
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anställdas reaktioner vid kvalitetsdrivet 

utvecklingsarbete  
 

Fokus på motståndens art, konsekvenser och hantering 

 

 

 

 
 
 
 Marie Olsson 

Emelie Mårtensson 
 
 
 

 
 
 

2013 

 

 
 
 Publikationstyp: Examinationsarbete  

Nivå: C  

Poäng: 15 
Examensarbete i företagsekonomi, kandidatkurs 

Ekonomprogrammet 
 

 
 

 
 
 

Handledare: Tomas Källquist och Stig Sörling 
Examinator: Arne Fagerström 

 
 

 



2 
 

 
 

Förord 
Vi vill först tacka alla respondenter som ställt upp på intervjuer och valt att delge oss 

information om sitt kvalitetsarbete och därmed gett oss mycket värdefull information att 

bygga vår studie på. Utan er skulle inte uppsatsen ha varit möjlig att genomföra.  

 

Vi vill även tacka de två handledare som hjälp oss, Tomas Källquist och Stig Sörling, 

för den tid och det engangemang ni lagt på oss.  

 

Till sist vill vi också tacka alla studiekamrater som gett oss värdefulla tips och råd.  

 

Tack! 
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Abstract 
 

Title: Employee reactions to quality-driven development, focus on resistance, its nature, 

consequences and managing.  

 

Level: Final assignment for Bachelor's Degree in Business Administration 

 

Author: Marie Olsson, Emelie Mårtensson 

 

Supervisor: Tomas Källquist, Stig Sörling 

 

Date: 2013-06-11 

 

Aim: The purpose of this study is to illustrate resistance from employees towards 

quality-driven development and ways for management to respond to these resistors. 

 

Method: The literature and previous research of quality work and resistance from 

employees was studied. Leaders and leadershiprole in the resistance was also studied. 

Next, the study examined how respondents in the case company committed to quality 

and their experiences of resistance.  

 

Reflection: It turned out that previous research and the collected empirical data had 

many similarities, including keytopics such as communication, structure and human 

behavior.  

 

Suggestions for future research: This study has only studied resistors, and therefore 

would a study that illustrates the reactions that occur in a quality driven change be 

interesting. For future research it would also be interesting to conduct a study overviews 

how resistance may seem to renewal in general, apart from the quality focus. Is it the 

same factors that affects as in a quality-driven development? In addition to illustrate 

resistance is also the possibility of targeting the concepts that are available today, and 

how they are used. The study has noted that TQM is not used to the same extent today, 

and that companies instead choose to be inspired by them. What might this evolution 

depend on, why have companies that implemented the concept chosen to deviate from 

this? 

 

Contribution of the thesis: In the current situation there is more theoretical than 

empirical perspectives on resistance from employees in quality-driven development. 

There are a variety of literature and previous research about the subject but fewer case 

studies where you can really see how the problems seem in practice, wich is why that 

this study is necessary.  

 

Keywords: Quality-driven development, Resistance, Quality work, Employees, Leaders 

and leadershiprole. 
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Sammanfattning 
 

Titel: Anställdas reaktioner vid kvalitetsdrivet utvecklingsarbete, fokus på motståndens 

art, konsekvenser och hantering 

 

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi  

 

Författare: Marie Olsson, Emelie Mårtensson 

 

Handledare: Tomas Källquist, Stig Sörling  

 

Datum: 2013-06-11 

 

Syfte: Studiens syfte är att belysa motstånd från anställda mot kvalitetsdrivet 

utvecklingsarbete och belysa olika sätt för ledningen att bemöta dessa motstånd. 

 

Metod: Litteratur och tidigare forskning om kvalitetsarbete och motstånd från anställda 

studerades. Även ledare- och ledningens roll i arbetet mot motstånd studerades. Därefter 

undersöktes hur respondenterna i fallföretagen arbetar med kvalitet och vilka 

erfarenheter de har av motstånd.  

 

Reflektion: Det visade sig att tidigare forskning och den insamlade empirin hade flera 

likheter, bland annat huvudteman som kommunikation, struktur och mänskligt beteende.   

 

Förslag till fortsatt forskning: Denna studie belyser endast motstånd, som är en av 

många olika reaktioner. Detta bör tas fasta på i andra studier, och därför belysa vilka 

reaktioner som kan uppstå vid en kvalitetsdriven förändring. För fortsatt forskning vore 

det också intressant att överblicka hur motstånden kan te sig mot förnyelsearbete rent 

generellt, och bortse från kvalitetsfokus. Är det samma faktorer som påverkar som vid 

ett kvalitetsdrivet utvecklingsarbete? Förutom att belysa motstånd finns också 

möjligheten att rikta sig mot de koncept som finns, och belysa hur de används idag 

jämfört med tidigare. Studien har även uppmärksammat att TQM inte används i samma 

utsträckning idag, och att företag istället väljer att inspireras av dem. Vad kan denna 

utveckling bero på, varför har företag som implementerat konceptet valt att frångå 

detta? 

 

Uppsatsens bidrag: I dagsläget finns mer teoretiskt material än empiriska synvinklar 

på motstånd från anställda i ett kvalitetsdrivet utvecklingsarbete. Det finns en mängd 

litteratur och tidigare forskning kring ämnet men färre fallstudier, hur problemen 

verkligen förefaller i praktiken, varför denna studie behövs. 

 

Nyckelord: Kvalitetsdrivet utvecklingsarbete, Motstånd, Kvalitetsarbete, Anställda, 

Ledare- och ledningens roll.  
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1. Inledning 

 
 

I denna del av uppsatsen finns en bakgrund till varför studien är intressant och 

nödvändig. Här beskrivs också vilket syfte som finns, vilka avgränsningar som gjorts 

samt uppsatsens disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 
Företag idag har en komplicerad situation, de är utsatta för konkurrens på marknaden 

och många företag arbetar flitigt för att etablera sig. Det räcker inte med att förstå sina 

kunder, för att vara framgångsrika bör företagen också skapa fördelar som 

konkurrenterna inte har. Ett alternativ kan vara att förändra, förbättra och effektivisera 

sin organisation genom att implementera ett styrmedel i verksamheten. Idag finns flera 

olika styrmedel att välja mellan, och det kan vara svårt att veta vilket som passar den 

egna organisationen. Ett styrmedel som enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009, s. 508) 

fått stor spridning i väst och som påverkat vår syn på vad som utmärker framgångsrikt 

företagande är Total Quality Management. Detta styrmedel används av företag som 

önskar kvalitetsförbättringar med förhoppningen om att detta leder till en effektivare 

organisation. Intresset för TQM har vi för att konceptet involverar hela organisationen 

och ser till alla dess processer, kvalitetsförbättringar sker i alla led. Vi anser också att 

TQM i viss mån utvecklat företagens syn på kvalitetsarbete genom att engagera alla 

anställda vilket vi fortfarande tror lever kvar i verksamheter idag. 

 

Harrington, Voehl och Wiggin (2012) hävdar att syftet med TQM är att uppnå 

kundnöjdhet, kostnadseffektivitet och felfritt arbete. Vidare skriver de att kundnöjdhet 

uppnås genom att fokusera på processförbättringar, involvera kund och leverantör, 

skapa teamwork och satsa på utbildning. TQM sägs också vara en kultur som 

förespråkar ett fullständigt engagemang för nöjda kunder genom kontinuerlig 

förbättring och innovation i alla aspekter av verksamheten (Harrington et al., 2012). 

Även Talha (2004) beskriver TQM filosofin som kundorienterad, och att alla 

medlemmar i en organisation som använder sig av TQM strävar efter att systematiskt 

förbättra organisationen genom att engagera alla anställda. Talha (2004) skriver också 

att TQM omfattar begreppen produktkvalitet, processtyrning, kvalitetssäkring och 

kvalitetsförbättring. Även Choppin (1995) hävdar att TQM ger en riktning och ett 

ramverk för moral i näringslivet och att TQM belönar insatser för de inblandade, både 

inom och utanför organisationen. Choppin (1995) menar också att det inte är en 

tillfällighet att alla framgångsrika TQM modeller tenderar att förkroppsliga begreppen 

integritet, ärlighet, engagemang, delaktighet och ägande. De arbetar, värdesätter och 

respekterar individen i en TQM organisation (Choppin, 1995). 

 

Trots detta fungerar inte alltid användningen av konceptet som planerat. Das, Kumar 

och Kumar (2011) skriver bland annat att implementeringen av TQM ökar i 

organisationer men att resultatet inte alltid är framgångsrikt. Det finns också forskning 
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som visar på att svårigheter finns och att TQM inte alltid fungerar i praktiken. 

Hallencreutz (2013, s.1) skriver bland annat att ”Statistik visar till exempel att 75 

procent av alla amerikanska TQM initiativ under det senaste decenniet misslyckats. 

Studier av TQM i europeiska länder visar liknande siffror”. 

 

Vi tror att detta berör många företag, att de flesta inte riktigt vet hur de ska hantera de 

problem som kan uppkomma. Gatchalian (1997) hävdar att det framkommit i flera 

undersökningar att många företag inte ansett att deras arbete med TQM lönat sig och 

inte haft betydande inverkan på organisationen. Kia Liang Tan (1997) påvisar att studier 

i USA och Europa har visat att mindre än hälften av företagen som lanserade TQM har 

nått framgång, och att flera rapporter sedan 1980-talet har visat att TQM program inte 

fungerar. Detta är något som vi funderat på, och frågat oss varför företag fortfarande 

använder sig av konceptet om det inte är lika framgångsrikt som det talas om. Dock har 

vi funnit forskning som tyder på att konceptet inte alls är lika vanligt idag som det varit 

förr.  

 

De Cock och Hipkin (1997) skriver bland annat att det bara är en tidsfråga innan 

styrmedel som TQM blir ersatta med andra styrmedel. De Cock och Hipkin (1997) 

menar att det finns många tips och råd för hur företag kan”go beyond TQM” och att 

många påpekar att andra koncept dykt upp som naturliga efterträdare till TQM. De Cock 

och Hipkin (1997) menar dock, trots att det föreslagits att TQM inte längre är aktuellt 

och att det i huvudsak varit ett fenomen på 1980-talet, att intresset inte har minskat för 

konceptet och att det är en grundläggande faktor för organisationsförändring. Vidare 

menar De Cock och Hipkin (1997) att TQM fortfarande kan inspirera människor. Vi kan 

se att diskussionen om vad som är ett misslyckat respektive lyckat arbete med styrmedel 

inte är lika aktuell som den tidigare varit, och att det inte är lika vanligt att styrmedel 

används i renodlad form idag. För att anse att arbetet med ett styrmedel är misslyckat är 

en förutsättning att det finns ramar för detta, vilket många företag har valt att frångå. 

Idag är det inte lika angeläget att hålla sig till ett koncept och inom vissa ramar. Idag 

inspirerar istället koncepten och företagen väljer vad som fungerar för dem. Utifrån 

diskussionen om vad som är ett lyckat respektive misslyckat arbete med ett styrmedel 

tror vi att företag idag istället väljer att influeras av flera styrmedel. Därför tror vi inte 

att det är möjligt att bestämma huruvida det ena konceptet är bättre än det andra. Det är 

intressant att företagen väljer att influeras av olika koncept i sitt kvalitetsarbete och att 

de på detta sätt kan skräddarsy sitt kvalitetsarbete.Vi drar slutsatsen att alla kan förvänta 

sig att koncept kommer och går.  

