riktig bild av företagen som möjligt. De nyhetsartiklar, broschyrer 
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och böcker om företagen som använts har däremot studerats med högre aktsamhet då syftet 

med publiceringen inte är känd. Som tidigare nämnts finns det också en risk i att verkligheten 

blir förvrängd om företaget har presenterat sig som bättre än vad de egentligen är.  

All data, primär såsom sekundär, som har använts i denna studie anses komplettera varandra 

väl. Dessutom validerar de varandra i stor utsträckning samt bidrar till en ökad förståelse för 

det studerade ämnet. Därför är båda typer av data nödvändiga. 

2.5 Generaliserbarhet 

Representativiteten för andra företag än de två fallföretagen Posten och SKF Mekan är dock 

okänd. Studien kan anses giltig för just dessa företag vid denna tidpunkt. De deskriptiva 

avsnitten (fallbeskrivning och jämförelse) gäller bara för de studerade fallen men kan trots det 

vara av intresse för andra organisationer som arbetar med effektiv kvalitetsutveckling. Fallen 

kan sägas utgöra exempel på beprövad arbetsutveckling.  

Vår modell för effektivt kvalitetsarbete har en mer generell avsikt. Vi har försökt att lyfta 

fram ett tillvägagångssätt som är relevant för alla organisationer som vill uppnå ett effektivt 

kvalitetsarbete.  
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3. KVALITETSARBETE OCH DESS UTVECKLING 

3.1 Definition av kvalitetsbegreppet 

Kvalitet har många betydelser och har definierats olika av flera författare, något som speglar 

en förändring och utveckling av dess innebörd. Kvalitet innebär även olika saker i olika 

situationer. Juran (1988:4-11) har definierat kvalitet som produkttillfredsställelse, ”fitness for 

use” samt frihet från fel. Ytterligare en definition har formulerats av Deming (1986:5) där 

kvalitet anses vara mer kundorienterad och belyser vikten av att tänka på framtida kunder 

redan idag: ”quality should be aimed at the needs of the customer, present and future.” Denna 

definition har av andra vidgats ytterligare: 

”En produkts kvalitet är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 

behov och förväntningar.” (Bergman och Klefsjö, 2001:19)   

Moreno-Luzón (2001) påvisar att det är viktigt att skilja på hög kvalitet och rätt kvalitet. Det 

vill säga att göra saker rätt och att göra rätt saker. Att ha hög kvalitet och göra saker rätt 

innebär oftast att produkten uppfyller alla de funktioner som föreskrivs. En produkt kan dock 

inneha hög kvalitet men ändå inte sälja på marknaden. Rätt kvalitet innebär att leverera en 

produkt som efterfrågas på marknaden och ger kundnöjdhet. Såsom Lindvall (2001) påpekar 

är det främsta uttrycket för resursslöseri att tillverka en produkt som ingen efterfrågar, hur hög 

kvalitet den än håller. Detta visar på att företag måste ha ett globalt perspektiv där alla 

intressenter beaktas för att uppnå överlägsenhet i kvalitet. Kvalitetsbegreppet har därmed 

utvecklats med tiden och är idag ett centralt begrepp och en konkurrensfördel i många företag. 

Kvalitet är i dessa företag många gånger en integrerad del av verksamheten. Det är grunden 

för den managementstrategi som idag kallas för totalkvalitet eller Total Quality Management 

(TQM). Det finns inte heller i detta fall en entydig definition av TQM och vad det innebär. En 

vanligt återkommande definition som presenteras är dock:  

”En ständig strävan efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är 

engagerade och som har fokus på organisationens processer.” (Bergman och Klefsjö, 

2001:34) 

Bergman och Klefsjö (2001:43) antyder därmed att TQM innebär att företaget aktivt 

förebygger, förändrar och förbättrar med grundregeln att det alltid finns sätt att öka kvaliteten 

till en lägre kostnad. Goetsch och Davis (1997:13-16) menar att TQM:s huvudkarakteristik är 

kundfokus, besatthet av kvalitet, långsiktigt åtagande, teamwork, anställdas engagemang, 

ständiga förbättringar, träning och utbildning, ”freedom through control” samt enighet mot ett 

mål, nämligen kvalitet.      

3.1.1 Kvalitet som konkurrensmedel 

Flera studier har genomförts för att undersöka kvalitetsarbetets påverkan på företags 

konkurrenskraft och lönsamhet. Enligt Lakhal (2009), som genomfört en studie på 74 olika 

organisationer, kan kvalitetsförbättringar leda till en ökad konkurrenskraft och lönsamhet. 
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Hans studie visar att kvalitet i första hand genererar konkurrensfördelar för företaget och att 

konkurrensfördelarna sedan i sin tur leder till ökad lönsamhet. Flera studier indikerar dock att 

kvalitetsförbättringar inte alltid leder till ökad lönsamhet utan snarare negativt resultat. 

Iaquinto (1999) anser att negativa resultat kan uppstå då företag blir för fokuserade på sitt 

kvalitetsarbete. Det kan innebära att andra, kritiska för företaget, aktiviteter och förmågor 

sätts åt sidan vilket minskar företagsvärdet. Därutöver bidrar det nämnda byråkratiska 

arbetssätt som kvalitetsarbetet innebär att anställda känner hinder för kreativitet och 

spontanitet - egenskaper som är avgörande för företags innovationförmåga.  Powell (1995) har 

i sin studie undersökt hur TQM kan leda till konkurrensfördelar. Hans resultat visar att de 

komponenter som generellt associeras med TQM såsom kvalitetsträning, processförbättringar 

och benchmarking inte leder till konkurrensfördelar. Istället är det de tysta, beteendemässiga 

och svårkopierade egenskaperna såsom en öppen kultur, empowerment och ledarnas 

engagemang som kan leda till fördelar.  

De flesta anser dock idag att kvalitet är en grund till konkurrensfördelar. Mölleryd (2009) 

anger att kvalitet spelar en stor roll för konkurrenskraften för såväl tillverknings- som 

tjänsteföretag. Kravet på kvalitet har ökat då kundernas förväntningar ökar och målstyrning av 

verksamheter fått större plats. Det företag som har möjligheten att erbjuda bättre 

produktkvalitet och bättre kan möta kundens behov än konkurrenterna är bättre rustad för att 

bli framgångsrik och lönsam. Bergman och Klefsjö (2001) belyser hur en högre kvalitet leder 

till förbättrad lönsamhet illustrerat i figuren nedan.  

 

 

Figur 1: Illustration av sambandet mellan högre kvalitet och förbättrad lönsamhet (Bergman och Klefsjö 

2001:53) 

3.1.2 Kvalitetsutvecklingens historia 

Kvalitetsbegreppet har som tidigare nämnts utvecklats och vidgats som koncept. Enligt 

Bergman och Klefsjö (2001:93) kan kvalitetsutvecklingen generellt sägas ha följt fyra faser 
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visualiserade i figur 2 nedan. Utvecklingen innebär i princip att kvalitetsarbetet går mot att 

genomföras allt tidigare i produktionsprocessen.  

 

 

Kvalitetsarbetet bestod i slutet av andra världskriget av att kontrollera färdiga produkter och 

sortera bort de med fel efter produktion (kvalitetskontroll). Med tiden har arbetet kommit att 

utvecklas mot insatser tidigare i processen. Idag är det själva processen som kontrolleras.  

Kvalitetsutveckling omfattar därmed de tidigare faserna kvalitetskontroll, -styrning och           

-säkring där de utgör en integrerad del av organisationens verksamhet. Författarna beskriver 

att intresset för kvalitetsutveckling ökat successivt. En viktig orsak till detta tillskrivs 

framgångarna för japansk industri med kvalitet som övergripande strategi.   

Hutchins (1990:43-50) beskriver att västvärlden och främst USA under sent 1800-tal började 

utveckla det så kallade Taylor-systemet. Detta innebar en ökad produktivitet för industrin 

genom högre automatisering och därmed ett ökat utnyttjande av stordriftsfördelar. Efter andra 

världskriget blev den amerikanska styrningsmodellen mycket uppmärksammad då den tillät 

USA att överösa världsmarknaden med billiga och massproducerade produkter och deras 

metoder kopierades av många andra länder. Japan var dock det land som först övergav 

Taylor-systemet då många av dess negativa sidor blev framträdande. Japans ekonomi blev 

svag och de fick ett rykte av att vara en ”skräphandlare” vars export bestod av produkter med 

låg kvalitet. Japan ansåg detta vara effekter av en sjunkande motivation, minskat intresse för 

att arbeta och en hög frånvaro bland sina industriarbetare.  

Japans svar på dess kvalitetsproblem blev att, som Juran (1989:7) anger, lära av hur andra 

länder styr kvaliteten i sin tillverkning och därmed kunde de utveckla strategier för hur de 

skulle skapa en kvalitetsrevolution. I stora drag innebar strategierna att låta de högre cheferna 

ta ansvar över hur revolutionen skulle ledas samt att alla nivåer inom företaget skulle 

genomgå utbildning och träning i kvalitetsstyrning. Knudsen et al. (1996:37) beskriver att det 

var då som Deming kom in i bilden. Han blev efter andra världskriget utsänd till Japan för att 

bygga upp den japanska industristrukturen och han kom att ha en mycket inflytelserik roll i 

utvecklingen. Sashkin och Kiser (1993:22) anger att Deming utbildade arbetsgrupper från alla 

organisationsnivåer i kvalitetsstyrningsmetoder så att Japan kunde få bukt med sina problem 

Figur 2: Kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö 2001: 93) 

Kvalitetsutveckling- ständiga förbättringar 

innan, under och efter produktion 

Kvalitetssäkring- innan produktion 

Kvalitetsstyrning- under produktion 

Kvalitetskontroll- efter produktion 
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med dålig produktkvalitet. Det var där, i Japan, som TQM-rörelsen startade i slutet av 1940-

talet. 

3.1.3 Deming 

Deming anses av många vara kvalitetsrörelsens fader och han betonar, enligt Beckford 

(2002:65-105) det statistiska synsättet mycket starkt. Utgångspunkt i Demings idéer är att det 

finns speciella och gemensamma orsaker till kvalitetsproblem och att de kan upptäckas med 

hjälp av statistiska verktyg. Speciella orsaker kan elimineras medan de generella orsakerna 

anses vara inneboende i produktionsprocessen. Deming tillsammans med Juran tillskrivs ofta 

äran för Japans framgångar inom kvalitetsförbättringar, då de tog sina idéer med sig dit och på 

ett lätt sätt översatte och lärde ut sina filosofier till japanska företag.  

Ett viktigt bidrag är Demings systematiska metod för problemlösning och ett verktyg till 

ständiga förbättringar som kallas ”The Shewhart/Deming Cycle” även kallad PDSA eller 

PDCA. Nedan illustreras denna cykel. 

 

Figur 3: PDCA (Deming 2000:132) 

Plan.  När ett problem uppstår gäller det att fastställa vad det beror på. Verktyg för detta kan 

till exempel vara de sju förbättringsverktygen (dessa förklaras senare i kapitlet) eller FMEA 

(Failure Modes and Effects Analysis).  

Do. När en viktig orsak till det uppkomna problemet har blivit fastställt ska en arbetsgrupp 

genomföra bestämda lösningar.  

Check. När förbättring genomförts gäller det att observera om det har lett till önskat resultat. 

Återigen kan man här ta hjälp av olika verktyg för detta såsom paretodiagram. Det gäller även 

att behålla de förbättringar som genomförts.  

Act. Undvik att upprepa samma misstag en gång till. Om åtgärderna var lyckade ska de 

behållas, om inte måste planeringsfasen återigen påbörjas vilket beskrivs i cykeln.  

PDCA-hjulet, som beskrivet, anses vara ett utmärkt verktyg för att arbeta med ständiga 

förbättringar. Beer och Nohria (2000) anser att arbetet med ständiga förbättringar är en viktig 

del av en organisations och medarbetares utveckling. Vidare diskuteras vikten av att företag 

förändras och förbättras, vilket är en grundförutsättning för att skapa bra kvalitet. De förklarar 

PLAN

DOCHECK

ACT



Götbrant och Karlsson KVALITETSARBETE OCH DESS UTVECKLING  

 

 

14 

att 70 procent av alla förändringsinitiativ inom företag misslyckas. Orsaken till detta tillskrivs 

oftast glappet mellan ledningens policys och den praktiska tillämpningen i organisationen.   

Ännu en metod presenterad av Deming (1986:24) består av 14 principer för förändring. 

Deming förklarar i sin bok ”Out of the crisis” att dessa 14 punkter är basen för hur USA:s 

industri bör förändras och förbättra sin produktkvalitet. Punktlistan som han presenterar 

betonar en transformation av synen på ledarskap och han anger att listan är relevant för alla 

företag, stora som små, oberoende av industri. Sammanfattat anger principerna att företagen 

på ett konstant sätt ska bygga in kvalitet i produkterna. Deming betonar bland annat att 

ledarskap måste införas genom att fokus måste skifta från övervakning till ledning av 

processens slutresultat. Ledarskapsfilosofin ska vara riktad mot ständiga förbättringar och 

ledningen ska ta ansvar över att leda förändringsarbetet. Genom sina 14 punkter uppmanar 

Deming även till samarbete mellan olika delar i företaget och föreslår att hinder för detta 

samarbete måste försvinna. En annan viktig del som han betonar är träning och utbildning på 

arbetsplatsen samt hur viktigt det är att de anställda ska kunna känna sig stolta över sitt yrke. 

3.1.4 Juran 

En annan framstående författare inom TQM och kvalitetsrörelsen är Juran. Juran (1989:15) 

definierar ordet kvalitet, vilket tidigare nämnts, som ”fitness for use”, vilket han menar har två 

olika riktningar. Den första handlar om på vilket sätt produktegenskaperna möter kundernas 

behov vilket ska öka kundfredsställelse. Den andra är att vara fri från brister vad det gäller 

exempelvis leveransdatum, skador och överensstämmelse med specifikation. Juran 

presenterar också sin kvalitetstrilogi som en användbar modell för att skapa varaktiga 

kvalitetsförbättringar. Kvalitetstriologin innefattar tre processer: kvalitetsplanering, 

kvalitetsstyrning och kvalitetsförbättring. Enligt Sashkin och Kiser (1993) strävar hans 

filosofi mot att planera, koordinera och integrera kundbehov i alla organisationens 

operationer.  

Juran (1989:81) beskriver att kvalitetsplanering ligger på de högsta chefernas bord och 

innebär att utveckla produkter och processer som är ämnade att möta kunders behov. 

Produkter är i hans mening inte bara en fysisk vara för en slutkonsument utan kan också 

beskrivas som en tjänst, inköpsorder eller annan typ av intern produkt. Vidare förklarar Juran 

(1988:11) att för att kunna genomföra detta måste man veta vem kunden och dess behov är 

och liksom produktbegreppets vidare mening innefattar även begreppet kund ett större 

perspektiv. Kunder är personer eller institutioner som på ett eller annat sätt påverkas av 

produkten och kan vara externa eller interna. Visar sig planeringen ge upphov till vikande 

kvalitet som att till exempel 20 % av det operationella arbetet går förlorat bör detta åtgärdas 

och för att förhindra kroniskt slöseri genomförs kvalitetsstyrning.  

Kvalitetsstyrning är en process som de högsta cheferna genomför och får ut i organisationen. 

Så menar Juran (1989:145) som fortsätter att denna styrning ska tillåta att den planerade 

kvaliteten upprätthålls genom att utvärdera prestationer, jämföra dessa mot uppställda mål 

samt åtgärda uppkomna avvikelser. Det bör eftersträvas att alla individer ska hållas ansvariga 
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för kvalitetsstyrningen vilket endast kan ske om de anställda vet vilka målen är samt att de 

kan påverka dessa. 

Juran (1988) menar att det vid en bristfällig process finns möjlighet till kvalitetsförbättring. 

Denna förbättring innebär minskade kostnader för bristande produkt- och processkvalitet om 

förbättringen kommer åt de underliggande orsakerna till felen. Det sker om förbättringen leder 

till en bättre planering. 

Juran (1989) lägger stor betoning på ledarskapets inflytande på kvalitet. Han menar att 

kvalitetsarbetet kräver ledningens delaktighet. Vidare pekar han på många misslyckade 

resultat som konsekvens när ledningen inte har involverat sig personligen och extensivt i 

arbetet. Det räcker inte bara med att skapa policys och kvalitetsmedvetenhet och sedan lämna 

över till underordnade. 

3.1.5 Kritik mot TQM  

Kritik har framförts mot TQM av bland annat Wilkinson et al. (1994) som belyser att 

kvalitetsfokus inte alltid skapar framgång för alla företag och att kvalitetsarbetet inte har 

medfört de framgångar som har utlovats. Det har förts en diskussion kring huruvida TQM 

verkligen passar att implementeras i alla slags företag. Ahire et al. (1995) visar på en 

undersökning med 500 företag med TQM. Resultatet var att endast en tredjedel hade lyckats 

generera värde. En viktig orsak till detta kan vara att TQM inte har implementerats på ett 

tillräckligt bra sätt. Ahire et al. (1995) menar att många antar sig TQM-arbete utan att 

egentligen ha en djup förståelse för det och utan att veta hur de på lång sikt kan påverka 

kvalitetsstyrningen. Därmed är det ämnat att missa möjligheter till att göra ständiga 

förbättringar. Dessutom förklaras att en misslyckad implementering av TQM också kan bero 

på att organisationen har orealistiska förväntningar på hur lång tid det nya kvalitetsarbetet 

kommer att ta samt vad implementeringen kommer att kosta. Att inte kunna utveckla och 

bibehålla en kvalitetsorienterad kultur är också bidragande till en misslyckad implementering.     

En kritisk synpunkt på TQM, som beskrivs av Lindvall (2001), är att konceptet betraktar 

kvalitet som en strategisk fråga. Då fokus ligger på processer och aktiviteter i företaget är det 

mer en operativ fråga. TQM är ett sätt att se på kvalitet som många gånger uppfattas som 

abstrakt och svårt att operationalisera. Ett vanligt problem är att försök till förenkling av 

TQM, att till exempel endast använda delar av filosofin, skapar förvirring. Därmed är det än 

mer viktigt att hela organisationen förstår vad kvalitetsarbete innebär.  

3.2 Kvalitetsverktyg och metoder 

3.2.1 De sju ”gamla” och de sju ”nya” förbättringsverktygen  

Bergman och Klefsjö (2001:219) förklarar att man i Japan tidigt insåg att alla i företaget 

måste delta i förbättringsarbetet. Därför har verktyg som är enkla att använda utvecklats och 

använts i japanska företag sedan början av 1960-talet. Följande verktyg beskriver Bergman 

och Klefsjö (2001) samt Goetsch och Davis (1997) som de ”gamla” förbättringsverktygen.  
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 Datainsamling: ett viktigt steg i kvalitetsförbättringar är insamlandet av data. Den 

vanligaste tekniken är en strecktablå där arbetaren efter hand antecknar, med ett streck 

eller kryss, en viss observation.                         

 Paretodiagram: denna metod presenterades av 

Juran som ett sätt att bestämma i vilken ordning 

problem skall angripas. Vanligtvis orsakas ett stort 

antal fel och kvalitetskostnader av ett litet antal 

feltyper där förbättringsarbete behöver 

koncentreras.  

 

 Uppdelning: ett sätt att få fram de bakomliggande orsakerna till en viss variation är att 

dela upp eller stratifiera data, vilket kan illustreras till exempel i ett histogram.  

 Styrdiagram: dessa diagram illustrerar förändringar i utfallet som en funktion över 

tiden. Så länge en kvalitetsindikator håller sig inom vissa toleransgränser är processen 

i jämvikt. 

 Histogram: mätvärden delas in i olika klasser och illustrerar hur en mätstorlek varierar.  

 Ishikawadiagram (cause and effect-

diagram): detta diagram med formen av ett 

fiskben används vanligtvis till att identifiera 

och isolera orsaker till problem. Detta är ett 

sätt att visualisera olika orsaker till en viss 

output, även om det inte klargör vilken 

orsak som är viktigast.  

 

 Sambandsdiagram: ett sambandsdiagram används för att fastställa korrelationen 

mellan två variabler, till exempel hur en produktegenskap varierar beroende på värdet 

på en bakgrundsvariabel.  

Som en vidareutveckling av förbättringsverktygen har sju ”nya” förbättringssverktyg tagits 

fram. Bergman och Klefsjö (2001) beskriver att det uppkom behov av att även kunna hantera 

ostrukturerad verbal information. Det kan sättas i jämförelse med de ”gamla” verktygen som 

lättare hanterar numerisk data. Till de sju ledningsverktygen räknas släktträddiagram, 

träddiagram, matrisdiagram, relationsdiagram, matrisdataanalys, processbeslutsdiagram och 

pildiagram. Verktygen underlättar arbetssätt som till exempel brainstorming och att rita upp, 

bryta ner och specificera möjliga orsaker till problem och dess konsekvenser.  

Sashkin och Kiser (1993:18) menar att verktygen och teknikerna ska hjälpa personer att hitta 

och styra variationer i sina processer. Organisationer bör därför lära ut till sin personal hur 

Figur 5: Exempel på cause and effect-diagram 

   output

orsak orsak

orsakorsakorsak

Figur 4: Exempel på Paretodiagram 
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verktygen ska användas för att de ska ha någon effekt. Deming (1986) säger att det inte räcker 

med att utbilda sin personal och implementera verktygen. Verktygen ska även användas. 

Kvalitet händer inte bara. Det kan liknas med Jurans (1988) påstående att kvalitet är något 

som planeras. Båda håller med om att det är ledarskapets ansvar att kvalitet skapas.  

3.2.2 ISO 

International Organization for Standardization (ISO) är en internationell kvalitetsstandard, 

som ställer krav på ett företags kvalitetssystem och på hur detta ska vara byggt. Johansson et 

al. (1993:9) definierar ett kvalitetssystem som ett verktyg för att styra och förbättra kvaliteten 

i en organisations verksamhet. Där ingår allt från rutiner och metoder till förteckning av 

ansvarsfördelning.  Som beskrivs av Huyink och Westover (1994) uppkom ISO 9000-serien 

för kvalitetssystem som standard år 1987. ISO 9000-standarden ställer, enligt Johansson et al. 

(1993) krav på att vissa delar av kvalitetssystemet ska dokumenteras. Om företaget uppfyller 

de krav som ställs i standarden kan företaget ansöka om och bli certifierad. 

Kvalitetsstandarden fokuserar på kvaliteten i arbetssättet och inte direkt på kvaliteten hos 

själva produkten.  

Det finns flera hundra olika ISO-standarder där 9000-serien behandlar just kvalitetssystemet. 

Till exempel finns ISO 14 000-serien som behandlar miljösystem. ISO/TS 169 49 beskrivs av 

Lindvall (2001) som bilindustrins gemensamma kvalitetsstandard och är baserad på ISO 

9000. Standarden behandlar kvalitetssystemet med fokus på defektprevention och att reducera 

variation och slöseri i leverantörskedjan. 

Med hundratusentals certifierade företag världen över har ISO 9000 blivit det mest använda 

och accepterade kvalitetssystemet. Poksinska (2009) ifrågasätter dock dess popularitet. Att 

följa denna standard kräver mycket engagemang, utbildning och kostnader för företaget. 

Många företag väljer dock att följa standarden och certifiera sig då det är ett krav från 

leverantörer och kunder eller för att företaget vill utveckla och förbättra verksamheten. Idag är 

det ingen konkurrensfördel att vara certifierad, men snarare en konkurrensnackdel om ett 

företag inte är det. Poksinska (2009) anger i sin artikel att värdet av ISO 9000 skiljer sig 

mellan organisationer och beror på flera saker, bland annat motivation till implementering, 

implementeringsstrategi och deltagande av de anställda.   

I ISO 9000 (www.sis.se) anges åtta kvalitetsledningsprinciper. Det är kundfokus, ledarskap, 

medarbetarnas engagemang, processinriktning, systematiskt angreppssätt för ledning, ständig 

förbättring, faktabaserade beslut samt ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer.  

Vidare beskriver Johansson et al. (1993) att en TQM-inriktning inte behöver förskjuta nyttan 

av ISO 9000 utan standarderna kan ses som en del av TQM. ISO 9000 blir i detta 

sammanhang en säkerhetsnivå vad gäller ständiga förbättringar. 

3.2.3 Six Sigma 

Ett annat koncept som grundar sig på TQM är förbättringsprogrammet Six Sigma. Six Sigma 

och TQM har många likheter och är förenliga med varandra. Six Sigma är i sig inte något 

nytt. Konceptet grundar sig på och använder sig av de verktyg och metoder som beskrivits av 
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till exempel Deming och som används inom TQM. Bergman och Klefsjö (2001) menar 

snarare att framgången för detta koncept ligger i att det innebär att använda effektiva, 

statistiska tekniker på ett systematiskt sätt för att reducera variation. Six Sigma är dessutom 

starkt resultatorienterat. Medan TQM fokuserar på konformitet till internt uppsatta krav 

fokuserar Six Sigma på att minska antalet defekter.  

Six Sigma utvecklades, enligt Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006), på Motorola under 

perioden 1983 till 1989. Vidare förklaras att Six Sigma-kvalitet innebär att endast ha bristande 

kvalitet, eller defekta produkter, på upp till 3,4 enheter per en miljon producerade enheter. På 

detta sätt är målet att uppnå en kostnadsreduktion och förbättra kundtillfredsställelsen. Harry 

och Crawford (2005) tillägger att Six Sigma-metodiken i början var fokuserad på att förbättra 

produktkvaliteten genom att reducera antalet defekta produkter. Under 90-talet skiftade dock 

fokus från produktkvalitet till affärskvalitet och vid millenniumskiftet till att även inkludera 

leverantörer och på så sätt hela värdekedjan i synsättet. De fortsätter med att belysa vikten av 

utbildning för att bedriva ett Six Sigma -projekt och klassificerar utbildningsnivåerna och 

antal timmars träning efter Black belt och Green belt. Black belt har en hög utbildning, minst 

160 timmars träning och Green belt har således en lite lägre utbildningsnivå på 80 timmars 

träning. De hävdar också att skillnaden mellan de olika utbildningsnivåerna även ger sig 

uttryck i vilken utsträckning personerna involverar sig i projekten och vad 

kostnadsbesparingarna blir. Ett Green belt-projekt ger inte lika höga besparingar men kräver 

inte lika högt engagemang som ett Black belt-projekt. 

Enligt Park (2003) visar Six Sigma hur bra ett företags produkter, tjänster och processer är 

genom olika statistiska mätmetoder. Statistiska mätmetoder är typiska kännetecken för ett Six 

Sigma-arbete vilket även ses som verktyg för att göra rätt första gången. Park fortsätter att 

förklara att Six Sigma fokuserar på att reducera kostnader, att öka kundnöjdhet samt att öka 

intäkterna. Bergman och Klefsjö (2001) tillägger att metoden strävar efter att minska oönskad 

variation vilket är en viktig orsak till höga kostnader och missnöjda kunder.  