 

När arbetet med denna studie började var tanken att inrikta oss mot TQM som helhet 

och skriva om det i renodlad form. Vi har dock uppmärksammat att detta styrmedel inte 

används lika ofta på detta sätt idag och är medvetna om att detta har utvecklats. TQM är 

inte lika renodlat längre och används inte inom näringslivet som det tidigare gjort. Med 

bakgrund av studien kan vi se att TQM idag står för att arbete med kvalitet är centralt 

och istället för att implementera TQM som helhet influeras många företag av konceptets 

grundtankar. Många arbetar med kvalitetsarbete i generell mening. På grund av detta har 

denna studie fokuserat på generellt kvalitetsarbete. Detta kommer fortsättningsvis 

benämnas kvalitet och kvalitetsarbete. Detta har legat till grund för urvalet av företag 
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för att vår empiriska del ska kunna kopplas till den litteratur och tidigare forskning vi 

valt.  

 

När vår avsikt var att studera TQM som helhet uppmärksammade vi att det finns flera 

skäl till svårigheter med att implementera konceptet. Kia Liang Tan (1997) uttrycker 

bland annat att organisationer som har svårt att installera och upprätthålla TQM och 

dess arbete med kvalitet har skäl såsom; 

 

- Stor organisationsstorlek, mångfald och placering av organisationen 

- Motstånd mot förändringar i beteende, vanor och relationer mellan ledare och 

anställda 

- Brist på övertygelse om att TQM fungerar 

- Svag organisatorisk prestanda, etik och utmaningar 

- Belöning av individer istället för belöning av organisationen 

- Brist på förståelse för vad kvalitet innebär och hur detta mäts 

 

Utifrån detta resonemang funderade vi kring olika reaktioner från anställda mot ett 

kvalitetsarbete som kan uppkomma. Vi har uppmärksammat att det finns många olika 

reaktioner som kan uppkomma vid förändringar. Stensaker och Meyer (2012) skriver 

bland annat att förändringar i en organisation påverkar de anställdas reaktioner och att 

detta är kopplat till den erfarenhet de har av detta sedan tidigare. De skriver att de som 

har begränsad erfarenhet ofta uppvisar starka beteendemässiga och känslomässiga 

reaktioner. Stensaker och Meyer (2012) menar att det finns olika reaktioner. De nämner 

bland annat de som aktivt deltar och bidrar till genomförandet men även de som istället 

distansierar sig. Vidare menar de att vissa drabbas av förlamning och att andra lämnar 

eller väljer att sabotera initiativet. Även Edmond (2011) påpekar att det finns många 

reaktioner och menar att vissa väljer att blockera förändringen och gör motstånd, medan 

andra predikar och är mästare. Var och en av dessa reaktioner är intressanta, utifrån 

dessa resonemang har dock intresset och valet i denna studie fallit på motstånd vid 

kvalitetsförändringar från anställda inom en organisation. Anledningen till detta är för 

att vi själva tror att det är vanligt förekommande och att många inte vet hur de ska 

hantera detta. 

 

Motstånd från anställda lyfts ofta fram som något negativt vid ett förändringsarbete, 

men detta beror på hur och vem som bedömer, motstånd kanske inte alltid behöver vara 

negativt för verksamheten vid kvalitetsarbete. Fortsättningsvis kommer vi dock att utgå 

ifrån att motstånd i någon mån är negativt för företagen, detta för att vi själva tror att 

företagen har denna syn. 

 

Studien kommer att belysa motståndens art och dess konsekvenser för att få en 

uppfattning om vilka mostånd som kan finnas och hur de ter sig. Detta för att sedan 

koppla resonemangen mot ledningens bemötande och hantering av motstånden. 

Edmonds (2011) skriver att det kan vara svårt att övertyga en grupp människor att 

acceptera en förändring och att det kan vara frustrerande att se hur lång tid en människa 

behöver för att anpassa sig till nya arbetsmetoder. Han menar att en förändring inte sker 

över en natt och att processen är lång. Edmonds (2011) påpekar också att en medveten 
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strategi för förändring sannolikt ökar framgång, att planeringen måste börja långt innan 

förändringen är tänkt att ske. Vidare påpekar han att det är personerna inom 

organisationen som är nyckeln, där det handlar om att hantera och leda. Vi är medvetna 

om att vi i viss mån blir normativa. Studien ger dock enbart uppslag, inga lösningar på 

de frågor om hantering och bemötande som tas upp. De motstånd som studien genererat 

kan i viss mån ses som generella, de kan inte alltid särskiljas till kvalitetsdrivet 

utvecklingsarbete. Detta för att dessa motstånd förmodligen kan uppmärksammas även 

vid andra utvecklingsarbeten, som inte har sitt fokus på kvalitet.  

 

Vi anser att det i dagsläget finns mer teoretiskt material än empiriska synvinklar på 

motstånd vid kvalitetsdrivet utvecklingsarbete. Det finns en mängd litteratur och 

tidigare forskning kring ämnet men färre fallstudier, hur problemen verkligen förefaller 

i praktiken, varför vi anser att denna studie behövs. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Studien belyser motstånd från anställda vid kvalitetsdrivna förändringar. Vi tror att det 

är ett vanligt förekommande problem som kan vara svårt att överkomma. Viljan har 

varit att ta del av erfarenheter av detta från fallföretagen och vi har därför undersökt hur 

företagen arbetar med sitt kvalitetsarbete. Vi har också studerat motstånden vid det 

kvalitetsdrivna utvecklingsarbetet från de anställda i deras organisation. Studien belyser 

motståndens art och konsekvenserna av dessa. Detta för att sedan belysa ledningens sätt 

att bemöta dessa motstånd. Frågeställningarna uttrycks nedan; 

 

 Vilka motstånd vid kvalitetsdrivet utvecklingsarbete från de anställda har 

respondenterna i fallföretagen uppmärksammat? 

 

 Vilka konsekvenser har dessa motstånd från anställda vid det kvalitetsdrivna 

utvecklingsarbetet fått, vad har respondenterna i fallföretagen upplevt? 

 

 Vilken hantering anser respondenterna att ledningen bör ha kring dessa 

motstånd? 

 

 Vilka motstånd från anställda vid kvalitetsdrivet utvecklingsarbete belyser 

tidigare forskning? 

 

 Vilka konsekvenser belyser tidigare forskning att dessa motstånd från anställda 

vid kvalitetsdrivet utvecklingsarbete har? 

 

 Vilken hantering av dessa motstånd belyser tidigare forskning?  

 

1.3 Syfte 
Syftet i denna studie är att belysa motstånd från anställda vid kvalitetsdrivet 

utvecklingsarbete och att belysa olika sätt för ledningen att bemöta dessa motstånd. 

 



 

11 
 

1.4 Avgränsning 
Det har medvetet gjorts en avgränsning mot antal företag som har studerats. Detta för att 

få en djupare syn på motstånd som kan uppkomma vid förändringsarbete med kvalitet i 

fokus. För att lättare få möjlighet att utföra intervjuer på plats med personerna har 

insamlandet av empiri genomförts i Gävleborgs län. En avgränsning mot motstånd från 

anställda har också gjorts. Studien belyser motståndens art, konsekvenserna från dessa 

motstånd samt ledningens hantering av dem. Detta kan dock inte ses som lösningar, 

endast som uppslag och idéer. 

 

1.5 Disponering 
För att få en intressant rapport och för att slutligen komma fram till svar på studiens 

syfte har arbetet och rapporten systematiskt byggts upp. Backman (2008, s. 68) skriver 

om en konstruktiv disposition vilket innebär att det successiva byggandet, där studien 

genom argumentation eller logik konstruerar en teori, modell eller ett annat slutmål, 

bildar rapportens struktur. Denna konstruktiva disposition lämpar sig för denna studie 

då ett successivt byggande av arbetet har genomförts. Vi har dock bearbetat texten 

många gånger och återvänt till tidigare kapitel i arbetet för att kunna skapa en helhet. 

Detta kan liknas vid en spiral, där vi försökt anpassa delarna efter varandra. Bearbetning 

av tidigare forskning och praktik har utförts, för att sedan kunna göra jämförelser dem 

emellan, med målet att belysa motstånd och ge vårt bidrag. Nedan illustreras 

disponeringen av arbetet.  

 

 
Figur 1; Arbetets disponering 

 

•Detta kapitel presenterar bakgrunden till varför studien är 
intressant och nödvändig. Studiens syfte samt 
avgränsning redogörs också.  

Inledning

•Kapitlet beskriver studiens hermeneutiska synsätt samt 
tillvägagångssätt.Metod

•Här presenteras vad tidigare forskning kommit fram till 
inom ämnet kvalitetsarbete samt motstånd.Teori

•I detta kapitel redogörs de fyra fallföretag som vi besökt 
samt de svar som det genererat. Empiri

•Här skildras studiens bidrag, de delar av vikt från 
reflektionen tas upp. Denna del är också tänkt att svara 
upp på studiens syfte.    

Reflektion •Här jämförs det bearbetade teoretiska materialet med 
det bearbetade empiriska och de likheter och skillnader vi 
funnit redogörs. 

Bidrag



 

12 
 

2. Metodkapitel 
 
 

Denna del beskriver studiens vetenskapsteoretiska synsätt och tillvägagångssätt, hur 

material och information samlats in och hur undersökningen utförts. I denna del finns 

även en beskrivning av hur det empiriska och teoretiska materialet samlats in, 

bearbetats och analyserats. Detta för att läsaren tydligt ska se hur studien konstruerats, 

och varför. 

 

 

2.1 Vetenskapsteoretiskt synsätt 
I denna studie kommer motstånd från anställda vid kvalitetsdrivet utvecklingsarbete och 

ledningens bemötande av detta att presenteras. Tanken har varit att fördjupa vår kunskap 

inom ämnet. 

 

Valet av vetenskapsteoretiskt synsätt har påverkat kvalitetskraven på arbetet och hur vi 

gått tillväga med studien. Vi har valt att belysa motstånd från anställda vid kvalitetsdrivet 

utvecklingsarbete och olika sätt för ledningen att bemöta dessa motstånd. Av denna 

anledning har den hermeneutiska ansatsen valts. Viljan har varit att skapa oss en 

förståelse för motstånd och vi har belyst detta genom tidigare forskning och empiri. Valet 

föll på intervjuer för att få en viss förståelse för hur det fungerar i praktiken. Vi bedömer 

att åsikterna kring detta är individuella och viljan har därför varit att få samtala om detta 

med flera respondenter. Egna antaganden och observationer av fakta från både tidigare 

forskning och praktik har gjorts, varför valet naturligt fallit på abduktion. 