Park (2003) beskriver också DMAIC som är en vanlig metodik och vägledning för hur ett Six 

Sigma-projekt ska bedrivas. DMAIC är en förkortning som står för Define, Measure, Analyze, 

Improve och Control.  Det första steget handlar om att definiera (define) produkten eller 

processen som ska förbättras. Metoden övergår sedan till att mäta (measure) till exempel vad 

processen är kapabel till att ge för output eller vilka parametrar och variabler som orsakar 

variationen. Analysen (analyze) som följer innebär att jämföra utfallet med 

processprestationer och göra en gapanalys för att kunna identifiera de faktorer som bidrar till 

framgång. I vissa fall måste målen omformuleras. Bañuelas och Antony (2004) hävdar att 

analysfasen ska bidra till lärdom kring den analyserade datan för att kunna verifiera orsakerna 

till utdatan. Park (2003) fortsätter att beskriva förbättringsfasen (improve) som innebär att 

välja ut de process- eller produktdelar som ska förbättras för att uppnå målet. Bañuelas och 

Antony (2004) menar att förbättringssteget ska leda till att eliminera de orsaker som bidrar till 

avvikelser. Det sista steget (control) innebär att se till att de nya processvillkoren 

dokumenteras och kontrolleras via statistiska metoder.  
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Nedan finns en sammanställning över verktyg och tekniker som kan tillämpas i varje steg 

inom DMAIC.  

Metod Verktyg och tekniker 

 D Paretodiagram; Processkartläggning; Brainstorming; Cause and effect-diagram 

 M FMEA; Cause and effect-diagram; Mätsystemanalys; Lådagram 

 A Kapabilitetsanalys; Multivariatanalys; Hypotestestning; Grafisk analys 

 I Kostnad/nytta-analys; ANOVA (variansanalys); Riskvärdering 

 C Handlingsplaner 

Tabell 2: Användbara verktyg och tekniker inom DMAIC (utarbetad från Bañuelas och Antony 2004) 

3.3 Företagsledningens roll 

Enligt Nilsson (2000) ligger det på företagsledningens bord att besluta om hur organisationen 

ska styras samt se till att verksamheten drivs i enlighet med affärsidén. Det innebär att se till 

att alla företagets processer fungerar och stödjer verksamheten på önskat sätt. Det kan vara 

processer såsom ekonomihantering, personalutveckling, konkurrentbevakning, datorsystem 

och informationshantering med mera.  

Ledningens roll är enligt Nilsson (1994) också att driva verksamheten framåt och att se till att 

företagets aktiviteter och processer styrs på ett sätt som skapar engagemang och 

konkurrenskraft samt på ett sätt som gynnar kunderna och affärerna. Det innebär också att det 

är ledningens uppgift att utveckla verksamheten så att den uppnår avsedd kvalitet vilket 

därigenom ska bidra till nöjda kunder. Denna uppgift innebär också ansvaret över att klart 

ange mål för kvaliteten och att upprätta en kvalitetspolicy.  

Nilsson (1994) antyder att det som företagsledningen säger eller på annat sätt formulerar 

genom ord även måste stämma överens med ledningens handlingar. Han fortsätter med att 

beskriva att det mest effektiva sättet att kommunicera kvalitetspolicy och syn på kvalitet är 

genom att vara en förebild för den övriga organisationen. Med andra ord bör ledningen ta en 

aktiv roll i kvalitetsutvecklingen. Bergman och Klefsjö (2001) betonar att ledningens 

förståelse för och delaktighet i arbetet med kvalitetsutveckling är en förutsättning för 

framgång. Ledningen måste visa att kvalitet är en prioritet genom att förbättra sina 

ledningsprocesser. Bland de grundläggande värderingarna för ”Utmärkelsen Svensk Kvalitet” 

(USK) återfinns, som angivet av Nilsson och Rosander (1999), ett engagerat ledarskap. Där 

beskrivs att ett aktivt och synligt ledarskap är av vikt för att skapa en kultur som sätter kunden 

i främsta rummet. De viktigaste uppgifterna för ledarskapet sägs vara att ange riktningen för 

verksamheten, skapa förutsättningar för medarbetarna samt att föra en dialog med dem om 

mål och dess uppföljning.     
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Enligt Bergman och Klefsjö (2001:388) är det allmänt vedertaget att ett företag måste ha en 

starkt decentraliserad organisation för att ha möjlighet att anpassa sig efter kundens krav. Det 

innebär att organisationen måste styras decentraliserat och chefen måste agera ledare. 

Ledarens roll är därmed inte att sitta i toppen av den organisatoriska pyramiden då den 

operativa kunskapen finns på den nivå där operationerna utförs. Ledningens roll blir att 

besluta om helheten och därmed får mellancheferna en större roll.  

Sashkin och Kiser (1993) förklarar att en företagskultur grundar sig på ett antal gemensamma 

värderingar och idéer inom en organisation. Värderingar som symboliserar en kvalitetskultur 

är sådana som beskriver hur organisationen ska anpassa sig till förändring, uppnå mål och 

koordinera medarbetarnas insatser. Det krävs således att ha en viss typ av företagskultur för 

att lyckas med kvalitetsstyrning på lång sikt. Vidare förklaras att det är ledarskapet som 

definierar och uttrycker företagets värderingar.  

3.3.1 Ledningssystem 

För att styra sin verksamhet kan ledningen ta hjälp av ett ledningssystem. Nilsson (2000) 

förklarar att ledningssystem är till för att ge en helhetssyn som ger möjlighet att överblicka 

företagets processer och dess insatser och utfall. Systemen används för att fastställa policys 

och koppla mätbara mål till dessa. Vidare förklarar han att företag kan välja att ha ett eller 

flera ledningssystem. Swedish Standard Institute (SIS, www.sis.se) förklarar att 

ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö med flera med fördel kan integreras i ett 

enda ledningssystem eller verksamhetssystem. Fördelarna med detta anges vara att företaget 

får en helhetsbild över företaget, ordning och reda, effektivitetsvinster och bättre 

beslutsunderlag. Däremot förklarar Nilsson (2000) några av riskerna med ett integrerat 

ledningssystem som att det ökar komplexiteten och att det är ett stort utvecklingsprojekt vilket 

bidrar till ökad dokumentation och byråkrati.   

3.4 Implementeringsprocessen 

Sashkin och Kiser (1993) menar att det finns tre viktiga komponenter för en hållbar TQM-

implementering. För det första anser de att det endast är ledningen som kan utveckla 

företagskulturen och att det är de som ska initiera TQM-aktiviteterna. Det är ledningens 

uppgift och endast de som kan koordinera ut TQM-arbetet i organisationen.  

 

För det andra anser de att det ska finnas en eller fler kvalitetsgrupper som arbetar 

funktionsövergripande. Dessa grupper bör bestå av en blandning mellan anställda från olika 

nivåer och delar av organisationen och deras uppgift är att hantera frågor kring 

arbetsprocesser och kulturrelaterade problem. Sashkin och Kiser (1993) menar att genom att 

tillämpa funktionsövergripande grupparbete uppmanas personer representerade från alla delar 

i organisationen att aktivt engagera sig i TQM-arbetet. Det fångar de anställdas 

uppmärksamhet samt visar att ledningen menar allvar med sitt engagemang med 

kvalitetsarbetet. Författarna påpekar dock att kvalitetsgrupper inte bör vara det centrala i 

kvalitetsarbetet. TQM och kvalitetsarbete behöver vara något mer än en serie av 
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gruppansträngningar för att vara effektivt på sikt, även om det är en bra start på 

kvalitetsarbetets utformning.  

 

Vidare beskriver de att för att implementeringen på lång sikt ska vara hållbar krävs 

empowerment. Det innebär att ge medarbetare auktoritet och är en nödvändig gest eftersom 

det är de anställda som måste identifiera och lösa problem samt förbättra arbetsprocesserna. 

För att kunna decentralisera verksamheten krävs delvis utbildning. Därutöver kan 

företagskulturen komma att behöva modifieras genom att titta över policys och metoder för att 

främja en viss typ av agerande från de anställdas sida. 

 

Juran (1989) föreslår en implementeringsprocess liknande den som Sashkin och Kiser 

beskriver. Han menar att företagsledningen måste tillgodose organisationen alla de resurser 

som krävs för kvalitetsförbättringar. Det är inte bara utbildning och aktiviteter som ökar 

kvalitetsmedvetenheten utan också resurser som behövs för att bygga den rätta 

infrastrukturen. Det innebär att sätta upp projektgrupper och rutiner samt tillhandahålla den 

tid som behövs för att grupperna ska kunna ta beslut. Som tidigare nämnts lägger Juran (1989) 

vikt vid att ledningen personligen deltar i kvalitetsarbetet. Det möjliggör nämligen ledningens 

förståelse över vad de ber sina underordnade att utföra samt får en uppfattning om hur lång tid 

kvalitetsarbetet kräver och vilka andra resurser som behövs. 

 

Juran (1989) betonar också betydelsen av att kunna skapa en prioriteringsordning för sina 

underordnade. För att lyckas med delegeringen av kvalitetsarbetet krävs att företagsledningen 

prioriterar att granska de önskade prestationerna. Verktyg som underlättar detta är 

belöningssystemet. Önskas en organisation som arbetar med kvalitetsförbättringar är det 

viktigt att belöning utgår när kvaliteten verkligen förbättras och inte bara när kvaliteten möter 

förutsatta standarder. Det är för att visa att kvalitetsförbättringar är av hög prioritet.  

3.5 Utvärderingsmodell 

Demings och Jurans idéer liknar varandra mycket. Båda återkommer till vikten av planering, 

vilket är förutsättningen för att förbättringar ska bli hållbara. Båda är också överens om att det 

är viktigt att ha olika verktyg och tekniker till hjälp för att upptäcka samt styra avvikelser. 

Utöver detta betonar de att det krävs uppföljning av prestationer och att åtgärder vidtas. Här 

spelar utbildning och ledarskap en viktig roll. 

 

Figur 6 visar en sammanfattad modell över de teorier som Deming och Juran samt övriga 

kvalitetsförfattare presenterar. Tillsammans sammanställs dem i tre olika delar som alla är 

avgörande för att en organisation ska kunna utföra ständiga förbättringar. Dessa är ledarskap, 

verktyg och utbildning.  
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Figur 6: Utvärderingsmodell 

 

För att överhuvudtaget kunna tolka variationer krävs det att det finns verktyg och metoder 

tillgängliga. Deming lägger tonvikt på användandet av statistiska verktyg vid arbete med 

kvalitet. Hos en del företag är till exempel Six Sigma-arbete i fokus medan andra arbetar mer 

med ISO:s grundprinciper för vägledning i kvalitetsarbetet. För att dessa verktyg och metoder 

ska användas på rätt sätt bör de anställda få utbildning. Utbildningen är en förutsättning för att 

medarbetarna ska kunna engagera sig i kvalitetsarbetet och att hela tiden skapa ständiga 

förbättringar, såsom till exempel argumenterat av Sashkin och Kiser (1993). Den tredje, men 

absolut inte minsta faktorn, som framför allt Deming och Juran framhäver är ledarskapet. 

Genom Demings 14 principer presenterar han hur ett företag bör se på ledarskapet. Juran 

anser att det är ledningens ansvar att ta initiativ för kvalitetsarbetet och att det planeras in i 

den dagliga verksamheten. Dessa tre faktorer leder då till att ledningssystemet fungerar på ett 

effektivt sätt och säkerställer att organisationen kan arbeta efter Demings 

problemlösningsmetodik kallad PDCA, som är ett verktyg för att skapa ständiga förbättringar. 
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4. TVÅ PRAKTIKFALL OM KVALITETSARBETE 

4. 1 PRAKTIKFALLET POSTEN AB 

4.1.1 Företagsbeskrivning 

Posten är ett svenskt kommunikations- och logistikföretag vars verksamhet syftar till att i rätt 

tid, säkert och kostnadseffektivt nå ut med enskilda brev, elektroniska meddelanden och 

logistiklösningar till privatpersoner och företag i hela landet. (www.posten.se) 

”Posten är ett väldigt mediabevakat företag, alla har en mening om Posten, även ni (...) 

alla kommer i kontakt med Posten. Är det något företag som måste jobba med kvalitet, 

då är det Posten.”(Paul Becker, Verksamhetsutvecklare Koncern Inköp) 

Posten är uppbyggd av tre rörelsegrenar; Posten meddelande, Strålfors och Posten logistik. 

Enligt Ekdahl (Chef för miljö och kvalitet) har Posten AB under en lång tidsperiod genomfört 

stora och tunga förändringsprojekt. Bland annat har stora organisatoriska förändringar 

genomförts. Nyligen har Posten genomgått en ny organisatorisk förändring då de gått samman 

med Post Danmark A/S och bildat en gemensam koncern, nu kallad Posten Norden 

(www.postennorden.com). Vidare påstår Becker att Postens personalstyrka har minskat från 

drygt 70 000 anställda på mitten av 80-talet till dagens cirka 30 000.  

Postens kvalitetspolicy, enligt Postens hållbarhetsredovisning 2007, förespråkar att alla 

medarbetare ska ta ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete. Att eftersträva kvalitet i alla led är 

Postens vision då detta tros möjliggöra att Posten levererar kommunikations- och 

logistiklösningar i världsklass. Det anses vara en förutsättning för att uppnå nöjda kunder. År 

2000 erhöll Posten Produktion - Brevnätet ”Utmärkelsen Svensk Kvalitet”. Ekdahl framhåller 

att denna division hade en tydlig kvalitetskultur integrerad i verksamheten där man arbetar 

med förbättringsteam, bra målsyn och uppföljning.  

4.1.2 Kvalitetssyn och konkurrenskraft 

På Postens hemsida finns en sektion att läsa om kvalitet på Posten. Där ges att kvalitet kan 

värderas som hur väl Posten uppnår sina mål samt hur Posten förvaltar sina styrkor och 

arbetar med sina svagheter. Båda respondenterna som tillfrågades via intervjuer på Posten 

angav sina personliga betydelser av kvalitet: 

”I något sammanhang så kan man väl säga att kvalitet är att ständigt förbättra sig mot 

identifierade behov både externt och internt (...) Jag brukar säga att kvalitet är lika med 

effektivitet och effektivitet kan man se som kundvärde genom de kostnader vi har relativt 

det pris som kunden får betala. ” (Mats Ekdahl, Chef för Miljö och Kvalitet) 

”...Att göra rätt från början. Det är kvalitet för mig.” (Paul Becker, 

Verksamhetsutvecklare Koncern Inköp) 
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Becker fortsätter med att förklara att gör man inte rätt från början så finns det risk att 

kvalitetsbristskostnader uppkommer i form av dubbelarbete, till exempel dubbel 

lastbilstransport. Ekdahl tillägger att Postens inställning är att man hellre hittar 

förebyggande åtgärder än gör korrigerande åtgärder. De vill se till att felet inte 

återkommer.  

Posten anser sig leverera med en kvalitet i världsklass (www.posten.se). Enligt Ekdahl är 

den svenska posten en av de mest lönsamma postala industrierna i världen och en av dem 

som håller högst kvalitet. Ekdahl framhåller den holländska och tyska Posten som exempel 

på andra duktiga postoperatörer och påpekar också att de alla har sitt förhållningssätt kring 

kvalitetsfrågor gemensamt. Vidare anser han att det finns en positiv korrelation mellan 

förbättringsarbete och ekonomiskt utfall men att han inte vågar värdera hur mycket pengar 

det kan röra sig om för Posten.    

4.1.3 Kvalitetssystem 

Ekdahl och Becker är överens om att det finns och länge har funnits en stark medvetenhet om 

kvalitet inom Posten. Åsheden (1996: 91) antyder att Posten redan på 80-talet gav begreppet 

kvalitet stor uppmärksamhet. Sedan dess har man arbetat hårt med att förbättra sin kvalitet, 

främst den tekniska kvaliteten som innebär att leverera brev inom utlovad tid. Från att tidigare 

ha varit mer produktionsorienterade har Posten gått till att vara mer kundorienterade och 

fortsätter vara så idag. Posten arbetar systematiskt och strukturerat med både kvalitet och 

miljö. Ekdahl anger att det genomfördes en omfattande utbildning i hela organisationen under 

1992 och 1993 som behandlade kvalitet och samtidigt introducerades begreppet TQM inom 

företaget. Redan 1995, fortsätter han, började Posten arbeta med certifikat och ordning och 

reda enligt ISO-standards. 

”Samtidigt började vi faktiskt arbeta med USK som modell. Så -95 gick jag in och tog 

ansvaret för ett arbete inom dåvarande affärsområdet brev (...) Syftet var att certifiera 

den (...) Vi jobbade med USK för att fylla på portföljen med det som ISO-standarden, 

som den såg ut då, inte efterfrågade i form av ständiga förbättringar och allt det här 

med employment, empowerment och så vidare.” (Mats Ekdahl, Chef för Miljö och 

Kvalitet) 

Ekdahl förklarar att de med hjälp av ISO-standards utvecklade ett kvalitetsledningssystem. 

Detta system kom med tiden att bli en del av Postens integrerade verksamhetssystem som 

täcker alla processer i företaget och finns tillgängligt elektroniskt. Ekdahl påpekar att Posten 

till skillnad från många andra företag har övergett att ha sina produktions- och 

förändringsprocesser i enskilda ledningssystem. Sedan 1998/1999 släpptes denna syn och alla 

processer, såsom finansprocesser, personalprocesser och inköpsprocesser fördes in i 

verksamhetssystemet. Där finns alla styrdokument samlade och är tillgängliga för alla 

medarbetare. Ekdahl förklarar verksamhetssystemet som Postens styrmodell som tydliggör 

hur och utifrån vilka krav arbetet ska utföras. På Postens hemsida går att läsa att alla Postens 

processer sedan årsskiftet 2005/2006 finns beskrivna i det integrerade verksamhetssystemet, 

certifierat enligt både ISO 9001 och ISO 14001. 
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Som en konsekvens av detta integrerade system är det svårt att skilja på kvalitet och process 

och Ekdahl menar att det är i sina processer som Posten bygger in sin kvalitet.  

”Vi pratar inte om TQM längre (...) För att kvalitetsarbetet är så fruktansvärt 

integrerat i verksamheten (...) Utan det stora värdet vi har fått är att linjecheferna går 

in som naturliga processägare.” (Mats Ekdahl, Chef för Miljö och Kvalitet)    

Han beskriver därmed att Posten när de i början etablerade arbetet med kvalitet hade behov av 

specialiststöd och kvalitetsspecialister. Becker tillägger att han själv agerade expertstöd vilket 

innebar att han bland annat utbildade medarbetare kring verksamhetssystemets funktion och 

hur man arbetar med det. När väl verksamheten tog till sig det nya arbetssättet minskade dock 

behovet av specialister inom Posten eftersom kompetensen hade utvecklats ute i 

verksamheten som en del av linjeansvaret.    

 

Figur 7: Postens affärsprocess (utdrag från Postens verksamhetssystem) 

Som både Becker och Ekdahl uttrycker det används inte TQM som begrepp inom Posten idag. 

Posten kallar det att arbeta med kvalitet, vilket innebär att arbeta med processer, ständiga 

förbättringar och PDCA. Figur 7 är hämtad från Postens verksamhetssystem men kommer 

ursprungligen från ISO 9001 och är inspirerad av PDCA. Becker förklarar att Postens 

affärsprocess består av att utveckla, att sälja och att producera tjänster. Dessa processer stöds 

av företagsledningen som skapar en verksamhetsplan och företagets mål. De ansvarar även för 

att styra vad som händer och se till att det finns kompetent personal, rätt information och en 

bra arbetsmiljö och så vidare för att stödja verksamheten. Dessutom måste verksamheten 

följas upp genom mätning och analys. Med denna mätdata byggs förutsättningar för ledningen 

att agera för att förbättra sin styrning av verksamheten.   

4.1.4 Kvalitetsverktyg och metoder 

Becker menar att kvalitet till stor del beror på vilka verktyg som användes. Verktyg finns 

inom Posten bland annat i form av checklistor, mallar, processer, processbeskrivningar och 

arbetsbeskrivningar. Dock påpekar han att företag inte ska dokumentera för mycket utan 
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utifrån komplexiteten på en arbetsuppgift avgöra hur mycket som är nödvändigt. Nedan följer 

ett urval av metoder och verktyg för kvalitetsstyrning som Posten använder sig av idag.    

4.1.4.1 System C2  

Både Becker och Ekdahl tar upp system C2 som ett verktyg för de anställda i Posten om de 

har förbättringsförslag. System C2 är ett ärendehanteringssystem för att rapportera och 

behandla bland annat förbättringsförslag och olycksfall/arbetsskador 

(www.c2management.se). Ekdahl förklarar att C2-systemet är ett systematiskt sätt att hantera 

förbättringar och det utgör en plattform som tillåter alla anställda att inte bara lämna 

förbättringsförslag utan också ha möjlighet att adressera dem direkt till den person som man 

vill ska besluta om förslaget. Dessutom kan ärendet bevakas via systemet för att medarbetare 

ska kunna följa vad som händer med förslaget.  

Becker i sin tur påstår att C2 är välkänt och använt av stora delar av koncernen. Dock används 

inte C2 i lika hög utsträckning av koncernfunktionerna som det görs till exempel inom 

produktion. 

4.1.4.2 Postens utvecklingsmetodik 

Större utvecklings- och förändringsarbeten inom Posten bedrivs i projekt. För detta finns en 

utvecklingsmetodik som ger en struktur på hur projekt ska genomföras för att bidra till 

ständiga förbättringar. Ekdahl beskriver metodiken, kallad Postens utvecklingsmetodik, som 

att ha sex steg som ses i figur 8. Han tillägger att detta arbete också är kopplat till 

förbättringsteam som arbetar med en handlingsplan för att säkerställa att bristerna åtgärdas. 

Denna metodik används både i stora och komplexa projekt samt för utveckling som sker i den 

ordinarie linjeverksamheten.    

 

Figur 8: Postens utvecklingsmetodik (utdrag från Postens verksamhetssystem) 

4.1.4.3 ROS-metodiken, PDCA och KIPP 

ROS (Resultat Orienterad Styrning) är enligt Becker en modell för förbättringsarbete och 

verksamhetsutveckling. Ekdahl framhåller att många av förbättringarna kommer från process- 
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och förbättringsteam som finns inom Posten. Utöver detta använder Posten PDCA som ett 

verktyg för kvalitetsförbättring inom Posten. Enligt Becker är det mer ett tänk och vägledning, 

att man som medarbetare planerar någonting, genomför den planerade handlingen och sedan 

följer upp det. Vidare förklarar han att tänket genomsyrar Postens ledningsgrupper mycket. 

KIPP står för kvalitet i Postens processer och är ett verktyg för att registrera de kvalitetsbrister 

som uppkommit i produktion.  

4.1.4.4 SMAK/ PRIM 

SMAK står för Säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet. En utvecklad SMAK-modell kallas 

Prim. I korthet är det en excelmall. En chef ute i verksamheten har väldigt mycket i huvudet 

och det finns därför en mall som chefen kan använda varje månad med vad han/hon ska göra. 

Han eller hon sätter kryss i denna mall som används som checklista. 

4.1.4.5 SWEX/UNEX 

SWEX och UNEX anges av Becker som kvalitetsmätningsverktyg av servicekvalitet. Enligt 

Postens Hållbarhetsredovisning 2008 står SWEX för Swedish External Monitoring och är en 

mätning av kvaliteten på befordran av brev, att de delas ut i tid. Mätningen utförs av IBM 

Business Consulting som är en oberoende extern part. Mätningen går ut på att förse ett urval 

brev med chip som får gå med vanlig transport. Breven kan därmed registreras vid de olika 

terminalerna och således kan den tekniska leveranskvaliteten mätas. UNEX fungerar på exakt 

samma sätt men berör utrikesbrev. I ett pressmeddelande från 2005 rapporteras att Posten 

hade en kvalitet på övernattsbefordran som är i världsklass.  

4.1.5 Kvalitetsarbetets utformning 

Ekdahl belyser att det var viktigt med utbildning under den period när Posten började arbeta 

med kvalitet och i och med när ISO-certifieringar gjordes. Han påpekar dock att det är lika 

viktigt nu också. Till viss del på grund av att personalomsättningen ute i verksamheten är 

relativt hög och att ny personal då måste utbildas. Dessutom behöver alla medarbetare 

vidareutbildas och påminnas om vikten av kvalitet. Han menar att om Posten slarvar med 

utbildningar i kvalitet så syns det fort genom kvalitetsbrister ute i verksamheten.  

”Detta är en typ av verksamhet där varje individ, varje medarbetare, faktiskt kan 

påverka resultatet positivt.”(Paul Becker, Verksamhetsutvecklare Koncern Inköp) 

Becker anser att det är ledningen som ska ta initiativ till att bli certifierad. Det är en 

förutsättning för att kunna engagera resten av organisationen. Han beskriver även ledningens 

roll som stöttande. Han anser att det är ledningen som måste föregå med gott exempel, prata 

om kvalitetsfrågor på möten och upprepa och påminna övriga medarbetare om att kvalitet är 

viktigt. Ekdahl påpekar att den kanske största skillnaden i ledningens roll är att de förr inte tog 

ett omedelbart ansvar för processerna. Idag ser koncernledningen processerna som en 

förutsättning för att effektivisera och förbättra verksamheten och processägandet företräds 

därmed inom koncernledningen.  
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Becker menar att han erfarit att ledningen samt medarbetarna i ett initialt skede av 

kvalitetsuppdrag och förbättringsprojekt visat ett stort engagemang. Engagemanget har dock 

ofta en tendens att sjunka senare under arbetets gång. Som ett exempel säger han att om en 

organisation vet att en ISO-revision är förestående så arbetar alla mot detta datum. Efteråt 

finns inte alls samma engagemang.   

4.1.6 Hållbar utveckling  

På frågan om vad Postens styrkor är, som gjort att de lyckats bra med sitt kvalitetsarbete, 

uttrycker Becker att de mjuka delarna är avgörande. Främst belyser han den yrkesstolthet som 

han anser finns inom Posten. Det finns en tydlig mentalitet att brevet ska fram, oavsett 

väderslag eller andra hinder. Detta beskriver även Salzer (1995) i sin bok Postens själ där hon 

framhäver att Posten av många anses vara ett pålitligt och trovärdigt företag. Människor litar 

på att brev som de lägger på lådan kommer fram dagen efter.   

Becker fortsätter med att beskriva att medarbetarna kommer i kontakt med kvalitetsuppgifter 

dagligen. Till exempel via intranätets förstasida där den så kallade Kvalitetsbarometern finns 

med uppdaterade siffror om Postens kvalitet.  

På samma fråga om Postens styrkor vad gäller kvalitet svarar Ekdahl att den stora styrkan 

ligger i att Posten enbart har ett integrerat verksamhetssystem och till exempel ett 

kvalitetscertifikat för hela koncernen. Detta framhåller han som relativt unikt för att vara ett så 

stort företag som Posten är. 

”Att ha en så sammanhållen gestaltning av processerna och synen på processegenskap 

och vad kvalitet är och så vidare, det ser jag som en otrolig styrka. Det är en 

exceptionell styrka!” (Mats Ekdahl, Chef för Miljö och Kvalitet) 

Vidare förklarar han att detta är en styrka då det innebär att Posten får en överblick på inte 

bara hur affärerna ser ut, utan också hur de hänger ihop.  

Ekdahl uttrycker att en utmaning är att stärka de horisontella sambanden i Postens 

affärsprocess, utveckla, sälja och producera tjänst. Det handlar om att tolka förändrade krav 

på marknaden och ställa om tjänsteuppställningen och erbjudanden därefter. Allt handlar om 

att vara flexibel.    

Både Becker och Ekdahl ser ledarskapet som den största utmaningen som Posten har haft för 

att nå dit de är idag och de tror att det kommer att vara den största utmaningen även i 

framtiden. Utmaningen ligger i att hitta rätt beslutsfattare, att hitta rätt chefer som förstår och 

engagerar sig i frågor kring kvalitet. Kvalitetsmedvetenheten är enligt Becker mycket 

beroende av om närmaste chefen är intresserad och engagerad i kvalitetsfrågor. Detta är 

tydligt inom Posten där det på flera håll finns chefer som visar engagemang för kvalitet.   