2.1.1 Hermeneutik 

Gummesson (2003) beskriver hermeneutik som en allmän metod för tolkning, som 

handlar om att försöka skapa sig förståelse. För att svara upp på syftet, att belysa 

motstånd från anställda som ett företag kan möta vid förändringsarbete med 

kvalitetstankar samt hur ledningen kan välja att hantera dessa valde vi att använda oss av 

den hermeneutiska ansatsen. Gummesson (2003) skriver att den hermeneutiska processen 

omfattar förförståelse, förståelse och förklaring. Förförståelse är vad vi vet när vi börjar 

vår forskning, förståelse är den förbättrade kunskap vi har som ett resultat av vår 

forskning, samt förklaring är det som sägs om resultatet. Det är således en skillnad mellan 

vad vi visste och vad vi lärt oss, men det är också en pendelrörelse mellan delarna och 

dess helhet, där vi bara kan ge mening till den del som vi kan sätta i ett systematiskt och 

holistiskt sammanhang. Kidder (1997) jämför hermeneutiken med en spiral och skriver 

att det är vanligt att återvända till tidigare kapitel i sitt arbete, för att skriva om och 

bearbeta detta, på grund av den kunskap som utvecklats. Kidder (1997) hävdar också att 

tolkning av delar ger en uppfattning av det hela men att det är vanligt att göra nya 

framsteg under arbetets gång, vilket ger en ny innebörd och kan kräva en omtolkning av 

helheten. 

 

Denna ansats har varit nödvändig i denna studie då vår strävan har varit att försöka belysa 

motstånd och vad det medför i praktiken. Viljan har varit att skapa oss en förståelse för 

varför motstånd kan uppstå och hur dessa kan hanteras av ledningen. Vi har tagit del av 
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andras åsikter som sedan tolkats, vilket gett oss en förståelse kring hur de resonerar och 

vad de anser. Vår förförståelse har i viss mån påverkat de tolkningar som gjorts. På grund 

av det har vi valt att ta med egna röster i texten för att det lätt ska kunna urskiljas vad vi 

själva anser, samt vad forskare och respondenter anser. Vår kunskap har också utvecklats 

under arbetets gång vilket resulterat i att vi bearbetat texten flera gånger, samt 

återkommit till tidigare kapitel för att skriva om dessa. Detta för att få en fungerande 

helhet, vilket är i linje med vad Kidder (1997) beskriver. 

2.1.2 Abduktion 

Gold, Walton, Cureton och Anderson (2011) skriver att abduktion ses som det första 

steget i de vetenskapliga resonemangen. De uttrycker att abduktion är ett svar på en 

observation av fakta. I denna studie har vi valt att observera fakta från både tidigare 

forskning och empiri, vilket motiverar valet att använda oss av den abduktiva ansatsen. 

Vi började med att studera TQM och uppmärksammade då att styrmedlet inte används i 

renodlad form idag varför vi valde att ändra inriktning mot att studera kvalitetsarbete. Vi 

har även uppmärksammat att det finns olika reaktioner från anställda, att motstånd bara är 

ett av dem. Denna utveckling har gjort att studien har influerats av nya tankesätt från 

både teori och praktik under arbetets gång och resulterat i en studie som bearbetats många 

gånger vilket är i linje med den abduktiva ansatsen. 

 

Ett annat motiv till att använda abduktion har varit för att se varför individer agerar på ett 

visst sätt, varför motstånd uppstår i en organisation. Dew (2007) skriver att abduktion är 

det bästa sättet att förklara en samling överraskande eller avvikande omständigheter, när 

all fakta inte passar måste strategiska beslutsfattare få bygga nya teorier som förklarar 

vad de ser.  

 

Houston (2011) skriver att abduktion inte kräver en startpunkt, till exempel behövs inte 

etablerade teorier, data eller en sammanhängande samling litteratur i denna ansats. 

Houston (2011) nämner också Pierce i sin studie som den primära teoretikern av 

abduktion. Houston (2011) skriver att han likställde abduktion med termer som intuition, 

gissning, antagande och känsla. Pierce menade att ett abduktivt resonemang kan leda till 

en högre andel misslyckade försök men att utforskandet av en ny idé inte skulle fungera 

på ett lika bra sätt med en annan ansats. I denna studie har stor vikt lagts vid just intuition 

och känsla, och antaganden har gjorts då tillräcklig information inte kunnat erhållas för 

att ha möjligheten att dra definitiva slutsatser. Vi har inte utgått från en startpunkt som till 

exempel tidigare forskning eller empiri. All information, från tidigare forskning och från 

fallföretagen har studien tagit del av, för att se hur förändringsarbete upplevs och vilka 

erfarenheter som finns kring motstånd. Vid utformandet av intervjufrågorna har ett steg i 

arbetet varit att utgå från den teoretiska referensramen, men under arbetets gång har även 

influenser från tidigare intervjuer påverkat frågorna. Vi har även korrigerat den teoretiska 

referensramen efter insamlandet av empirin. Detta för att dessa delar ska stämma överens 

med varandra. 

 

Vi har valt att fokusera på motstånd från anställda vid ett kvalitetsdrivet 

utvecklingsarbete samt ledningens möjlighet att bemöta detta, vilket vi själva tror är 

vanligt och som vi också ser som ett centralt problem som kan behöva belysas. Problem 
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är dock individuella och ett problem eller en lösning behöver inte te sig lika för alla, 

varför denna studie inte kommer att kunna ge svar på alla frågor samt lösningar på 

problemen. Tanken är däremot att studien kan utgöra en sorts vägledning som visar vad 

tidigare forskning kommit fram till samt hur företag i praktiken upplevt detta. 

2.1.3 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod har använts i denna studie för att uppfylla syftet. Detta har 

genomförts med hjälp av intervjuer.  

 

Bryman och Bell (2005, s. 297-298) skriver att den kvalitativa forskningen brukar vara 

mer inriktad mot ord, istället för siffror och att tyngden ligger på en förståelse av den 

sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna tolkar denna verklighet. Det är 

deltagarnas uppfattningar som vi tagit del av, och avsikten har varit att få en förståelse för 

deras verklighet. Bryman och Bell (2005, s. 322) uttrycker att det i en kvalitativ 

undersökning är deltagarnas perspektiv som är utgångspunkten, vad de uppfattar som 

viktigt och betydelsefullt. Backman (2008, s. 53) skildrar också det kvalitativa 

perspektivet, han skriver att detta är ett alternativ till det traditionella förhållningssättet 

där omgivningen betraktas mer objektivt.  

 

Backman (2008, s. 53) skriver att den subjektiva synen på omgivningen, som innefattas i 

det kvalitativa perspektivet, studerar hur människan uppfattar och tolkar verkligheten och 

därmed separerar individen från omvärlden och försöker att förklara hur den objektiva 

verkligheten ser ut. Backman (2008, s. 53) påvisar att teorier formuleras i det kvalitativa 

perspektivet och härleder hypoteser som prövas för att se om de kan falsifieras eller 

bekräftas. Forskning med en kvalitativ ansats visar en viss förkärlek för fallstudier i 

arbetet, särskilt vid utvärderingar då företeelser i sin realistiska miljö eller sitt 

sammanhang undersöks (Backman, 2008, s. 55). Detta är något som tagits fasta på i 

denna kvalitativa studie då det empiriska materialsökandet skett genom intervjuer. 

Intervjuerna har i första hand gjorts på plats på arbetsplatserna för att viljan har varit att 

studera hur dessa människor uppfattar och tolkar sin situation och sina erfarenheter med 

förändringsarbetet och motstånden från anställda. Viljan har också varit att studera 

ledningens sätt att hantera dessa motstånd. Utgångspunkten i denna studie är deltagarnas 

perspektiv, som vi sedan försökt att skildra. 

2.1.4 Trovärdighet och äkthet 

För att bedöma uppsatsens reliabilitet och validitet i en kvalitativ forskning skriver 

Bryman och Bell (2005, s. 306) om två kriterier som kan användas, trovärdighet och 

äkthet, vilket även Arbnor och Bjerke (1994, s. 251) beskriver. Bryman och Bell (2005, s. 

307) hävdar att trovärdighet handlar om att skapa tillförlitlighet i förhållande till det 

empiriska materialet samt att redogöra för de personer som är en del av den sociala 

verklighet som studerats, för att få bekräftat att vi uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt. 

För att skapa trovärdighet lägger Bryman och Bell (2005, s. 307) också vikt vid 

överförbarhet och pålitlighet, resultatet ska vara möjligt att tillämpa och det är av vikt att 

forskaren antar ett granskande synsätt. I denna studie har stor vikt lagts vid överförbarhet 

och vi har haft ett granskande synsätt för att skapa en trovärdighet för det empiriska 

materialet. Bryman och Bell (2005, s. 307) påvisar att forskarens möjlighet att styrka och 
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konfirmera, att agera i god tro och inte medvetet påverka utförandet med personliga 

värderingar också har inverkan på trovärdigheten. Under intervjuerna har samtalen 

spelats in, efter att respondenterna godkänt detta, för att vi själva inte ska påverka svaren. 

Vi tror att risken annars varit att delar av samtalen glömts bort och att vi själva tolkat 

anteckningarna. Nu har vi haft möjligheten att skriva ner hela samtalen, ord för ord, och 

möjligheten att gå tillbaka för att se de exakta svaren på frågorna. För att kontrollera att 

de tolkningar som gjorts har varit korrekta har de sammanfattade tolkningarna skickats ut 

till respondenterna som godkänt dessa. 

 

Äkthet innebär att undersökningen ska ge en rättvis bild av respondenternas åsikter och 

vara till nytta för de medverkande, samt ge dem en bättre bild av hur andra i samma 

situation upplever detta (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Detta är också något som är 

centralt i denna studie, förklaringar av tolkningarna har gjorts för att undvika att influera 

studien med egna personliga värderingar och genom detta har vi försökt att ge en rättvis 

bild.  

 

Eftersom denna studie valt att använda den hermeneutiska ansatsen har 

tillvägagångssättet påverkats av detta. För att besvara syftet har val gjorts för att 

tillvägagångssättet ska ha en central och väsentlig funktion, vilket redogörs nedan. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
För att svara på studiens syfte har vi först valt att belysa motståndens art. Konsekvenserna 

av dessa motstånd har också belysts för att få möjligheten att svara på hur ledningen 

hanterar dessa. I den teoretiska referensramen kan vi se att motståndens art och 

konsekvenser diskuteras i samband med varandra, detta särkiljs inte i diskussionerna och 

det kan av denna anledning vara svårt att urskilja dessa. Även i det empiriska materialet 

kan vi se att respondenterna resonerar kring motståndens art och konsekvenser i samband 

med varandra. I dessa intervjuer har respondenterna även samtalat mycket kring 

hanteringen av dessa motstånd. 

 

För att svara på studiens syftet har tre åtgärder genomförts; 

 

1. Först har en teoretisk insamling genomförts som belyser tidigare forskning kring 

kvalitetsarbete och motstånd från anställda som kan uppkomma vid 

förändringsarbete samt bemötandet från ledningen.  

 

2. Sedan genomfördes en empirisk studie och en beskrivning hur fallföretagen 

arbetar med kvalitetsarbete samt deras erfarenheter av motstånd.   

 

3. Slutligen har en reflektion gjorts, där likheter och skillnader mellan tidigare 

forskning och empiri studerats. 

 

Genom denna studie har vi tillfört det företagsekonomiska ämnet en empirisk synvinkel, 

som vi inte anser finns i samma utsträckning i dagsläget. Genom detta tillvägagångssätt 

har vi kunnat ge vårt bidrag, att belysa motstånd från anställda vid ett förändringsarbete 

med kvalitet i fokus samt ledningens bemötande av dessa motstånd. 
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2.2.1 Teoretisk referensram 

Vid insamlingen av det teoretiska materialet har vi valt att inkludera kvalitetsarbete för 

att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om hur företag kan arbeta med kvalitet. 