4.1.7  Sammanfattning 

Tjänsteföretaget Posten ser kvalitet som något relaterat till det värde som kan erbjudas till 

kunderna. Ordet kvalitet innebär också att arbeta med processer och ständiga förbättringar och 
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mycket av tänket cirkulerar kring Demings PDCA-cirkel. Idag arbetar Posten systematiskt 

och strukturerat med kvalitet och har ett ISO-certifierat kvalitetssystem. Detta system är 

integrerat i Postens gemensamma verksamhetssystem och finns tillgängligt för alla 

medarbetare.  

Mycket att kvalitetsarbetet sker inom förbättringsteam och med hjälp av verktyg som till 

exempel system C2 möjliggör Posten att alla medarbetare kan engagera sig i kvalitetsarbetet. 

Företaget beskrivs även ha en utpräglad kvalitetskultur och en medvetenhet om kvalitet bland 

ledare och övriga medarbetare. Det förklaras även att ledningen engagerar sig i frågor kring 

kvalitet vilket beskrivs som en viktig aspekt för att nå ständiga förbättringar. 
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4.2 PRAKTIKFALLET SKF Mekan AB 

4.2.1 Företagsbeskrivning 

SKF Mekan är ett svenskt världsledande företag som producerar tillbehör till lager, såsom 

lagerhus, hylsor och muttrar. Företaget är beläget i Katrineholm och har cirka 500 anställda 

och under år 2008 omsatte de 970 miljoner kronor. Produkterna säljs över hela världen. 

(www.skf.com) SKF koncernen är uppdelad i tre divisioner: Industrial, Service och 

Automotive. SKF Mekan tillhör industridivisionen och grundades år 1888, då som en smedja 

under namnet Grönqvists Mekaniska Verkstad.  

SKF Mekans hemsida beskriver vidare att organisationen är uppdelad i ett gjuteri och en 

produktionsenhet. Inom produktion finns avdelningen pulvertillverkning där Andersen 

(Production Manager Powder Metallurgy) är ansvarig och han berättar att:     

”När jag började här som produktionschef för ett år sen var de 50 anställda och nu är 

vi 28. Så volymen har ju gått ner rätt så mycket. Det har varit ett tufft år.”(Trond 

Andersen, Production Manager Powder Metallurgy) 

I enlighet med SKF Mekans kvalitetspolicy eftersträvas totalkvalitet i allt som utförs. Enligt 

policyn följer SKF Mekan samtliga kundkrav, lagar, författningar och standarder som 

påverkar kvaliteten för deras produkter och processernas verkan. Ständiga förbättringar 

föreskrivs som en del av deras vardag.  

4.2.2 Kvalitetssyn och konkurrenskraft 

Enligt SKF:s hemsida har SKF Mekan sedan starten varit känd för sin kvalitet. Begreppet 

kvalitet har länge inneburit hög konstruktions- och produktkvalitet men har under senare år 

vidgats till att bli SKF Mekans övergripande strategi. Det beskrivs att mottot är ”att ständigt 

bli bättre på att tillgodose behoven hos såväl interna som externa kunder”.  

”För mig är kvalitet en rätt så bred grej för det innebär inte bara att kunden får rätt bit, 

i rätt tid, i rätt kvalitet, i rätt utförande. För det handlar också så mycket om 

kvalitetsarbete runt omkring på arbetsplatsen, miljö, hälsa och säkerhet.” (Trond 

Andersen, Production Manager Powder Metallurgy)   

Andersen anger att kvalitet inom SKF Mekan har stor fokus på mätning av 

produktionskvalitet mot förutbestämda toleransmått. I produktion genomförs regelbundna 

mätaktiviteter av de anställda och produktkvalitet får därmed en stor fokus.  Andersen 

tillägger att han anser att produktionspersonalen har svårt att visualisera konsekvenserna av 

kvalitetsbristerna hos en produkt. I slutändan hamnar de hos kunden i en felande maskin som 

kan orsaka skador.  

Då SKF Mekan, bland många andra företag i världen, började känna av finanskrisens 

konsekvenser så tappade kvalitetsarbetet fokus och engagemang. Andersen pekar på att fokus 

hellre lades på brådskande frågor och problem med minskad efterfrågan och minskad 

produktivitet. Det är helt enkelt andra parametrar som hamnar i blickfånget. 
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En av de viktigaste bidragande faktorerna till SKF Mekans konkurrenskraft är enligt 

Bergstedt (Manager Quality/Six Sigma) och Andersen att få sina anställda engagerade. Detta 

engagemang kommer i slutändan göra produkterna mer lönsamma. 

4.2.3 Kvalitetssystem 

Bergstedt förklarar att SKF Mekan arbetar med olika ledningssystem som beskriver olika 

rutiner och var, hur och när de ska utföras. Idag arbetar SKF Mekan enligt ISO/TS 169 49 

som är fordonsindustrins standard för krav på leverantörer vilket innefattar processyn, 

kundfokus, tvärfunktionellt arbete och ständiga förbättringar. Bergstedt påpekar att fler och 

fler företag idag har sina dokument elektronsikt istället för i pärmar, något som effektiviserar 

och förenklar hanteringen av dessa.  

Utvecklingen av SKF Mekans kvalitetsarbete skulle kunna beskrivas av en utvecklingstrappa 

som visas i figuren nedan.                

 

Figur 9: SKF Mekans Utvecklingstrappa Kvalitet (Six Sigma Lägesrapport 2007) 

Bergstedt berättar att SKF Mekan under ett antal år har haft olika kvalitetskoncept och 

filosofier som de har levt efter. Förutom att ha ledningssystem för kvalitet och arbete efter ett 

kanalkoncept har SKF Mekan även haft TQM som managementfilosofi. Han fortsätter med att 

säga att TQM tillämpades i varierande grad under tidigare år och är något som har 

vidareutvecklats eftersom de samtidigt började arbeta med de krävande ISO-standarderna. År 

2004 utvecklades Six Sigma som kvalitetsstyrningsmodell inom koncernen på initiativ av 

koncernchefen Tom Johnstone. Dock, tillägger han, håller SKF Mekan på med att ta steget till 

ett nytt koncept som kallas för Manufacturing Excellence (ME) som kommer att visa sig som 

ett ytterligare trappsteg i figuren. Han förklarar att Six Sigma-arbetet inte är lika starkt idag 

som det var för tre år sedan och att den har gått in i en avmattningsfas. Orsaken till denna 

avmattning beskrivs vara Six Sigma-arbetets komplexitet, tidsåtgång och krav på engagemang 

från flera olika håll. Andersen försäkrar dock att även om SKF Mekan kommer att lägga störst 

fokus på ME-arbetet så kommer Six Sigma-projekt fortfarande att drivas. Bergstedt anser att 

det är en typisk utveckling för ett sådant koncept och förklarar att det finns ett stort 

engagemang och höga insatser i början av en förändring och sen mattas det av. Han tror också 
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att det beror på att ledningen flyttar fokus på något annat som anses vara viktigt och att man 

då riskerar att tappa det tidigare engagemanget. Han förklarar samtidigt att de förmodligen 

inte hade kunnat ta steget till ME utan att ha tagit steget till Six Sigma.  

På frågan om vad den största skillnaden mellan de olika styrsätten är uppger Bergstedt att 

TQM mer ses som en filosofi medan Six Sigma är en mer halvfilosofisk 

problemlösningsmetod. 

”I Six Sigma-projekten så blir det väldigt mycket one man show (…) och så gör man 

punktförbättringar (…) medan manufacturing excellence handlar om att lyfta 

alla”(Trond Andersen, Production Manager Powder Metallurgy) 

Andersen tillägger att man med ME-arbetet pratar om en kulturförändring och att det handlar 

om mycket mjuka frågor. 

Enligt Andersen märks en skillnad i hur SKF Mekan har utvecklat sitt kvalitetsarbete mot att 

försöka skapa högre kvalitet mycket tidigare i ledet. Tidigare kontrollerades kvaliteten på 

godset i slutändan vilket innebar att det blev en högre grad kassationer.  

”Jag tycker man kan märka ett förändrat beteende, ett lite förändrat synsätt som går 

mera mot förebyggande. Där är ME så att säga ett steg på vägen.”(Gunnar Bergstedt, 

Manager Quality/Six Sigma) 

Bergstedt anser också att det inte bara är operatörerna som ska arbeta förebyggande, utan det 

är allas uppgift, och inte minst ledningen som supportar och ger operatörer i tillverkningen 

förutsättning att arbeta förebyggande.  

4.2.4 Kvalitetsverktyg och metoder 

Kvalitetsverktyg inom SKF Mekan används vid förbättringsaktiviteter och dessa syftar i sin 

tur till att eliminera slöseri.  

4.2.4.1 Six Sigma  

SKF-koncernen är känd för sitt arbete med Six 

Sigma som är en del av ett systematiskt och 

disciplinerat sätt att uppnå excellens i alla nya 

och befintliga produkter. SKF Mekan arbetar 

sedan 2004 med Six Sigma som 

förbättringsmetodik. 

Figur 10, som är hämtad ur Six Sigma 

Lägesrapport 2007, visar hur organisationen 

kring ett Six Sigma-projekt ser ut. Det finns 

alltid en Sponsor som beslutar om resurser som 

ska ingå i projektet och väljer ut medverkande 

personer till detta. Sponsorn supportar också 
Figur 10: SKF Mekans Six Sigma-organisation  
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Black och Green belts. Bergstedt säger att det inom SKF Mekan finns fem Black belts och 

tolv Green belts. När man arbetar i ett Six Sigma-projekt finns flera olika metoder och 

verktyg att använda. Några av dem är DMAIC och Hopper. 

 

Bergstedt förklarar att Hopper betyder tratt och är en stegmodell för att ta reda på vilka 

egenskaper eller komponenter som kan påverka ett visst utfall. I ett tidigt skede finns många 

komponenter som man gör en processkarta med. Därefter görs en cause and effect-analys som 

minskar antalet möjliga komponenter och därefter görs en potential FMEA. Denna process 

leder till slut fram till ett fåtal komponenter som bör genomgå en hypotesprövning.  

På SKF Mekans hemsida finns flera exempel på Six Sigma-projekt som de genomfört. Ett 

exempel är att SKF Mekan lyckats reducera omställningstiden för en svarv, vilken var för 

lång och varierande. De faktorer som projektgruppen fann påverkade omställningstiden var 

dålig struktur för omställning, dålig kommunikation och brist på ständiga förbättringar. Detta 

löstes med hjälp av nya instruktionslistor och modifiering av backar och verktygsprogram. På 

detta sätt minskades omställningstiden med en halvtimma och medförde kostnadsbesparingar.    

4.2.4.2 Manufacturing Excellence (ME) 

Broschyren The SKF bridge of manufacturing excellence beskriver ME som en symbol för det 

kvalitetsarbete som bedrivs inom SKF Mekan idag och grundar sig på fem grundprinciper. 

Principerna är standardiserat arbetssätt, rätt från mig, vi bryr oss, behovsstyrt flöde och 

ständiga förbättringar och dessa ska fungera som handledning när anställda ska fatta beslut, 

genomföra förbättringar eller 

utveckla nya metoder. Det hela 

syftar till ett standardiserat sätt att 

tänka. Ständiga förbättringar 

innebär att ifrågasätta det 

standardiserade arbetssättet och 

användandet av 

förbättringsverktyg som till 

exempel Six Sigma. Bilden nedan 

visar bron som bygger upp ME 

med sina fem pelare. Denna bild är 

närvarande inom hela företaget och 

sitter bland annat på morgontavlan 

nere i produktion.     

 

 

”När man ska lyfta alla så kan man inte lyfta alla med hjälp av Six Sigma-projekt. Med 

ME-arbetet pratar vi om en kulturförändring.”(Trond Andersen, Production Manager 

Powder Metallurgy) 

Figur 11: The SKF bridge of manufacturing excellence 

(företagsintern broschyr) 
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4.2.5 Kvalitetsarbetets utformning 

Andersen uppger att han var tredje vecka håller så kallade APT-möten, det vill säga 

arbetsplatsträffar, med all sin personal.  Vidare beskriver han att syftet med träffarna är att alla 

ska få information om och diskutera vad som händer på företaget, hur det går ekonomiskt och 

vilka kvalitetsbrister och reklamationer som har uppkommit. Dessa APT-möten har sedan 

länge genomförts men de håller på att förändras och mycket av dess innehåll tas idag upp vid 

morgontavlan varje morgon mellan klockan 8.00 och 8.15. Då tas dagsaktuella frågor upp 

samt händelser från det gångna dygnet. Dessutom planeras dagens produktion, personalen 

diskuterar underhåll, beläggning och olyckor samt bestämmer vem som tar ansvar för varje 

bit.   

Utöver dessa gruppmöten förklarar även Andersen att SKF Mekan sedan en tid har haft 

individuella utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal med de anställda. Det är egentligen en 

utvecklingsplan för de anställda där man går igenom vad den anställde ska bli bättre på, 

utveckla och vilka utbildningar som denne måste genomgå. Det framförs att APT-mötena och 

de individuella utvecklingssamtalen är försök att lyfta fram medarbetarengagemanget. Ju 

större påverkningsbarhet och delaktighet en anställd känner desto större engagemang får man. 

Bergstedt förklarar också att dessa medarbetarsamtal ska ge möjlighet att se om den anställde 

har varit förändringsbenägen och utvecklats.  

Andersen berättar att han som produktionschef går in som Projekt Sponsor i Six Sigma-

projekt. Det innebär att han sponsrar med en eller ett par personer som tas ur produktion ett 

antal timmar per vecka för att arbeta med projektet. Dessa personer har Andersen träff med en 

gång i månaden då de pratar igenom hur det går med projektet och hur det ska genomföras. 

Han försäkrar dock att i sinom tid ska detta engagemang ändå betalas tillbaka i form av 

kostnadsbesparingar. En erfarenhet som beskrivs är att det ofta beräknas att ett projekt ska ta 

cirka sex månader, men att det i stället tar uppåt nio månader. De som arbetar med projektet 

gör det vid sidan av sitt heltidsarbete samt har mycket annat inbokat, därav den förlängda 

projekttiden.  