Det är av vikt att få en förståelse för detta innan motstånd vid kvalitetsarbete 

presenteras. Detta är emellertid inget som kommer att inkluderas i reflektionen, 

eftersom syftet är att belysa motstånd. Det är dock centralt att läsaren får en förståelse 

för hur fallföretagen arbetar med kvalitet. I vissa fall har empirin styrt i abduktionens 

tecken, detta då vi valt att inkludera koncepten Lean, TQM och ISO i den teoretiska 

referensramen, på grund av att några av fallföretagen använder sig av dessa. 

 

Avsnittet teoretisk referensram belyser även motstånd från anställda, eftersom syftet 

med studien är att belysa detta. För att svara upp på syftet har tidigare forskning om 

olika grupper av motstånd, orsaker till motstånd, vikten av ledarens och ledningens 

kompetens och roll samt teamwork tagits med. Detta för att viljan har varit att läsaren 

ska få en inblick över motståndens art, konsekvenserna av dessa samt bemötandet av 

dem. 

 

Vetenskapliga artiklar 

I studien har främst vetenskapliga artiklar använts då vi anser att dessa ofta, av tidigare 

erfarenheter, har bra information som studien kommer att ha nytta av för att nå bra 

resultat. Användandet av databaser resulterar också i artiklar som är kontrollerade och 

godkända, vilket vi anser ger bättre trovärdighet. För att skapa oss en sanningsenlig bild 

av koncepten samt om kvalitetsarbete har artiklar även valts utifrån dess relevans samt 

dess innehåll. Artiklar vars åsikter stämmer överens med varandra har valts för att få en 

trovärdighet och för att vi anser att detta tyder på forskning som är beprövad och 

stämmer bra överens med verkligheten. Artiklar med andra åsikter har också valts för att 

kunna ställa dem mot varandra. För att bedöma om artiklarna varit användbara för oss 

har utgångspunkten först och främst varit artiklarnas syfte och vilket deras bidrag varit. 

Om detta stämt överens med denna studie har vi valt att läsa hela, för att sedan välja de 

delar som passat oss bäst. Dessa har vi sedan tolkat.  

 

I första hand har databasen Emerald använts när vi sökt vetenskapliga artiklar, vilket 

resulterat i användbart material. Även Google Scholar och Wiley online library har 

använts vid enstaka tillfällen. Bell (2000, s. 62) skriver att det bör finnas en struktur i de 

sökord som används, och att det specifikt ska anges vad som eftersöks. Flera olika 

sökord har använts och som resulterat i ett stort antal sökträffar. Ord har även avlägsnats 

och ord har inkluderats för att finna de artiklar som passat studien. Vissa artiklar har vi 

funnit i andra uppsatser. För att finna dessa har vi använt oss av titeln. Sökord, 

sökträffar och de artiklar som använts i studien finns i en bilaga, för att läsaren lätt ska 

få en översikt över detta. 

 

Annan litteratur 

Litteratur har också använts, detta för att se vad författare tidigare har kommit fram till 

inom detta ämne. Detta har gett oss en bra grund att utgå ifrån. Litteratur har främst 

valts utifrån relevans, vad vi själva anser passar i sammanhanget men även utifrån 

andras uppsatser. Bell (2000, s. 69) skriver att det finns vissa nyckelord inom sitt 
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forskningsområde som bör användas för att finna de böcker som blir relevanta för 

studien. Den litteratur som använts i denna studie har vi i första hand sökt via 

biblioteket på Högskolan i Gävle. Dessa böcker har vi funnit via deras sökmotor, där vi 

sökt på nyckelord som TQM och kvalitetsarbete. Vi har även funnit böcker genom att 

läsa andra uppsatser inom ämnet för att se vilken litteratur som använts. I andra hand 

har tidigare kurslitteratur använts. 

 

Bearbetning 

Bell (2000, s. 76) skriver att en bearbetning av teorin är ett måste när all information är 

insamlad, och att den ska tolkas och organiseras i viss ordning. När vi valt att bearbeta 

litteratur och tidigare forskning har vi i första hand valt ut det som passat denna studie, 

kvalitetsarbete och motstånd från anställda. Efter detta har tolkningar gjorts och röster 

ställts mot varandra för att skapa en förståelse för vad forskningen visar på. Vi har även 

rangordnat dem i den ordning vi anser underlättar för läsaren. Avsnittet börjar med 

kvalitetsarbete, för att läsaren ska få en förståelse för hur företag kan arbeta med 

kvalitet, vilket vi tror är av stor vikt för att få en uppfattning om varför motstånd kan 

uppstå. Sedan belyser studien motstånd från anställda. Rubriker används också för att 

läsaren snabbt ska få en överblick av arbetet. 

2.2.2 Empiri 

Insamling av material till empiridelen har utförts i form av intervjuer med utvalda 

företag för att få deras syn på motstånd. Dessa intervjuer är det empiriska underlaget för 

studien och vi har därför ansett att det varit betydelsefullt att göra omfattande intervjuer.  

 

Urval 

Vi har valt att rikta oss mot några få företag vid insamlandet av det empiriska underlaget. 

Detta har gjorts för att få flera diskussioner med flera individer i samma organisation och 

därmed ett djup i vår uppsats. Viljan har varit att höra deras berättelse hur processen vid 

kvalitetsarbete gått. Om istället färre frågor ställts till fler företag tror vi inte att det 

empiriska materialet skulle vara lika förklarande, då synen på processen inte är likartad. 

Vi har också valt att intervjua flera personer i verksamheten med olika befattningar, 

vilket gett oss flera olika synvinklar på motstånd i en och samma organisation. Vid val av 

fallföretag började vi med en internetsökning och genom att använda ”TQM i Gävleborg” 

fann vi de två första företagen. Denna sökning gjorde vi för att tanken med studien från 

början var att studera TQM som helhet. De andra två företagen fann vi genom svenskt 

kvalitetsindex. Eftersom denna studie är tänkt att belysa motstånd vid kvalitetsarbete har 

det varit av vikt för oss att finna företag som flitigt använder sig av kvalitetsarbete och 

som anser att det är av vikt för deras verksamhet. 

 

Intervjuer 

Vi har valt att utföra intervjuer med fyra företag i Gävleborgs län. Vi anser att intervjuer 

ger oss en bättre förståelse och mer information som kan vara användbar. Möjligheten har 

också varit att utveckla processen tillsammans med de människor som intervjuats, vilket 

lett till flera intressanta svar. Bryman och Bell (2005, s. 322) hävdar att den kvalitativa 

forskningen anpassas efter hur saker och ting utvecklas över tid, vilket blivit tydligt under 

intervjuerna. Förhoppningen har varit att detta slutligen skulle leda till ett material som 
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skulle vara användbart i studien och ge svar på frågor angående motstånd, vilket vi anser 

att det gjort. 

 

Intervjufrågor 

Vid utformandet av frågorna valde vi att studera den teoretiska referensramen och ha 

syftet samt frågeställningarna som grund. Dock är detta ett samspel, och ett led i att 

utforma våra frågor har även varit att inspireras av de svar och tolkningar som gjorts 

från det empiriska materialet. På detta sätt har relevanta frågor som passat studien 

erhållits. Dessa frågor har varit utgångspunkten, men respondenterna har haft möjlighet 

att tala fritt och i viss mån leda intervjuerna. Vi har valt att börja intervjuerna med en 

generell fråga där de fritt har kunnat berätta om organisationens kvalitetsarbete för att 

sedan ställa mer specifika frågor när vi ansett att det varit befogat och för att erhålla den 

information som studien behövt. Stor vikt har också lagts vid att lyssna på 

respondenternas åsikter och ställt följdfrågor då det behövts. Frågor där respondenten 

har haft möjlighet att svara ”ja” och ”nej” har undvikits, detta för att upprätthålla 

samtalet och för att kunna föra en dialog med dem. Vi har anpassat oss efter de svar som 

genererats, och istället för att fortsätta med de nedskrivna frågorna har andra frågor 

ställts, som passat bättre. Gillham (2008, s. 103) skriver om den halvstrukturerade 

intervjun, den inrymmer flexibilitet och innebär att samma frågor ställs till de 

inblandade, frågorna genomgår en utvecklingsprocess för att säkerställa ämnesfokus. 

Följdfrågor används om det behövs och ungefär lika intervjutid avsätts till varje 

deltagare. Arbnor och Bjerke (1994, s. 246) skriver också att ett engagemang krävs i en 

situation på samma villkor för alla deltagare och att deltagarna ska samtala, lyssna, 

agera, registrera och diskutera. Detta arbetssätt har gjort att det empiriska materialet fått 

ta plats och att intervjupersonerna haft möjligheten att uttrycka sina egna åsikter. Detta 

sätt har också bidragit till att vi fått djupa och förklarande svar på hur individerna 

uppfattar verkligheten. Detta har dock inneburit ett omfattande arbete för oss när 

bearbetningen av empirin skett, men vi anser att resultatet har gynnats.  

 

Gillham (2008, s. 44) skriver också att det är angeläget att testa sina frågor innan 

utförandet av de riktiga intervjuerna, för att frågorna ska vara korrekt formulerade och 

tydliga. Gillham (2008, s. 44) påvisar även vikten av att testa dessa frågor på den typ av 

person som senare kommer att ingå i forskningsstudien, och att dessa testintervjuer 

utförs ansikte mot ansikte. Vi valde att testa frågorna på personer i vår närhet, önskan 

var dock att testa dem på personer som använder sig av kvalitetsarbete men detta var 

inte möjligt. Vi är medvetna om att detta kan resultera i att syftet med testfrågorna inte 

uppnås till fullo, vi fick dock möjligheten att träna oss i intervjuteknik samt välja bort de 

frågor som inte kändes relevanta och som kändes överflödiga. 

 

Gillham (2008, s. 26) skriver också om förutfattade meningar och menar att detta innebär 

att forskaren redan har gjort en bedömning. Gillham (2008, s. 27) hävdar att det är 

centralt för forskaren att fundera över och ställa sig frågan vad denne förväntar sig att 

finna, vad denne skulle vilja och inte vilja finna. Detta anser vi kan kopplas till ledande 

frågor. Om forskare har förutfattade meningar är det lätt att vinklingar av frågorna sker 

och att denne försöker få de svar han eller hon vill. Leech (2002) skriver att frågor som 

forskaren förmodar att han eller hon redan vet svaret på, eller åtminstone en del av det 
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bör användas mycket sparsamt. Leech (2002) hävdar att risken med dessa frågor är att 

deltagaren kommer att vilseledas och föreslår att dessa endast ska användas när de 

verkligen behövs för att ta udden av frågor som annars kan anses besitta skam. Innan och 

när intervjuerna genomfördes har vi medvetet försökt att utesluta denna form av frågor, 

för att undvika vinklingar och för att försöka få sanningsenliga svar. Detta har dock 

frångåtts vid enstaka tillfällen då vi ansett att det behövts.  