På frågan om hur SKF Mekan fångar upp problem i verksamheten förklarar Bergstedt att det 

finns ständigt bättre-grupper som består av operatörer och är kopplade till produktion. Syftet 

med dessa grupper är att fånga upp problem och ta initiativ till förbättring. Detta tänk är i 

enlighet med ME-arbetet som förespråkar att alla ska ta ansvar för kvalitetsutvecklingen. 

Dock påpekar han att detta är något som kan fungera bättre inom organisationen.  

På SKF Mekan bedrivs det utbildningar kontinuerligt. Bergstedt nämner dels utbildningar i 

Six Sigma som några operatörer och tekniker har fått gå och dels ett utbildningspaket som 

heter ”vad är kvalitet?” som alla i produktionen och delar av gjuteriet har genomfört. 

Bergstedt säger att utbildning är en viktig komponent för att möjliggöra förändring inom 

organisationen och få de anställda att ändra sitt sätt att utföra sitt arbete.  

 

På Andersens avdelning, produktionen, genomfördes nyligen en mätutbildning eftersom en 

del av kvalitetsstyrningen innebär att mäta produkter så att de ligger inom fastställda 
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toleransnivåer. Utbildningen följdes upp med hjälp av tester vilket kontrollerade att 

operatörerna använde mätteknikerna enligt utbildningen. Andersen förklarar också att det på 

varje arbetsstation i produktionen finns uppsatta instruktioner för arbetets tillvägagångssätt 

med givna toleransintervaller. Syftet med dessa instruktioner är att standardisera arbetssätten 

så att alla arbetar lika. 

 

Bergstedt beskriver att ledningens roll är att ta emot och behandla information för att säkra 

rätt styrning av resurserna. Han beskriver ett exempel från hans egna arbetsuppgifter som att 

rapportera till ledningen. 

 

”Varje månad ungefär sätter jag ihop en rapport till ledningen (…) Den innehåller 

information om läget och sedan så har vi ett möte varje vecka enligt ett visst tema. 

Fjärde mötet varje månad heter ”ständigt bättre” eller ”ständiga förbättringar och 

standardiserat arbetssätt.”(Gunnar Bergstedt, Manager Quality/Six Sigma) 

4.2.6 Hållbar utveckling 

Bergstedt menar att en av styrkorna hos SKF Mekan och vad som bidrar till hållbar framgång 

är den goda personalutvecklingen och arbetet med medarbetarutveckling. Det har bidragit till 

att man idag har goda erfarenheter av att börja, fortsätta och hantera ändrat fokus och 

förändringar. Det är något som han anser vara en viktig faktor.  

”Företaget utvecklas inte om inte individerna gör det” (Gunnar Bergstedt, Manager 

Quality/Six Sigma) 

En annan viktig framgångsfaktor som Bergstedt framhåller är att företaget inte har stått kvar i 

det gamla. Det vill säga, ledningen har relativt ofta introducerat nya kvalitetsbegrepp och 

arbetsmetoder för organisationen. Exempel på detta är Nollfelskonceptet och Six Sigma. Det 

innebär att företagsledningen har vågat prova på något nytt och på så sätt inte missat 

utvecklingståget.  

”Om vissa medarbetare står kvar i det gamla, det är en sak, men när man som 

företagsledning står kvar i det gamla och säger nej vi ska inte prova något nytt (…) det 

tror jag inte på (…) det kommer förr eller senare att avspegla sig i form av dåliga 

resultat”. (Gunnar Bergstedt, Manager Quality/Six Sigma) 

Andersens bild av SKF Mekans hållbarhetsarbete är att vara duktig på det man gör och som 

exempel på det tar han upp deras Six Sigma-arbete som han anser är i framkanten jämfört 

med andra företag i världen. Dock påpekar han att det alltid finns utrymme för förbättringar.  

En viktig aspekt som Andersen belyser är att ha mycket mätdata för att kunna genomföra Six 

Sigma-projekt effektivt och påpekar vidare att det inom SKF Mekan ibland saknas relevanta 

och tillräckliga mätdata. 

Vid diskussionen om medarbetarengagemang bland de anställda ute i produktionen ser 

Andersen att det är en svaghet hos SKF Mekan. Han anser att kvalitetsarbetet inte är förankrat 
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så att det genomsyrar hela organisationen. Trots ett befintligt kvalitetssystem så uppfattar 

många, enligt Andersen, att det inte är naturligt att vända sig till det. I stället anger han att 

man använder deras gamla traditionella system där kvalitetssystemet inte prioriteras. En 

annan orsak som han anger till att kvalitetsarbetet inte har förankrats helt i de nedre leden är 

att företagsledningen inte föregår med gott exempel. För att någonting ska fungera anser han 

att det är viktigt att hela ledningen är med och visar sitt engagemang i handlingar och inte 

bara i ord. 

Bergstedt anger att ett effektivt ledningsarbete är det viktigaste för ett hållbart effektivt 

kvalitetsarbete. Detta anges vara väsentligt för att kunna utföra ständiga förbättringar. Han 

refererar till de åtta principer som är grunden i ISO 9000 där bland annat ledningens åtagande 

återfinns.   

”Det som jag särskilt vill nämna är att det tas fram nyckeltal för relevanta processer 

och att det sätts mål för dessa som sedan följs upp och korrigeras/förebyggs. Det finns 

då en viss risk för överstyrning via för många nyckeltal, men utan nyckeltal ingen 

effektivitet.” (Gunnar Bergstedt, Manager Quality/Six Sigma) 

Vidare tar Andersen upp jämförelsen med medicinbranschen och säger att inom SKF Mekan 

finns inte samma närhet till konsekvensen av dålig kvalitet som inom tillverkningen av 

medikament. Där är effekten av dålig kvalitet mer påtaglig då den kan ge uppenbarliga 

livshotande skador.   

4.2.7 Sammanfattning 

Inom SKF Mekan har synen på kvalitet med tiden kommit att få ett brett perspektiv och 

innefatta en stor del av kundperspektivet samt miljö, hälsa och säkerhet. Stor fokus ligger 

dock fortfarande på mätning av produktkvalitet för att jämföra med förutbestämda standards. 

Six Sigma-projekt är ett vanligt förekommande kvalitetsverktyg inom företaget men med SKF 

Mekans relativt snabba utveckling av kvalitetsarbetet har ett nytt koncept börjat få fäste. Six 

Sigma-arbetets avmattning innebär inte att sådana projekt ska upphöra men med 

Manufacturing Excellence försöker SKF Mekan nu att lyfta alla medarbetarnas engagemang. 

Engagemanget från medarbetarna beskrivs här som en viktig komponent i ett hållbart 

kvalitetsarbete. Dock anses det som en svaghet inom organisationen då kvalitetsarbetet inte är 

förankrat så att det genomsyrar hela organisationen. 
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5. ANALYS 

5.1 Kvalitetssyn och konkurrenskraft 

Hos Posten utvärderas kvalitet efter graden av måluppfyllelse samt hur de förvaltar sina 

styrkor och arbetar med sina svagheter. Ord som kundvärde och att identifiera behov dyker 

upp vid beskrivningen av kvalitet. Dessa kan tydas som mjuka värden jämfört med SKF 

Mekans tidigare syn på kvalitet som var mer riktad mot konstruktions- och produktkvaliteten. 

På senare år har dock kvalitetsbegreppet utvecklats till ett bredare perspektiv hos SKF Mekan 

där även mjuka delar inkluderas. Det innebär att SKF Mekan även tar miljö, hälsa och 

säkerhet i beaktande när kvalitet ska utvärderas. En skillnad mellan företagen kan ses som att 

Posten, som är ett tjänsteföretag, har större fokus på kundens förväntningar och att skapa 

kundvärde vilket inte syns lika tydligt hos SKF Mekan. Hos de sistnämnda får produktkvalitet 

och uppfyllelse av förutbestämda kvalitetsstandards en större fokus. Skillnaden i syn på 

kvalitet förefaller naturlig då SKF Mekan är ett tillverkningsföretag och Posten ett 

tjänsteföretag. Resonemanget överensstämmer med Jurans (1989) syn på kvalitet som kan ha 

två olika inriktningar. Antingen att möta kundens behov eller att produkten/tjänsten ska vara 

fri från brister och överensstämma med specifikationen. Med detta inte sagt att SKF Mekan 

inte är kundorienterade då det ändå finns en uttalad strävan att tillgodose kundernas krav och 

önskemål. Denna strävan är dock mer tydlig inom Posten där Becker påpekar att Postens 

verksamhet möjliggör att varje individ direkt kan påverka resultatet och där det finns en 

mentalitet att ”brevet ska fram”. En orsak till denna skillnad kan också tänkas bero på att 

operatörerna inom SKF Mekan inte har samma kontakt med kunderna såsom Postens 

brevbärare har. Brevbärarna, och serviceyrken generellt, verkar ha en tydligare anknytning till 

kvalitet än operatörerna i tillverkningsföretaget SKF Mekan. Andersen (SKF Mekan) säger att 

produktionspersonalen har svårt att visualisera konsekvenserna av brister i kvaliteten och bör 

därmed ha en annan slags syn på kvalitet. 

 

TQM som begrepp har genomgått en period av intresse inom många företag, däribland Posten 

och SKF Mekan. Därefter kom en tid av självrannsakan och kritik varifrån nya synsätt och 

idéer föddes. Detta kan alltså ses som en utveckling av kvalitetsbegreppet. Dock kan det 

ifrågasättas om begreppen har använts och utvecklats mer som en ny retorik i företagen än 

som lösningen på reella problem. Teknikerna förändras, men gör människorna det? Inom 

Posten har en förklaring till den minskade användningen av begreppet TQM tillskrivits att 

begreppet fått acceptans och att teknikerna har integrerats i företagets styrning. Det har 

medfört att TQM som begrepp anses onödigt att använda. Innehållet i begreppet, såsom 

kundfokus och ständig utvecklig, återfinns dock än idag.  

 

Till skillnad från Posten har SKF Mekan utvecklat sina olika kvalitetsbegrepp och koncept i 

snabbare takt och har bytt spår relativt ofta. Dock uttrycker Andersen att en svaghet hos SKF 

Mekan är att kvalitetsarbetet inte är förankrat så att det genomsyrar hela organisationen. 

Anledningen till detta kan tänkas vara, i enlighet med Rogberg (2006), att de olika begreppen 

och koncepten som har introducerats inte har praktiserats och accepterats ute i verksamheten i 
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tillräckligt hög grad. En viktig del i kvalitetsarbetet är att ständigt förbättra sig, vilket Beer 

och Nohria (2000) diskuterar. En viktig komponent för att kunna arbeta med kvalitet på sikt är 

därmed att organisationen har en viss inneboende förändringsbenägenhet. Det är viktigt att 

företag kan anpassa sig efter kundens behov och vara flexibla. Medarbetarens benägenhet att 

anpassa sig till en dynamisk miljö och interna krav är avgörande för fortsatt framgång. 

Därmed finns större möjlighet till att nyintroducerade koncept accepteras. Att SKF Mekan 

ändrar sitt sätt att arbeta med kvalitet kan således vara positivt, och en styrka som Bergstedt 

framhåller, om det betyder att kundens behov tillgodoses bättre och kvalitetsarbetet blir 

effektivare. Det finns dock en risk att förvirring skapas bland medarbetare, som blir vana vid 

att nya begrepp och metoder kommer och går utan att förankras i verksamheten.   

 

I enlighet med Bergman och Klefsjö (2001) finns ett positivt samband mellan högre kvalitet 

och högre lönsamhet i ett företag. Det indikerar att kvalitetsarbete är en betydande faktor för 

att skapa konkurrenskraft och framgång för företag. Det bekräftas även av Ekdahl (Posten) 

som anser att det finns en positiv korrelation mellan förbättringsarbete och ekonomiskt utfall. 

Hos SKF Mekan uttrycks att kvalitetsarbetet inte anses vara det viktigaste konkurrensmedlet i 

finanskristider då andra parametrar måste ta större plats. I vilka förhållanden som än råder tar 

konkurrenskraften sig uttryck via de anställdas engagemang. Posten ser däremot sin kvalitet 

som en av deras största konkurrensfördelar då de själva anser sig leverera med en kvalitet i 

världsklass. Beviset på detta, anser de vara, att de är en av de mest lönsamma postala 

industrierna i världen. Powells (1995) resonemang om att det är en öppen kultur, 

empowerment och ledarnas engagemang som skapar konkurrensfördelar stämmer väl överens 

med de egenskaper som Posten och SKF Mekan framhåller som viktiga. Båda företagen anser 

sig ha kvalitet som sin övergripande strategi. Denna konkurrenskraft ligger i att vara duktig på 

det man gör, bygga en stark kvalitetskultur och skapa engagemang.    

5.2 Effektiv kvalitetsstyrning 

I stycket Kvalitet som konkurrensmedel diskuteras sambandet mellan hög kvalitet och 

lönsamhet. Många studier visar att sambandet är starkt. Som Beer och Nohria (2000) anger är 

grunden för bra kvalitet att göra ständiga förbättringar, vilket är det eftersträvade utfallet i vår 

processmodell. Den illustreras i figur 11. Figuren presenterar hur en organisation kan uppnå 

ständiga förbättringar och därmed bra kvalitet. Den avgörande faktorn för att på lång sikt 

kunna nå ständiga förbättringar är medarbetarnas engagemang eftersom det är individen inom 

företaget som skapar kvalitet genom sitt dagliga arbete. Fallstudierna har visat att det finns två 

huvudsakliga vägar att uppnå medarbetarengagemang, dels via kvalitetssystemet och dels via 

organisationen. Båda har sin utgångspunkt i företagsledningens agerande.  
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Figur 12: Processmodell för effektivt kvalitetsarbete 

Rutorna i modellen beskriver olika förutsättningar för framförstående ruta och nedan följer en 

närmare beskrivning av de olika delarna som bygger upp modellen. 