 

Intervjudokumentation 

Efter intervjuerna genomfördes ett omfattande arbete för att ta fram den information som 

behövdes för studien. Vi började detta arbete med att transkribera de intervjuer som 

genomförts för att sedan välja ut det material vi ansett ha varit relevant för studien. De 

svar och den information som mottagits från respondenterna har varierat, vilket bidragit 

till att arbetet blivit omfattande. Vi har därför varit tvungna att välja ut det vi själva ansett 

varit av relevans samt rangordnat detta. Sedan har även en sammanfattning av alla svar 

gjorts och en tolkning av dem. Lacey och Luff (2007) hävdar att det material av ord som 

genererats från intervjuer måste beskrivas och sammanfattas. De skriver också att det 

krävs av forskarna att de söker relationer mellan begrepp och kategorier genom att 

ständigt jämföra dem. Även Strivastava och Hopwood (2009) skriver att processen vid en 

kvalitativ analys kräver skicklig tolkning och hantering av material. Detta är något som 

fått fokus i denna studie, materialet som samlats in efter genomförandet av intervjuerna 

har noggrant analyserats och med omsorg valts ut, tolkats och förklarats för att studiens 

resultat ska bli sanningsenligt.  

 

Arbnor och Bjelke (1994, s. 246) menar också att det är av stor vikt att de som blivit 

intervjuade aldrig får uppleva att forskaren verkar nedlåtande, självgod, överlägsen, 

kritisk eller triumferande vid återföringen av någon tolkning som gjorts. För att hantera 

insamlingen av det empiriska materialet på ett bra sätt har vi valt att spela in intervjuerna, 

med de berördas tillåtelse, för att sedan gå igenom intervjusvaren ytterligare för att få en 

så sanningsenlig beskrivning som möjligt. Efter detta har också tolkningarna skickats ut 

till respondenterna som godkänt detta, vilket vi också anser bidrar till en sanningsenlig 

beskrivning. 

2.2.3 Reflektion och bidrag 

I reflektionen har en sammanfattning av informationen från intervjuerna sammanställts, 

utan att förändra de svar som genererats. Detta har gjorts för att skapa en sanningsenlig 

bild och för att få möjligheten att tolka åsikterna på ett bra sätt. Tolkningarna har även 

fått godkänt från respondenterna. Efter sammanfattningen av empiridelen har tidigare 

forskning tagits in för att sedan jämföra dessa med varandra, här tydliggörs vad tidigare 

forskning säger om motstånd från anställda vid förändringsarbete med kvalitetstankar 

samt olika sätt för ledningen att bemöta dessa motstånd. 

 

Det material som samlats in har, som tidigare nämnts, sammanfattats och jämförts med 

varandra. Även jämförelser mellan detta och tidigare forskning har gjorts. Målet har 

varit att på ett bra sätt koppla ihop tidigare forskning och empiri och få möjligheten att 

göra en reflektion som uppfyller syftet. I reflektionen förekommer också egna åsikter 

och tankar kring studien. I bidraget har det fastställts hur respondenterna upplevt 



 

20 
 

motstånd från de anställda, dess art och konsekvenser, samt hur ledningen hanterat 

dessa motstånd. I bidraget har det även fastställts om tidigare forskning haft liknande 

åsikter eller inte. Bidraget lägger störst vikt vid hanteringen av motstånden, då vi 

genomgående i arbetet diskuterar motståndens art och konsekvenser. Bell (2000, s. 179) 

skriver också att avsnittet bör inledas med att återge de frågeställningar som studien har, 

vilket gjorts i detta fall för att sambanden lätt ska kunna tydliggöras. 

 

En rangordning av rubrikerna har också skett, efter den betydelse vi anser att de har för 

motstånd vid kvalitetsdrivet förändringsarbete. Denna rangordning har skett utifrån de 

svar som studien fått från fallföretagen och efter vad vi själva anser med bakgrund av 

den litteratur och empiri som samlats in. Detta har resulterat i tre olika teman, 

kommunikation, resurser och mänskligt beteende. Kommunikation är, med bakgrund av 

empirin och tidigare forskning, en grundläggande faktor genom hela 

förändringsprocessen, från dess införande och genom hela förändringen varför vi har 

valt att rangordna denna först. Resurser är, utifrån respondenternas svar och tidigare 

forskning, det första som de anställda i företagen i en förändringsprocess märker av. Till 

sist har vi det mänskliga beteendet som påverkar de anställda under förändringsarbetets 

gång. Inom varje tema har vi rangordnat underrubriker, dessa underrubriker har 

framkommit under studiens gång och hjälper läsaren att följa med i resonemanget. 

Dessa är rangordnade efter vad vi, utifrån studien, uppmärksammat som centralt och 

betydelsefullt.  

 

2.3 Källkritik 
Edvardsson (2007) skriver att källkritisk prövning kan inriktas mot enskilda detaljer 

eller uppgifter men även mot en helhet av metodik eller information. Edvardsson (2007) 

uttrycker också att om en utredning inte kännetecknas av intellektuellt och logiskt 

innehåll ska den som helhet förkastas, även om det kanske innehåller en del påståenden 

som är riktiga.  

 

För att säkerställa att informationen som studien tar del av är av god kvalitet och är 

trovärdig har vi jämfört källor med varandra, samt använt oss av flera källor för att 

kunna ställa röster mot varandra. Vi har också kontrollerat referenser och försökt att 

använda oss av nya artiklar och ny litteratur för att ha uppdaterad information. Undantag 

från detta har skett, då vi ansett att vi funnit intressant och nödvändig information i äldre 

upplagor.  

 

2.4 Förkunskaper 
Vi har båda tidigare undersökt och studerat konceptet TQM och dess grunder och har 

därifrån viss kunskap i ämnet kvalitetsarbete. Denna förförståelse kan ha påverkat de 

tolkningar som gjorts. Av denna anledning har vi varit noggranna och ansett att det varit 

av stor vikt att det tydligt ska framgå vad vi själva anser, för att läsaren ska veta att det 

är egna tolkningar. 
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3. Teoretisk referensram 
 
 

Denna del belyser den forskning som redan finns inom ämnet. Detta för att läsaren ska få 

inblick i vad tidigare forskning kommit fram till i ämnet och för att detta sedan ska 

kopplas ihop och jämföras med det empiriska materialet. Kapitlet belyser forskning kring 

kvalitet och kvalitetsarbete. Även forskning kring motstånden från anställda illustreras, 

samt motståndens art, konsekvenser och ledningens bemötande av dessa.  

 

 

3.1 Kvalitet och kvalitetsarbete 
Krüger (2001) uttrycker att Philip Bayard Crosby har blivit känd för sina koncept ”Zero 

defects” och ”Do it right the first time”, vilket han förväntar sig vara den enda 

prestationsnivån, och att någon annan godtagbar kvalitetsnivå inte är tillräckligt bra. 

Vidare skriver Krüger (2001) att utgångspunkten för Crosbys koncept var hans 

uttalande att ”kvalitet är gratis, det är inte en gåva, men det är gratis”. Att det som 

kostar pengar är det som definieras ”unquality” och alla handlingar som medför att inte 

arbetet görs rätt från början. Crosby menar att många chefer innehar ett antal felaktiga 

antaganden som gör att de inte förstår kvalitet (Krüger, 2001). Det första felaktiga 

antagandet är att kvalitet innebär lyx, när det egentligen kan definieras som 

”överensstämmelse med krav” och att det är kundens förväntningar som avgör vad som 

är kvalitet. Ett annat felaktigt antagande är att kvalitet inte är mätbart, där Crosby istället 

påpekar att kvalitet är mätbart, och att det kan mätas kvantitativt (Krüger, 2001). Crosby 

anser också att det är fel att säga att kvalitetsproblem grundar sig i arbetarna, han tror 

inte att den främsta orsaken är de anställda utan att ledningen måste föregå med gott 

exempel, detta för att de anställda följer dem (Krüger, 2001). Det fjärde och sista 

felaktiga antagandet är att kvalitet har sitt ursprung från kvalitetsavdelningen, Crosby 

menar istället att problemen kan komma ifrån andra avdelningar och att varje 

medarbetare har ett ansvar för kvaliteten (Krüger, 2001). Även Kia Liang Tan (1997) 

hävdar att ledningen har en central roll och att stor vikt läggs vid att de anställda tar mer 

ansvar vid förändringsarbete med kvalitet i fokus. Kia Liang Tan (1997) uttrycker sig 

också om slöseri i en organisation och hur agerandet ska ske för att eliminera dessa. Kia 

Liang Tan (1997) skriver att de bästa människorna att hitta dessa är de anställda och 

företagets kunder.  

 

Sureshchandar, Rajendran och Anantharaman (2002) skriver att kvaliteten på en tjänst 

och en produkt har ett nära samband med kundnöjdhet. De menar att nyckeln till en 

hållbar fördel, i dagens värld av hård konkurrens, är att leverera högkvalitativa tjänster 

och produkter som i sin tur ska resultera i nöjda kunder. Sureshchandar et al. (2002) 

skriver att det inte finns en tillstymmelse till tvivel om vikten av kvalitet och 

kundtillfredsställelse. Vidare skriver Sureshchandar et al. (2002) att behovet av att 

sträva efter kundnöjdhet ligger i sin förmåga att ge ekonomisk framgång. Kundnöjdhet 

anses vara en förutsättning för att behålla kunder och lojalitet, och naturligtvis till att 

förverkliga ekonomiska mål som lönsamhet, marknadsandel och räntabilitet 

(Sureshchandar et al., 2002). 
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3.1.1 Olika former av kvalitetsarbete 

Eftersom några av de fallföretag som studerats använder sig av olika koncept har vi valt 

att nämna de olika koncepten nedan. Dessa är TQM, Lean och ISO certifiering. Eftersom 

TQM och Lean har många likheter med varandra har vi även valt att belysa vad som 

skiljer dem åt. 

 

Det finns flera olika koncept och styrmedel som används i organisationer. Chiarini (2011) 

skriver bland annat att TQM och Lean båda är system för kvalitets-och förbättringsarbete 

med inriktning mot processförbättringar. De har båda liknande utföranden och en 

gemensam önskan om kontinuerlig förbättring, kundtillfredsställelse och engagemang för 

människor och förvaltning. Chiarini (2011) menar dock att koncepten också skiljer sig 

ifrån varandra och att de har essentiella egenskaper som skiljer dem åt.  

 

TQM 

Castka, Bamber, Sharp och Belohoubek (2001) skriver att TQM och dess tankar baseras 

på lagarbete och Feinberg (1998) hävdar att de flesta versioner av TQM ofta utgår ifrån 

tre principer. 

 

1. Den första principen handlar enligt Feinberg (1998) om att alla anställda kan 

bidra effektivt till förbättring och att detta resulterar i att cheferna har en 

skyldighet att låta detta ske. Detta kräver tillhandahållande av tid, utbildning, 

tillgång till information och möjlighet till genomförande. Feinberg (1998) 

skriver att en ytterligare konsekvens av detta är att lagarbete måste vara det 

primära sättet för genomförandet.  

 

2. Den andra principen handlar om att det yttersta målet för organisationens arbete 

är nöjda kunder och för att uppnå detta förväntas cheferna sätta kundernas 

intressen först, i alla situationer (Feinberg 1998).  

 

3. Den tredje och sista principen förespråkar enligt Feinberg (1998) att processen 

är minst lika viktig som resultatet och att det är chefens ansvar att lära ut detta. 

Enligt Feinberg (1998) innebär processen också ett oundvikligt lagarbete.  

 

Vidare menar Feinberg (1998) att dessa principer ofta accepteras av cheferna till en viss 

nivå, men att det också är här som TQM-initiativet ofta möter motstånd. 