5.2.1 Företagsledning 

Som visas i processmodellen är förutsättningen för ett effektivt kvalitetsarbete det ledarskap 

som företagsledningen bedriver. Jurans (1989) idéer kring ledarens uppgift är att denne ska 

planera för kvalitet. Det innebär att sätta kvalitetsmål. Även Nilsson (1994) anger att det är 

ledningens uppgift att utveckla kvalitetsmål och kvalitetspolicy. Det innebär att det är 

ledningen som ska initiera kvalitetsarbetet vilket även SKF Mekan och Posten uttrycker. 

Bergstedt förklarar som exempel att så är fallet på SKF Mekan där det är ledningen som tar 

fram nyckeltal och mål för processer. Dessa följs sedan upp och uppkommer avvikelser 

åtgärdas dem. Inom SKF Mekan ses därmed ledningens roll som att ta emot och behandla 

information för att se till att resurserna styrs på rätt sätt. Båda företagen poängterar att 

engagemang från ledningen är ett måste för deras kvalitetsarbete. Posten anser att den största 

utmaningen, både idag och i framtiden, är att framkalla detta engagemang. Ytterligare 

beskrivs att det är ledningen som måste ta initiativ till hur kvalitetssystemet ska utformas samt 

om det ska certifieras via till exempel ISO 9000.   

 

Ledningen bör även, enligt Becker (Posten), uttrycka sitt initiativtagande genom att föregå 

med gott exempel. Det gäller för ledningen att inte bara med ord utan även i handling visa hur 

kvalitetsarbetet ska se ut. Ett sätt för företagsledningen att visa sitt engagemang är att aktivt 

delta i förbättringsprojekt och engagera sig i kvalitetsfrågor. Det tror vi är avgörande för att 

hålla igång medarbetarnas engagemang på längre sikt. Detta är också i enlighet med Deming 

(1986) som anser att ledningens roll är att just vara ledare och inte övervakare. Ett tydligt 

tecken på att Posten har ett engagerat ledarskap är att de har en koncernledning som anser att 

kvalitet i företagets processer är avgörande för ett effektivt kvalitetsarbete. Därmed har de sett 

till att det finns processägare i systemet som har direkt ansvar över att processerna fungerar 

som de ska.    

 

Utöver att vara initiativtagare beskriver Becker (Posten) ledningens roll som att vara 

stöttande. För ett fortsatt bra kvalitetsarbete är det av vikt att ledningen utöver att vara 
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stöttande även pratar och påminner sina medarbetare om kvalitetsfrågor. Detta för att även på 

lång sikt säkerställa ständiga förbättringar. 

5.2.2 Kvalitetssystem 

Enligt Nilsson (2000) kan en verksamhet styras med hjälp av ledningssystem. Systemen ska 

vara till hjälp när företagets processer måste kunna överblickas. Inom Posten och SKF Mekan 

finns ledningssystem och kvalitetsdokument elektroniskt på respektive företags intranät. Som 

Johansson et al. (1993) antyder finns flera nackdelar med dokumentering i pappersform av ett 

företags verksamhet, vilket många gånger beskrivs som att papper och pärmar står på rad och 

aldrig används. Det kan därför ses som en styrka på både Posten och SKF Mekan att det finns 

elektroniska system som på ett tydligt sätt förklarar bland annat processer och arbetsmetoder. 

Att all dokumentation finns i elektronisk form bidrar till ett mer strukturerat arbete med 

lättillgänglig information. Därmed inte sagt att elektronisk dokumentation är bra i alla lägen. 

Det kan fortfarande vara svårt att hitta viss information när dokumentation sker i för hög 

omfattning.  

 

Posten har idag integrerat sitt ledningssystem för kvalitet med andra ledningssystem i ett enda 

verksamhetssystem. Att ha ett integrerat verksamhetssystem där alla styrdokument är samlade 

anses som en styrka av Posten då det är ett effektivt sätt att nå ut till alla medarbetare. 

Verksamhetssystemet beskrivs också vara en bra fungerande styrningsmodell som förklarar 

hur och utifrån vilka krav arbetet ska utföras på Posten. Ekdahl förklarar att en positiv effekt 

från Postens integrerade system är att kvalitet på så sätt har byggts in i processerna. Det ger 

ett mer naturligt skäl för linjecheferna att också agera processägare. Därmed slipper Posten 

otydligheter med vem som ansvarar över vad. Såsom anges av SIS har ett integrerat 

ledningssystem flera fördelar eftersom det ger en helhetsbild av företaget, ordning och reda 

och effektivitetsvinster. Ett integrerat system skulle därmed kunna medföra positiva effekter 

för många andra företag. Dock måste det vara kostnadseffektivt att integrera systemet, det vill 

säga nyttan måste överstiga kostnaderna.   

 

Inom SKF Mekan finns till skillnad från hos Posten flera enskilda ledningssystem. Dock 

uttrycks inget större missnöje med att ha ett enskilt ledningssystem för kvalitet. Däremot 

uttrycker Andersen att det för många medarbetare inte är naturligt att skifta mellan systemen. 

Därmed skulle de kunna vinna på att integrera sina system för att få en gemensam bild över 

verksamheten och aktiviteterna i företaget samt få acceptans för systemet. Dessutom anser vi 

att ett integrerat ledningssystem är ett effektivt medel för ledningen att kunna kommunicera 

till alla anställda på en gång. Detta eftersom systemet ska vara tillgängligt för alla. Som 

Ekdahl (Posten) beskriver bidrar verksamhetssystemet till en enad syn på processer och vad 

kvalitet är. Han ser det också som en styrka för Posten eftersom användarna inte bara ser hur 

affärerna ser ut, utan också hur de hänger ihop. Det anser vi kunna bidra till att beslutstagande 

inom hela verksamheten underlättas. Det i sig leder även till en ökad flexibilitet. Ett integrerat 

ledningssystem är därmed att föredra för ett effektivt kvalitetsarbete på lång sikt.      
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En annan viktig del i kvalitetssystemet är dess verktyg och metoder. Båda fallföretagen är 

ISO-certifierade vilket ligger till grund för deras ledningssystem. Vilka verktyg som används 

skiljer sig däremot mellan företagen. SKF Mekan har större fokus på statistiska metoder 

såsom Six Sigma vilket Posten inte har i lika hög utsträckning. Vid analys av de olika 

företagens arbetssätt och metoder kan ses att de i varierande grad leder till 

medarbetarengagemang. Inom SKF Mekan har Six Sigma varit framstående som arbetsmetod 

vilket har inneburit att mindre grupper av medarbetare har engagerat sig i kvalitetsarbetet. 

Engagemanget beskrivs av Andersen (SKF Mekan) som säger att det blir mycket one man 

show i Six Sigma-projekten. Som en vidareutveckling i SKF Mekans kvalitetsarbete har det 

nya konceptet Manufacturing Excellence tagits fram vars syfte är att lyfta alla och göra alla 

medarbetare engagerade. Även inom Posten finns verktyg och metoder som möjliggör att alla 

medarbetare kan vara engagerade och ta ansvar för förbättringar. Exempel på det är System 

C2 och Postens utvecklingsmetodik som alla kan följa.  

 

En förutsättning för ständiga förbättringar är att motivera medarbetarna att upptäcka 

förbättringar och fånga upp deras idéer. Inrapporteringssystemen för detta skiljer sig åt mellan 

de två undersökta företagen. Posten påpekar att alla medarbetarnas idéer och 

förbättringstankar måste tas till vara på. Det görs via deras System C2 där Posten på ett 

strukturerat sätt behandlar ärenden. Detta ger ett system som strukturerar samt ökar 

sannolikheten för förbättringar. Antingen ska åtgärden genomföras eller så ska en förklaring 

ges kring varför detta inte sker. System C2 är således ett verktyg för kommunikation hos 

Posten. Dock säkerställer verktyget inte medarbetarnas engagemang eftersom det är upp till 

dem själva att bidra med sina idéer. Kvalitetsverktyg och metoder som ökar sannolikheten att 

medarbetarna engagerar sig är därmed att föredra. SKF Mekan påpekar att de kan bli bättre på 

att fånga upp medarbetarnas förbättringsförslag. Andersen (SKF Mekan) uppger att mycket av 

säkerhets- och kvalitetsfrågorna tas upp vid morgonmöten vilket då blir som en slags 

kommunikationskanal. Han tillägger att ett annat sätt att lyfta fram medarbetarnas 

engagemang på är via deras arbetsplatsträffar och individuella utvecklingssamtal. 

Kvalitetssystemet måste därmed innehålla verktyg och metoder som säkerställer 

kommunikation åt båda hållen, från ledning till individ och från individ till ledning. 

Ledningen måste förklara och motivera individerna i företaget samtidigt som 

förbättringsförslag måste kommuniceras till ledningen.  

 

Sammanfattningsvis är ett sätt att uppnå engagemang via metoderna och verktygen som 

bygger upp kvalitetssystemet. Dock är en förutsättning att kvalitetssystemet motiverar 

medarbetarna till att använda dem. I figur 12 visas relationen mellan hur ledningen via 

kvalitetssystemet bidrar till medarbetarengagemang.  
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Figur 13: Relationen mellan företagsledning, kvalitetssystem och medarbetarengagemang 
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5.2.3 Organisation 

Både Sashkin och Kiser (1993) samt Juran (1989) framhåller att ett hållbart kvalitetsarbete 

kräver en decentralisering av auktoritet och kvalitetsansvar. Företagsledningen kan inte ensam 

genomföra kvalitetsarbetet utan det bör bli en del av varje medarbetares ansvar. Då mycket av 

kunskapen finns ute på den operativa nivån i företaget ska det även vara operatörerna som har 

ansvar för kvalitetsarbetet. Det är därmed viktigt att företagsledningen decentraliserar 

kvalitetsansvar till sina anställda. I Posten är detta synsätt tydligt då de uppger att 

mellancheferna gått in som naturliga processägare, det vill säga de har kvalitetsarbetet 

integrerat i de dagliga arbetsuppgifterna. Inom Posten beskrivs att de arbetar med koncept 

som empowerment för att öka medarbetarens förmåga att påverka och genomföra förbättringar 

i sitt dagliga arbete. Decentralisering av ansvar kan också anses vara en direkt bidragande 

orsak till medarbetarengagemang. Många personer motiveras av mer ansvar och att de kan 

påverka. Motivation leder till engagemang.     

 

För att en företagsledning ska kunna lita på att rätt beslut tas vid decentralisering av 

kvalitetsansvar är det av stor vikt att kvalitetsmedvetenhet finns på alla nivåer i företaget. 

Inom Posten finns en tydlig kvalitetsmedvetenhet. De anställda kommer dagligen i kontakt 

med kvalitetsdata via till exempel Kvalitetsbarometern. Dessutom bidrar chefernas intresse 

och engagemang för kvalitetsfrågor till att sprida medvetenhet. Denna kvalitetsmedvetenhet är 

inte lika uttalad inom SKF Mekan då Andersen anger att kvalitetstänket och arbetet inte har 

förankrats i de nedre leden av verksamheten. Däremot arbetar SKF Mekan med att öka 

medvetenheten via de individuella utvecklingssamtalen samt via morgonmötena där man vid 

morgontavlan varje dag påminns om kvalitet. Detta är ett sätt att arbeta med kvalitet som gör 

medarbetarna mer kvalitetsmedvetna.  

 

Ett annat sätt att skapa kvalitetsmedvetenhet på är genom utbildning. Utbildning ska bidra till 

att individerna får kunskap om hur de olika kvalitetsverktygen och metoderna bör användas. 

Det i sin tur bidrar till att individerna kan mäta sina prestationer och företaget får således fram 

mätdata. Andersen (SKF Mekan) belyser att det är viktigt att ha mycket mätdata för att kunna 

genomföra förbättringsprojekt på ett bra sätt. Efter att mätningen är gjord är det möjligt att 

göra en uppföljning. Det är aktiviteterna mätning och uppföljning som Juran (1989) menar 

ingår i individernas ansvar över kvalitetsstyrning. Det handlar därmed om att individerna 

ansvarar för att utvärdera och jämföra sina prestationer mot uppställda mål. Han anser att det 

därefter förväntas att individerna åtgärdar uppkomna avvikelser. Uppföljningen i sin tur 

förväntas bidra med ny lärdom till individerna vilket kan ses som en slags utbildning. Detta är 

en iterativ process som kan liknas med den metodik för ständiga förbättringar som Deming 

(1986) visar med sin PDCA-cykel. I PDCA är uppföljning en förutsättning för att kunna lära 

sig.  

  

Ekdahl (Posten) framhåller att medarbetarna ständigt behöver vidareutbildas och påminnas 

om kvalitet. Kontinuerlig utbildning inom kvalitetsfrågor bedrivs inom båda fallföretagen. 

Hos SKF Mekan ligger fokus på utbildning inom Six Sigma. Detta har sin naturliga förklaring 



Götbrant och Karlsson  ANALYS 

 

 

43 

eftersom utbildning inom Six Sigma är av stor betydelse för att kunna bedriva sådana projekt, 

vilket Harry och Crawford (2005) påstår. I Six Sigma-projekten är långt ifrån alla 

medarbetare delaktiga och alla har inte utbildning inom det. Dock har alla inom produktionen 

hos SKF Mekan fått utbildning angående kvalitet och det är i produktionen som mätning och 

kontroll av produkten sker. En av de avgörande anledningarna till att kvalitetsmedvetenhet 

finns på alla nivåer i ett företag tillskriver vi därmed utbildning. Framgång bygger på 

motivation och motivation bygger i många fall på utbildning och förståelse. Detta är av vikt i 

alla företag. Skillnaden i utbildningsgrad och kvalitetsmedvetenhet mellan de två fallföretagen 

anser vi därmed inte ligga i att SKF Mekan är ett tillverkande företag och Posten ett 

tjänsteföretag.    

 

Både Posten och SKF Mekan arbetar med kvalitet i olika former av förbättringsgrupper.  