 

Lean 

Chiarini (2011) påpekar att kortare processer i allmänhet leder till smalare 

organisationer och som följd också färre avfall, och att avsikten med Lean är att undvika 

alla typer av avfall och accelerera flödet. Chiarini (2011) skriver även att Lean sägs 

passa långsiktiga, orienterade chefer med en tydlig vision, och att cheferna är skyldiga 

att skapa en kultur där kvaliteten blir rätt från början genom att gå till själva problemet 

för att förbättra processerna. Chiarini (2011) berättar också att Lean har föreslagit nya 

intressanta mätetal tillsammans med sina typiska verktyg, ledtid och Overall Equipment 

Effectiveness. Chiarini (2011) skriver att implementeringen av Lean kännetecknas av 
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särskilda verktyg som 5S, Kanban och Heijunka och att Lean inte behöver avancerad 

statistisk utbildning. Egenmakt och ansvar är minst lika betydelsefullt som grupparbete 

och gemensamma ansträngningar (Chiarini, 2011). Dessutom skriver Chairini (2011) att 

inga problem behöver döljas, produktionen kan stoppas för att lösa dem. Sist men inte 

minst skriver Chairini (2011) att människor kan lära av misstag.  

 

Skillnader och likheter mellan TQM och Lean 

Pettersen (2009) skriver om skillnaden mellan TQM och Lean. Han påpekar att 

kvaliteten inte kräver lika mycket uppmärksamhet i Lean, som den gör i TQM. En syn 

som TQM och Lean delar är att se organisationen som ett system, men det finns en liten 

skillnad i perspektivet mellan de olika koncepten (Pettersen, 2009). Pettersen (2009) 

hävdar att TQM har ett starkt fokus på den interna strukturen och integrering av 

avdelningar inom organisationen. Lean betonar istället ett leveranskedjeperspektiv. 

Både Lean och TQM delar även synen på att kvalitet är ett ansvar för bolagsledningen, 

de båda koncepten har också uppfattningen att ledningen bör analysera och förbättra 

processerna och utbilda de anställda (Pettersen, 2009). TQM fokuserar på att stimulera 

kreativitet och individuella insatser för förbättring uttrycker Pettersen (2009), medan 

Lean lägger stor vikt på standardisering av arbetet och kollektivt lärande. TQM:s 

kundfokus är ett av dess kännetecken, Lean däremot betonar inte kundens intressen. 

Båda koncepten lägger också stor vikt vid leverantörerna och långsiktigt partnerskap 

och att förbättringar bör göras i samverkan med leverantörerna (Pettersen, 2009).  

 

En skillnad mellan TQM och Lean är också mätningar, TQM menar att mätningar görs 

för att identifiera problem och dokumentera förbättring medan Lean-teoretiker menar att 

mätningar ska vara gjorda för planering (Pettersen, 2009). Lean och TQM har i 

synnerhet gemensamma idéer om kontinuerlig förbättring och systemperspektiv påpekar 

Pettersen (2009), men de två begreppen skiljer sig vid en mer operativ nivå. När det 

gäller humanistiska värderingar skiljer sig även dessa två koncept från varandra 

(Pettersen, 2009). Pettersen (2009) ifrågasätter om en definition av dessa begrepp är 

nödvändigt eftersom både TQM och Lean är under ständiga förändringar. Även Chiarini 

(2011) skriver att Lean och TQM har en del likheter och att de ofta delar 

kvalitetsverktyg. Däremot menar han att varje koncept har sina specifika verktyg och 

tekniker. Chiarini (2011) påpekar också att de gemensamt har fokus kring kundnöjdhet, 

i motsats till Pettersen (2009).  

 

ISO 

Dick (2000) skriver att ISO certifieringarna har ökat kraftigt sedan 1987, när den 

internationella standardiseringsorganisationen först publicerade ISO 9000 för 

kvalitetsstandarder. Vidare skriver Dick (2000) att ett kvalitetscertifikat innebär att 

verksamheten har ett godkänt kvalitetssäkringssystem. Singels, RueEl och Water (2001) 

skriver att ISO certifiering sägs säkerställa en jämn kvalitet på produkter, tjänster och 

processer, och att ISO är inriktad mot system för kvalitetskontroll i allmänhet. Vidare 

skriver Singels et. al. (2001) att det måste stå klart att en ISO certifiering inte är ett 

standardiserat paket som kan tillämpas på samma sätt i alla organisationer. Standarderna 

rekommenderar endast de grundläggande delarna av ett ordentligt 

kvalitetssäkringssystem, utan att rekommendera sätt att tillämpa dem på. Singels et. al. 
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(2001) skriver att varje organisation kan utforma sitt eget system som passar dess 

specifika behov och som passar de allmänna kraven i standarderna. Dessa standards 

bidrar till att företag kan följa specifika väldokumenterade förfaranden i skapandet av 

sina produkter och tjänster. Dick (2000) skriver också att det påstås att en certifiering av 

ISO kan leda till en hel del förbättringar och att de påföljande fördelarna med 

registreringen är betydande. Han menar bland annat att ledningen kan förvänta sig större 

ansvar och medvetenhet från personalen. Även bättre utnyttjande av tid och resurser 

samt kontinuerlig förbättring till kvalitet och effektivitet. 

3.1.2 Svårigheter med kvalitetsarbete 

Dessa olika koncept har olika utgångspunkter varför svårigheterna också kan te sig 

olika. Anledningen till att studien belyser svårigheter med kvalitetsarbete är för att detta 

kan ha ett samband med de motstånd som kan uppstå i en organisation. 

 

TQM 

Gatchalian (1997) påvisar att det framkommit i flera undersökningar att många företag 

inte ansett att deras arbete med TQM lönat sig och inte haft betydande inverkan på 

organisationen. Gatchalian (1997) skriver att några av orsakerna till misslyckandet med 

implementeringen av TQM är motstånd från högsta ledningen, som inte vill utbilda sig 

och lära sig om konceptet, samt oregelbundet genomförande av kvalitetsprogrammet. 

Gatchalian (1997) fortsätter med att medinflytandet på alla nivåer i företaget inte är 

tillräckligt, kommunikationsstrategierna inte är helt på plats och slutligen att teamen för 

kvalitetsförbättring inte fungerar effektivt. Reavill (1999) skriver också om svårigheter 

med TQM och uttrycker att det finns problem med att implementera TQM. Reavill 

(1999) påpekar att det hävdas att de stora problemen med implementeringen beror på 

brister i engagemanget från alla anställda i organisationen och att behovet av en 

betydelsefull tidsplan för nödvändiga organisatoriska kulturella justeringar inte uppfylls. 

Reavill (1999) menar att det krävs en förändring i de anställdas attityder. Kia Liang Tan 

(1997) hävdar att TQM och dess tankar om kvalitet inte kan överleva utan stöd av en 

helhetssyn och ett humanistiskt ledningssystem som decentraliserar organisationen och 

ger anställda mer ansvar. 

 

Lean 

Pettersen (2009) skriver att kritik som är riktat mot Lean bland annat är att det i allmänhet 

är svagt när det gäller de anställdas perspektiv. Förespråkarna för Lean har oftast ett 

starkt ledningsperspektiv och diskuterar anställda i termer av komponenter i 

produktionssystemet (Pettersen, 2009). Pettersen (2009) hävdar att de inte kan lita på att 

de anställda producerar bra kvalitet vilket skapar en nödvändighet att avlägsna 

möjligheten för mänskliga fel. Chiarini (2011) skriver, i motsats till detta, att Lean 

förespråkar vikten av respekt för mänskligheten. 

ISO 
Dick (2000) påpekar att ISO standarderna ofta kritiseras för att främja byråkratiskt 

pappersarbete istället för kvalitetsförbättringar. Företagen fokuserar alltför mycket på att 

bevisa att systemet är i linje med dokumentationen istället för att se till att det fungerar 

och att förbättra kvaliteten. Dick (2000) nämner också att det finns kritiker som inte ser 
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detta som ett tillförlitligt sätt att uppnå målet, att kvalitetssäkra företagens produkter och 

tjänster. Singels et. al. (2001) har funnit att en certifiering i sig inte leder till en 

förbättring i utförandet, som forskning ibland påstår och att det är viktigt att veta att en 

certifiering inte automatiskt leder till en förbättring av resultatet. De menar att en 

certifiering inte heller nödvändigtvis betyder att leverantören är en ”bättre” leverantör, 

än en leverantör utan certifieringen. Singels et al. (2001) nämner också att det finns 

många organisationer som verkar bedriva certifiering av påtryckningar utifrån, som ofta 

resulterar i en ihålig prestation. Först när en organisation är internt motiverad för en 

förbättring av dess organisatoriska processer kommer certifieringen att resultera i en 

förbättrad prestanda (Singels et. al., 2001). 

 

3.2 Motstånd 
Vårt grundintresse är olika reaktioner som kan uppkomma vid ett kvalitetsarbete. Dessa 

kan vara både starka beteendemässiga reaktioner och känslomässiga reaktioner. De finns 

människor som aktivt deltar i förändringar och bidrar till genomförandet, men även de 

som väljer att distansierar sig. Vissa drabbas av förlamning medan andra väljer att 

sabotera initiativet. Vi vill dock påminna att det val vi gjort resulterat i en studie som 

belyser motstånd från anställda vid ett kvalitetsdrivet utvecklingsarbete. 
 

Feinberg (1996) menar att de som använder sig av kvalitetsarbete ofta våndas över 

motstånd mot förändringar, men att de trots detta okritiskt accepterar att de 

grundläggande orsakerna till motstånd är okunnighet och rädsla. Ford, Ford och 

McNamara (2002) skriver dock att motstånd uppkommer från rädsla och hävdar att en 

översikt av litteraturen visar att motståndet i en organisation beror på att förändringar 

ökar rädsla och ångest av verkliga eller inbillade konsekvenser. De uttrycker också att hot 

mot personlig säkerhet och förtroende i en förmåga att utföra sina uppgifter kan resultera 

i att motstånd uppkommer. 

 

Ford et al. (2002) hävdar att förändringar också kan motarbetas eftersom det hotar 

människors sätt att förstå världen, ifrågasätta sina värderingar och rationalitet och att 

förändringar meddelar någon form av självmotivering eller defensivt resonemang. 

Vidare skriver Ford et al. (2002) att motstånd också kan uppstå när människor misstror 

eller har tidigare upprördhet mot de ledande förändringarna, samt när de har olika 

förståelser eller bedömningar av situationen eller skyddar etablerade relationer som 

upplevs hotade. 

 

Feinberg (1996) menar att den acceptans som finns, att de grundläggande orsakerna till 

motstånd är okunnighet och rädsla, ligger bakom idén att motstånd kan övervinnas 

genom utbildning och rådgivning. Feinberg (1996) anser att denna uppfattning är naiv 

och underskattar samt snedvrider det verkliga problemet med hantering av motstånd. 

Feinberg (1996) menar istället att de inte ska underskatta sina fiender och att motstånd 

är en kamp som förs av behöriga personer, inte bara en ogenomtänkt motvilja mot 

förändring. Så länge de inte konfronterar detta motstånd kommer genomförandet att 

vara långsamt och besvärligt (Feinberg 1996). För att lösa detta tror Feinberg (1996) att 

företagen bör söka motståndskraftiga chefer och kräva deras fulla medverkan från 

början, till skillnad från det alldeles för lätta tillvägagångssättet att ”arbeta runt dem” 
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eller ”vänta tills vi har några framgångar att övertyga dem med”. Feinberg (1996) 

skriver dessutom att deras åsikter bör exponeras i en miljö som inte känns hotande samt 

att deras argument bör höras och diskuteras i syfte att nå en fungerande lösning. 

 

Motstånd ses ofta av chefer och ledare som en fiende mot förändring, en fiende som 

måste övervinnas om insatsen ska vara framgångsrik hävdar Waddell och Sohal (1998).  

Liknande syn har också Feinberg (1996) när han hävdar att de som använder sig av 

kvalitetsarbete ofta våndas över motstånd mot förändringar och att de inte ska underskatta 

sina fiender. Waddell och Sohal (1998) skriver också att en hel del arbete som 

genomförts under 1960 och 1970-talet tyder på att motstånd i själva verket är ett 

vinnande verktyg, och därför inte bör undvikas. Waddell och Sohal (1998) beskriver att 

nyttan i motståndet kan användas vid hantering av förändringar. Även här definieras 

motstånd ur ledarens perspektiv som något där anställdas åtgärder försöker stoppa och 

fördröja förändring. Motstånd är vanligen förknippat med anställdas negativa attityder 

(Waddell & Sohal, 1998). 

 

De förändringsprocesser som inte är framgångsrika är ofta förknippade med motstånd 

mot förändringar hos medarbetarna uttrycker Pieterse, Caniels och Homan (2012). 

Processerna i en förändring drivs av flera strategiska överväganden, inklusive behovet av 

mer anpassade arbetssätt och behovet av att förbättra företagets resultat. Dessa 

överväganden bidrar ofta till strukturerade förändringsprogram (Pieterse et al., 2012). De 

hävdar att studier bör uppmärksamma dynamiken i förändringsprocesser och därmed 

bidra till förståelsen av motstånd, som är avgörande för den höga felfrekvensen av 

förändringsprogram. 

3.2.1 Olika grupper av motstånd 
Pardo del Val och Fuentes (2003) skriver om tre olika grupper av motstånd, och menar 

att den första gruppens motstånd börjar med uppfattningen om dess behov, och att en fel 

uppfattning är första hindret för att förändra. Vidare menar Pardo del Val och Fuentes 

(2003) att den första gruppen bland annat förnekar eller vägrar att acceptera information 

som inte förväntas eller önskas. Den första gruppen vill inte ändra tankesätt trots att 

situationen förändras. Det kan också uppkomma kommunikationshinder som leder till 

feltolkningar och snedvriden information samt organisatorisk tystnad som begränsar 

informationsflödet, vilket leder till att beslut fattas utan all nödvändig information. Den 

andra grupp som Pardo del Val och Fuentes (2003) talar om är den grupp som har låg 

motivation till förändring och den tredje gruppen består av de som har brist på kreativ 

respons.  

3.2.2 Orsaker till motstånd 
Pardo del Val och Fuentes (2003) påpekar att en implementering eller införandet av en 

förändring är det kritiska steget mellan beslutet att ändra och den regelbundna 

användningen i organisationen. Pardo del Val och Fuentes (2003) skriver om fem källor 

till motstånd; 

 

- Passivt ledarskap, som kan bero på att ledarna är rädda för osäkerhet, ibland av 

rädsla för att inget kommer att ske.  
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- Inbyggda rutiner 

 

- Kollektiva åtgärdsproblem, kan vara svårigheten att avgöra vem som ska flytta 

först eller svårigheten att hantera free-riders.  

 

- Brist på nödvändiga resurser för att genomföra förändringar.  

 

- Cynism 

 

Motstånd kan uppstå på grund av flera faktorer, Waddell och Sohal (1998) skriver att 

dessa faktorer kan existera; 

 

Rationella faktorer: Motstånd kan förekomma där de anställdas egna rationella 

  bedömningar av resultatet skiljer sig från  

  ledningens. Meningsskiljaktigheter kan skapa tvivel hos de 

  anställda om det finns värde i förändringarna.    

 

Icke-rationella faktorer: Reaktion av en enskild anställd till föreslagna förändringar, 

  det kan röra sig om en anställd som inte vill flytta  

  sitt kontor och kanske föredrar att arbeta nära en särskild vän 

  eller är osäker på resultatet av att genomföra en ny teknik.  

 

Politiska faktorer: Motstånd påverkas av politiska faktorer som till exempel 

  favorisering eller "poängräkning" mot de ansträngningar som

  sker i inledandet av förändringen.  

 

Förvaltningsfaktorer: Olämpliga eller dåliga ledarstilar bidrar också till motstånd. 

 

Motstånd är en naturlig del av förändringen och är att vänta vid en förändringsprocess 

hävdar Waddell och Sohal (1998). Motstånd mot förändringen beror på att företagen och 

dess anställda går från det redan kända till det okända. De menar att individer vanligtvis 

söker en bekväm nivå av stimulans och försöker behålla det tillståndet (Waddell & Sohal, 

1998). Individer skiljer sig i fråga om förmåga och vilja att anpassa sig till de nya 

förändringarna uttrycker Waddell och Sohal (1998), detta beror på att individer upplever 

förändringen på olika sätt. Vissa tenderar att hänga med och acceptera förändringen 

snabbt medan andra fastnar i det gamla (Waddell & Sohal, 1998). 

3.2.3 Ledare 

Das et al. (2011) uttrycker vikten av ledarskap och att forskning har visat att ledarskap 

är avgörande för framgång vid förändringar. Även Kia Liang Tan (1997) skriver att 

ledarskap samt ökad delaktighet för de anställda är faktorer som är väldigt centrala för 

att kvalitetsarbete ska vara framgångsrikt. Grimsdal och Gunnarson (1993, s. 22) hävdar 

också att det är viktigt att ledningen skapar förutsättningar för att förändringsarbetet ska 

komma igång samt fortgå, vilket enbart kan ske om ledningen är fullt engagerad i 

kvalitetsarbetet och visar det i alla ageranden. Enligt Das et al. (2011) har även litteratur 
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visat på att chefens roll är nödvändig för att lyckas och att användandet av den formella 

makten kan engagera cheferna till att leda denna process genom att underlätta 

resursfördelningen och stödja dem som utvecklar projektet. 

Ledarens och ledningens kompetens och roll 

Das et al. (2011) påpekar vikten av kompetens bland ledare och definierar dessa som de 

kunskaper, färdigheter, förmågor och egenskaper som en ledare måste ha och visa för 

att utföra sina uppgifter och sitt jobb på ett kompetent sätt. En ledare har enligt dem tre 

roller, ange riktning, anpassa människor samt motivera och inspirera dem. Dessa 

kompetenser anses angelägna av flera skäl, bland annat det faktum att de styr riktning, 

de är mätbara och att kompetens kan läras. Das et al. (2011) hävdar också att 

genomförandet av kvalitetsarbete bland annat beror på ledarens kompetenser och att 

ledarens engagemang tillsammans med andras ansträngningar krävs för att lyckas med 

en komplett, djup och hållbar implementering. Das et al. (2011) menar även att det 

krävs speciella kompetenser för ett framgångsrikt genomförande av kvalitetsarbete, och 

att dessa kompetenser har stor inverkan inte bara på formella organisatoriska 

förändringar utan även för att förändra människors beteenden och attityder. Nwabueze 

(2001) hävdar att de anställda kan lämna och ledaren kan bli befälhavare över ingen alls 

om denne inte hört sina anställda och inte tar hand om deras intressen. Om en ledare 

istället har ett definitivt stöd från sina anställda kommer de att stödja och arbeta med 

ledaren. Om stödet inte finns skulle de anställda istället sabotera processen (Nwabueze, 

2001). 

 

Waddell och Sohal (1998) uttrycker att det finns många tillfällen då motstånd är den 

mest effektiva insatsen och att motståndet är ett rättmätigt svar av en anställd. De menar 

att motståndet kan användas konstruktivt i en förändring av organisationen. Människor 

har inte motstånd mot förändringen i sig, utan de har ett motstånd mot osäkerheter och 

potentiella resultat som en förändring kan orsaka (Waddell & Sohal, 1998). Detta är 

något som chefer måste ha i åtanke, de måste kommunicera och samråda regelbundet 

med sina anställda och de anställda måste också ges möjligheten att vara involverade i 

alla aspekter av förändringen hävdar Waddell och Sohal (1998). Även Zairi (1994) 

skriver om detta och menar, i linje med Das et al. (2011), att kvalitetsarbete kräver en 

speciell typ av ledarskap. Zairi (1994) förklarar detta med att produktivitet definieras i 

termer av mänskliga prestationer. Detta genom kreativitet, lagarbete, problemlösning, 

värdeskapande bidrag samt en hängivenhet och ett engagemang för ständiga 

förbättringar. Zairi (1994) menar också att det därför krävs en ledare som har stor 

inverkan på människor och förmågan att ändra människors beteenden och attityder. 

Zairi (1994) skriver även om ledare inom ramen för kvalitetsarbete och menar att de är 

mer inriktade på företagens resultat, inte bara sina egna. Zairi (1994) påpekar att det inte 

handlar om makt, auktoritet och kontroll utan mer om empowerment, erkännande, 

coachning och att utveckla andra. 

 

Hellström och Eriksson (2008) menar att förändringar i organisationsstrukturen bland 

annat innebär att processens ägare betecknas, dennes roll är att leda processens 

förbättringsarbete och se till att integreringen fungerar samt vara en talesman för 

processen i förhållande till resten av organisationen. Hellström och Eriksson (2008) 
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skriver också att processer kan användas metaforiskt som ett perspektiv på organisationen 

vilket kan fungera som uppmuntran för de anställda då de visar olika länkar i en mycket 

längre händelsekedja. Även Castka et al. (2001) hävdar att organisationens ledning är 

ansvariga för att skapa organisationskulturen och uppmuntra lagarbetets egenmakt, 

innovation och kreativitet. De skriver också att ledningen har ansvar för att säkerställa en 

öppen kommunikation och skapandet av kommunikationskanaler (Castka et al., 2001).  

 

Hansson och Klefsjö (2003) hävdar även de att implementering av kvalitetsarbete måste 

stödjas av ledningens engagemang kring frågor som rör kvalitet. Ledning måste även 

upprätta kvalitetspolicy och support. Hansson och Klefsjö (2003) skriver också om 

vikten av ledningens deltagande, att de måste föregå med gott exempel och aktivt delta i 

det praktiska arbetet. Ledningen är tvungna att visa de anställda att kvalitet är minst lika 

centralt som exempelvis kostnad och leveranstid. En nödvändighet för att uppnå ett 

framgångsrikt genomförande av kvalitetsarbete är också att cheferna presenterar, 

diskuterar och motiverar varför detta arbetssätt är bättre än det nuvarande och att de 

valda metoderna ska förstås och accepteras av alla inblandade parter. Detta omfattar 

bland annat fastställande av mål mot vilket genomförandet riktas samt en gemensam 

vision (Hansson & Klefsjö, 2003). 

 

Weeks, Helms och Ettkin (1995) skriver om acceptans, att det är angeläget att de chefer 

som är ansvariga för genomförandet av förändringen också måste acceptera det, även ge 

stöd till medarbetarna. Weeks et al. (1995) uttrycker också att det är viktigt för högsta 

ledningen att vara medvetna om att mycket tid och energi kommer att läggas ner i 

processen, och att de är tvungna att göra detta för att lyckas. Detta kan jämföras med 

Gatchalians (1997) resonemang om att ledningens delaktighet är central för att få 

förändringsarbetet att fungera. Även Melan (1998) menar att de främsta orsakerna till 

om kvalitetsarbete lyckas eller misslyckas är ledarskap, ledningens engagemang och 

delaktighet, etablerade behov och strategisk syn. 