Deming (1986), Juran (1989) och Sashkin och Kiser (1993) betonar alla vikten av samarbete i 

grupper inom företagen för ett hållbart kvalitetsarbete. Genom tvärfunktionella grupper 

uppnås engagemang hos flera delar av organisationen. Vi anser därmed att samarbete mellan 

olika delar av organisationen är ett bra arbetssätt för ett hållbart kvalitetsarbete. Ju fler 

kompetenser och perspektiv som samlas i en grupp desto större är möjligheterna att skapa 

engagemang och ständiga förbättringar. Däremot riktas kritik från fallföretagen mot att 

engagemanget runt kvalitetsarbetet ofta minskar efter en tid. Att ha förbättringsgrupper inom 

en organisation är inte i sig tillräckligt för ett effektivt kvalitetsarbete, såsom beskrivet av 

Sashkin och Kiser (1993). Det krävs att alla inom företaget engagerar sig. Vi anser därmed att 

det finns en risk med att lägga fokus runt ett fåtal arbetsgrupper, till exempel Six Sigma-

projekt. En konsekvens av det kan bli att de som står utanför projekten inte engagerar sig och 

tar ansvar för förbättringar i lika hög grad. En tendens som även syns inom SKF Mekan är att 

de som arbetar i projektgrupperna tappar motivation då Six Sigma-projekt ofta innebär fler 

arbetsuppgifter utöver de ordinarie och att projekten drar ut på tiden. Med tiden minskar eller 

försvinner därför engagemanget. Därmed är det viktigt att som Juran (1989) betonar skapa en 

prioriteringsordning för sina underordnade. Företagsledningen bör belöna och uppmärksamma 

det engagemang som medarbetarna bidrar med för att hålla kvalitetsfrågor aktuella. Vidare är 

ME-arbetet inom SKF Mekan ett sätt att försöka ändra företagskulturen och engagera alla i 

företaget och inte enbart Six Sigma-medlemmar. Det förefaller viktigt att de anställda 

kontinuerligt varje månad arbetar med och påminns om kvalitetsfrågor. Fördelen med att 

behandla kvalitetsfrågor i grupp är att de anställda ömsesidigt övervakar varandra och 

säkerställer varandras kvalitet i det dagliga arbetet. 

 

För att kunna arbeta med ständiga förbättringar krävs det att företag konstant och kritiskt 

beaktar hur de arbetar och förändrar sitt beteende. Därmed är förändringsbenägenhet en viktig 

aspekt i ett hållbart kvalitetsarbete. Båda de undersökta företagen betonar vikten av att kunna 

förändras. SKF Mekan pekar främst på att förändringsbenägenheten är viktig och framhåller 

att en styrka hos dem ligger i deras arbete med medarbetarutveckling. Bergstedt (SKF Mekan) 

anser även att utbildning är ett bra medel för att få folk att ändra beteende. SKF Mekan har 

omfattande erfarenheter av att genomföra och hantera förändringar då de flera gånger har 
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ändrat arbetssätt och fokus i bland annat sitt kvalitetsarbete. Ett viktigt resultat av detta är 

lärdomar i hur viktig individens utveckling är för företagets framtida utveckling.     

 

Vår studie tyder på att en viktig förutsättning för att lyckas på lång sikt med ett effektivt 

kvalitetsarbete verkar vara en företagskultur som stödjer kvalitet. En kvalitetskultur är enligt 

Sashkin och Kiser (1993) en kultur byggd på värderingar som bland annat möjliggör att 

organisationen kan anpassa sig till förändring. Därmed är förändringsbenägenhet en del av 

kulturen. Sashkin och Kiser (1993) menar att det är företagsledningen som ska definiera och 

uttrycka företagets värderingar och har därmed ett direkt ansvar för att skapa grunden för 

företagets kultur. På Posten beskrivs en styrka vara den yrkesstolthet som medarbetarna 

känner. Denna yrkesstolthet bygger upp en kvalitetskultur som baserar sig på att varje 

medarbetare ansvarar för kvaliteten i sitt eget arbete. Detta möjliggör att Posten kan leverera 

sina tjänster till högsta kvalitet.   

 

Sammanfattningsvis är det företagsledningens ansvar att skapa en organisation som 

uppmuntrar till medarbetarengagemang. De förutsättningar som vi i denna studie funnit 

viktiga för detta ändamål är decentralisering av ansvar, kvalitetsmedvetenhet, utbildning, 

mätning och uppföljning, förbättringsgrupper samt kultur.    
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Figur 14: Relationen mellan företagsledning, organisation och medarbetarengagemang 

 

 

 

 

 

 

 

 



Götbrant och Karlsson  SLUTSATS 

 

 

45 

6. SLUTSATS 

6.1 Kvalitetens betydelse  

Kvalitetsarbete är ett sätt för många företag att bli konkurrenskraftiga. Genom att leverera 

produkter eller tjänster som upplevs av kunden ha bättre kvalitet än konkurrenten kan företag 

vinna kunder och bli mer lönsamma. Vår studie har visat att kvalitetsarbete är av stor 

betydelse för de undersökta företagens konkurrenskraft och lönsamhet. I dessa fall har 

konkurrensfördelar skapats genom att företagen är duktiga på det de gör, har en 

kvalitetskultur och har viljan att ständigt förbättras.   

6.2 Vägen mot ständiga förbättringar 

Följande övergripande modell, figur 15, visar huvudkomponenterna som bygger upp ett 

effektivt kvalitetsarbete. De tre komponenterna har olika funktioner och är alla grunden för 

kvalitetsarbetet i ett företag. En komponent är företagsledningen, vars uppgift är att styra 

riktning och planera för kvalitet. En andra avgörande komponent i modellen är 

kvalitetssystemet. Det tillhandahåller verktyg och metoder för att skapa kvalitet. Dessutom 

talar det om hur företaget ska arbeta med kvalitet och underlättar kommunikation mellan 

ledning och individ. Individen är den största komponenten då det är den som skapar kvaliteten 

i företaget och bygger upp organisationen. Det är de här tre komponenterna och nivåerna i ett 

företag som tillsammans bör samverka för att arbeta effektivt med kvalitetsstyrning. Alla tre 

behövs för att planera, genomföra, följa upp och agera för att skapa ständiga förbättringar.   

 

Figur 15: Övergripande modell av huvudkomponenter för ett effektivt kvalitetsarbete 

Studien syftar delvis till att ta fram den processmodell för effektivt kvalitetsarbete som 

presenteras i analyskapitlet.  
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Figur 16: Processmodell för effektivt kvalitetsarbete (se figur 11) 
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Denna processmodell beskriver och förklarar hur ledningen ska agera för att uppnå ständiga 

förbättringar och därmed bra kvalitet. Dessutom har vi utifrån de två fallföretagen analyserat 

fram hur kvalitetsarbetet är utformat för att uppnå framgång och effektivitet.  

Båda fallföretagen betonar vikten av ett engagerat ledarskap för att möjliggöra ett effektivt 

kvalitetsarbete. Studien har främst påvisat att företagsledningens roll är av stöttande karaktär 

och bör därmed agera som stöd för medarbetarna i kvalitetsarbetet. Det är även av vikt att 

företagsledningen agerar genom att ta initiativ till kvalitetsarbete och att kvalitetsansvaret 

sedan decentraliseras. Företagsledningen behöver vara i framkant med att skapa en gemensam 

bild och förankring av kvalitetsarbetets inriktning och skapa förbättringsteam med ansvar för 

förbättringsarbetet. Vad som är viktigt att inse är att det endast är företagsledningen som på 

ett direkt sätt kan påverka och skapa kvalitetssystemet och organisationen. Det är 

företagsledningens ansvar att skapa medarbetarengagemang via de två nämnda kanalerna. 

Företagsledningen beslutar över certifieringar samt vilka metoder och verktyg som ska 

tillämpas via kvalitetssystemet. Dessa metoder och verktyg bör vara sådana som engagerar 

och motiverar så många medarbetare som möjligt. Fördelar har även studerats med att ha ett 

integrerat ledningssystem i elektronisk form. Vidare är det viktigt att ha mycket kvalitetsdata i 

form av mätningar dokumenterat. Företagsledningen kan även påverka 

medarbetarengagemang genom att skapa rätt förutsättningar för effektivt kvalitetsarbete i 

organisationen. De förutsättningar som vi i denna studie funnit viktiga för detta ändamål är 

decentralisering av ansvar, kvalitetsmedvetenhet, utbildning, mätning och uppföljning, 

förbättringsgrupper samt kultur. 

Vidare är ett syfte med studien att jämföra kvalitetsarbetet hos tillverknings- och 

tjänsteföretag. Till stor del liknar fallföretagens kvalitetsarbete varandra. Dock har studien 

visat att de har olika syn på kvalitet och använder sig av olika verktyg och metoder. Studien 

har däremot inte utvisat att ett sätt att arbeta med kvalitet är mer rätt än det andra. Inte heller 

kan de olikheter som funnits tillskrivas det faktum att det är ett tillverknings- respektive 

tjänsteföretag. Båda företagens kvalitetsarbete leder till ständiga förbättringar. De 

förutsättningar som har hittats och beskrivits i processmodellen anses vara applicerbar i båda 

typer av företag. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens genomförande har vi insett att det största hindret för ett på lång sikt hållbart 

kvalitetsarbete är att engagemanget hos medarbetare och ledare minskar. Det skulle därmed 

vara intressant att i vidare studier undersöka djupare vilka förutsättningar som kan bidra till 

att företagsledningen engageras och hur detta engagemang upprätthålls.  

Dessutom är det av intresse att undersöka vilka likheter och skillnader det finns i 

uppfattningen av kvalitet mellan ledningen och den operativa personalen. Vid en 

undersökning som skulle inkludera fler nivåer inom ett företag finns större möjlighet att 

utreda vad som faktiskt skapar medarbetarengagemang. En mer omfattande studie skulle även 

på ett mer konkret sätt kunna påvisa hur företag praktiskt arbetar med kvalitetsfrågor ur ett 

operativt perspektiv för att se hur en förankring i organisationen mer konkret utförs. 
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Förändringsbenägenhet har framkommit vara en viktig aspekt i kvalitetsarbete. Inom detta 

psykosociala område finns ett par intressanta frågeställningar. Är det möjligt att forma 

personal eller bör förändringsbenägenhet vara en egenskap som ett företag bör efterfråga 

redan vid rekryteringsfasen?  
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8. BILAGOR 

8.1 Bilaga 1 

Intervjuguide Gunnar Bergstedt den 6 november på SKF Mekan AB samt Mats Ekdahl 

den 9 november på Posten AB 

-     Berätta om ditt arbete på Posten/SKF Mekan 

- Vad är kvalitet för dig? Vad står kvalitet för inom Posten? 

 

Historia 

- Varför infördes TQM från första början? När? Av vem? Hur? 

- Beskriv utvecklingen från dess till idag. Varför gjordes ändringar? 

- Hur såg kvalitetssystemet ut då?  (verktyg, modeller, standarder osv) 

 

Kvalitetsarbete idag 

Beskriv Postens/SKFs kvalitetssystem och arbete ser ut idag  

- Vilka processer ingår?  

- Hur och när uppdateras systemet? Kontroll? 

- Hur (praktiskt) används det? (Arbete i projektform? Vem är det som tar initiativ till att 

utveckla systemet? Vilket stöd finns vid uppstart av uppdrag/projekt? Vart vänder man 

sig?) 

- Kvalitetsverktyg/ modeller  

- Vilka använder dem?  

- Hur kommuniceras resultat och kvalitetsstyrning till den övriga organisationen? 

Ledarskap 

- Ledningens roll i kvalitetsstyrning? 

- Vilka attityder finns till kvalitetsarbete bland medarbetarna? 

Utbildning 

- Får de anställda utbildning? Vilka? Vilken sorts utbildning? 

 

Resultat 

- Kritiska framgångsfaktorer?  Varför har just Posten/SKF lyckats? Vad har andra att 

lära av er? 

- Vad har den största utmaningen varit? 

- Vad är den största vinsten? 

- Vad hade ni för förväntat utfall/resultat av att arbeta med TQM? 

- Har ni prestationsmätning kopplat till projekten? 

 

Framtiden 

- Hur ser du på framtida utveckling av ert kvalitetsarbete? Vad kan förbättras? 
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8.2 Bilaga 2 
 

Intervjuguide Trond Andersen den 6 november på SKF Mekan AB samt Paul Becker 

den 9 november på Posten AB  

- Berätta om ditt arbete på Posten/SKF 

- Vad är kvalitet för dig?  Vad står kvalitet för inom Posten/SKF Mekan 

- Vad ser du för nytta med att arbeta med kvalitet?  

- Hur arbetar du med kvalitet? 

 

Kvalitetsarbete idag 

Beskriv Postens/SKFs kvalitetssystem och arbete idag 

  

- Vilka processer ingår?  

- Hur och när uppdateras systemet? Kontroll? 

- Hur (praktiskt) används det? (Arbete i projektform? Vem är det som tar initiativ till att 

utveckla systemet? Vilket stöd finns vid uppstart av uppdrag? Vart vänder man sig?) 

- Kvalitetsverktyg/ modeller  

- Vilka använder dem?  

      Ledarskap 

- Ledningens roll i kvalitetsstyrning?  

- Stöd för kvalitetsfrågor hos ledning, chefer och medarbetare? 

- Vad är den allmänna attityden till arbetet med kvalitet/TQM? 

 

Utbildning 

- Har du fått utbildning inom kvalitetsstyrning? Inom vad? Hur har den hjälpt dig? 

 

Resultat 

- Kritiska framgångsfaktorer?  Varför har just Posten/SKF lyckats? Vad har andra att 

lära av er? 

- Vad har den största utmaningen varit? 

- Vad är den största vinsten? 

- Hur mäts/ belönas ditt kvalitetsarbete? 

 

Framtiden 

- Hur ser du på framtida kvalitetsutveckling? Vad kan förbättras? 

 

 

 