3.2.4 Anställda 

Weeks et al. (1995) skriver om medarbetarnas engagemang och menar att det är centralt 

att de medverkar i utformningen av processen samt är med vid genomförandet. Kia 

Liang Tan (1997) uttrycker också att det inte fungerar med ett halvhjärtat stöd från de 

anställda, och att det därför är engagemanget som är det väsentligaste för ledarna att 

arbeta med. Han skriver att nyckeln till ett företags framgång är just medarbetarnas 

engagemang, och att detta uppnås genom positiv kommunikation.  

Motstånd från anställda 

Hur kan människor i organisationer övertygas att stödja kvalitetsarbete? Den frågan 

ställer sig Reis och Peña (2001). Reis och Peña (2001) hävdar att det inte går att tvinga 

någon att vara motiverad, övertygelsen kommer inifrån. De menar att nyckeln är att ta 

bort hinder för motivation snarare än att försöka motivera. Förståelse är det enda som 

håller en organisation tillsammans, det är inte utbildning, coachning eller undervisning. 

Detta är i linje med vad Feinberg (1996) skriver, som vi tidigare nämnt, han menar att 

utbildning och rådgivning är något som de flesta organisationer använder ändå. Reis och 

Peña (2001) skriver istället att organisationen ska försöka göra fred och försöka att skapa 
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vänskap, att varje framgång vid en förändring beror på viljan hos de anställda att 

acceptera det med entusiasm och genomföra den med omsorg.   

 

Reis och Peña (2001) uttrycker att ledningen alltför ofta ignorerar motstånd från 

berörda. De menar också att ledningen ofta bortser från de frågor som kan uppkomma 

och behovet av att ta itu med dem i genomförandeplanen. I sådana fall kan dessa 

människor, som är mål för förändringen, spenderat sin tid och energi att räkna ut hur 

förändringen kan stoppas eller ändras tills det ser ut som något de kan leva med. Reis 

och Peña (2001) hävdar också att anställda fruktar för förändring, och att 

undersökningar visar att i början av ett förändringsprogram är 60 till 80 procent av de 

anställda rädda och skeptiska, och att det efter genomförandet av programmet kan stiga 

till mellan 90 till 95 procent. Det är också angeläget att skilja mellan en förlamande 

känsla, en känsla som orsakar tröghet och rädsla, och rädsla som gör en människa 

handlingskraftig (Reis & Peña, 2001). Om möjligt bör förlamningen försöka att 

förvandlas till handling. För att få bort rädslan hos de anställda är det enligt Reis och 

Peña (2001) viktigt att försöka förstå, prova äkta vänskap, försöka visa respekt för 

människor samt att prova att starta och stänga varje möte med en enkel fråga som: ”Vad 

tänker ni?” 

 

Reis och Peña (2001) hävdar att människor kan ha sina egna idéer om vad som bör 

förändras. Även Ambroz (2004) har uppmärksammat att anställda ofta har svårt att 

identifiera förändringspotentialen i sina arbetsuppgifter, särskilt när deras uppgifter 

noggrant övervakas och inspekteras. Noggrann övervakning, konflikter om fakta, 

kortsiktiga mål, bestående värden och kvalitetsnormer är sådant som blockerar 

förändringar menar Ambroz (2004). Alla organisationer som är innovativa stöter på 

utmaningar som blockerar framsteg, men ju hårdare de driver mot dessa utmaningar 

som rör de anställdas arbetsuppgifter, desto mer verkar de anställda arbeta emot 

(Ambroz, 2004). Det är mer effektivt om ledningen av organisationen är medvetna om 

dessa motstånd som är inbyggda i företagskulturen och försöker bygga upp kapacitet för 

att hantera dem skriver Ambroz (2004).  

 

Anställdas inflytande i arbetet har i allmänhet tilldelats en betydelsefull roll för att 

begränsa motstånd mot förändring hävdar Pardo del Val, Martinez-Fuentes och Roig-

Dobón (2012). Inflytandet innebär fördelar för förändringsprocessen såsom ökad 

kreativitet, ökad innovation, ökad inlärningsförmåga och bättre beslutsfattande. Detta 

innebär att alla medlemmar i organisationen ska tänka på ett strategiskt sätt och ta fullt 

ansvar för sitt eget arbete. Bidrag i beslutsprocessen är inte begränsad till dem som har 

formella, ledande positioner (Pardo del Val et al., 2012). För att undvika känslan av 

osäkerhet till förändringen och för att undvika en känsla av dåligt självförtroende hos de 

anställda är det enligt Pardo del Val et al. (2012) centralt att arbeta med att få känslan av 

delaktighet genom ett deltagande program. Även Gatchalian (1997) menar att orsakerna 

till misslyckande med kvalitetsarbete är hänförliga till människorna i organisationen och 

att misslyckandet beror på otillräcklig delaktighet. Gatchalian (1997) skriver att 

delaktighet är ett resultat av effektiv träning som förbättrar individens självkänsla och 

dennes förmåga att lösa problem och fatta beslut, vilket inte fungerat i dessa 

organisationer. Dessa orsaker till misslyckande kan dock delvis lösas genom god 
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kommunikation, informationsutbyte, utbildning och engagemang av alla i 

organisationen, vilket ska utveckla förtroende, öppenhet, en hög ansvarskänsla och 

dessutom en önskan att göra organisationen till viljes (Gatchalian, 1997). Även 

Feinberg (1998) menar att företagen ska skapa en organisation där de delar idéer och 

tillsammans kommer fram till beslut, och att detta resulterar i större frihet för alla 

anställda samt chefer. Melan (1998) uttrycker att en förståelse för ingripande i de 

sociala processerna i en organisation är angeläget. Melan (1998) skriver också att 

faktorer som bland annat målanpassning, motivation, osäkerhet i sin roll, 

kommunikation, ledarskap och organisationskultur underförstått påverkar omvandlingen 

i genomförandet av kvalitetsarbete.  

 

Lagarbete/Teamwork 

Carson, Carson och Lanier (2000) hävdar att lagarbete behövs i alla företag, genom 

detta arbetssätt kan medarbetarna kompensera varandras svagheter och styrkor för att 

vässa sina sinnen och utveckla sin intelligens. Även Kia Liang Tan (1997) skriver att en 

organisation endast kan bli framgångsrik om de anställda på alla nivåer samarbetar, det 

är deras fokus, motivation och kreativitet som gör att arbetet fungerar.  

 

Castka et al. (2001) skriver om faktorer som påverkar en lyckad implementering av 

högpresterande team. De skriver att kunskaper, färdigheter, erfarenheter och perspektiv 

av en mångfald av människor måste samordnas för att ett företag ska bli framgångsrikt. 

Castka et al. (2001) skriver att lagarbete föreslås, i många litterära rapporter, att 

användas för att förbättra organisationers resultat. Erfarenheter från organisationer som 

använder lagarbete har visat att effektiv användning av lag kan medföra betydande 

förbättringar i produktivitet, kreativitet och medarbetarnöjdhet (Castka et al., 2001). De 

skriver också att ett antal forskningsrapporter har visat att det finns ett starkt samband 

mellan lagarbete, individens beteende och hög prestanda. Lagarbete är ett av de mest 

inflytelserika kännetecknen för framgång i en turbulent omgivning. Även Rowland 

(2013) hävdar att lagarbete är en grundläggande del för att uppnå organisatoriska mål, 

och att fokus på lagarbete nästan blivit ett universellt inslag av resultatstyrningen i 

moderna organisationer. Rowland (2013) skriver att utmaningen för organisationer är att 

åstadkomma engagemang, vilket är en viktig funktion för att få konkurrensfördelar.  

 

Ambroz (2004) skriver att ändringar av arbetarnas uppfattning av plats och kvalitet 

kommer att accepteras eller förkastas beroende på hur effektiv kommunikationen är. 

Kommunikationen ska enligt Ambroz (2004) vara tät, en tvåvägs-kommunikation är 

nödvändig och den måste också vara balanserad. Vidare skriver Ambroz (2004) att vi ser 

samverkan mellan människor som ett verktyg som underlättar förståelsen för kvalitet och 

dess innebörd för arbetsplatsen. När de anställda samverkar utbyter de föreställningar om 

kvalitet och om andras förväntningar. Waddell och Sohal (1998) skriver också att 

lagarbete kan bidra till att anställda kan övervinna många av de svårigheter som kan 

uppstå, och att chefer av denna anledning bör underlätta lagarbete. De bör ge sina 

anställda möjlighet att vara med och ta fram den miljö och de resurser som behövs för att 

de ska kunna vara delaktiga. 
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4. Empirikapitel 
 
 

 

Denna del presenterar det empiriska material som samlats in vilket har genererats 

genom intervjuer. Här presenteras också de fyra fallföretag som varit aktuella i studien. 

Utöver detta illustrerar detta kapitel fallföretagens syn på motståndens art, 

konsekvenser och ledningens bemötande av dessa motstånd. 

 

 

4.1 Fallföretag, Hjälpmedelsföretag i Gävleborg 
Företaget (u.å.) skriver att verksamheten ska, på uppdrag av medlemmar och 

intressenter, tillhandahålla hjälpmedel och utföra hjälpmedelstjänster inom länet. Dessa 

hjälpmedel omfattar hjälpmedel för personer som har rörelsehinder, tal- och 

språksvårigheter och kognitiva och medicinska funktionsnedsättningar.  

 

Inom denna organisation har intervjuer skett med personer med olika befattningar, 

verksamhetschef (personlig intervju 15 april, 2013), konsulent (personlig intervju, 18 

april, 2013) och tekniker (personlig intervju, 25 april, 2013). Dessa intervjuer redogörs 

nedan. 

4.1.1 Kvalitetsarbete 

Verksamhetschefen på företaget berättade att han tidigare arbetat med konceptet TQM i 

en annan organisation och berättade att de varit väldigt framgångsrika med detta arbete. 

På frågan om det fortfarande används, svarade han dock att han tror att det inte är lika 

vanligt idag och att det ”fejdar ut”. Han tror dock att det används, men kanske inte med 

benämningen TQM. TQM handlar för honom om att förbättra verksamheten och 

involvera fler människor, att det blir en oerhörd kraft att engagera alla anställda i 

arbetet, och att det är poängen. Detta är vad vi tidigare diskuterat, att konceptet inte 

används i samma utsträckning som tidigare, vilket även verksamhetschefen märkt av. 

 

Verksamhetschefen berättade också att hjälpmedelsföretaget där han arbetar idag 

arbetar med Lean, och att lotten föll på konceptet för att de behövde ha ett strukturerat 

arbete i företaget. Vidare berättade han att detta var nytt för honom och att han inte 

”hade det med sig i ryggsäcken”. Han visste någorlunda vad det hela handlade om, men 

hade inga egna praktiska erfarenheter. Detta berättade även en konsulent på företaget 

för oss, att han hört om Lean förut. Han hade en aning om vad det hela handlade om och 

vilka effekter det kunde tänkas ge, men ingen hade tidigare arbetat med konceptet och 

det blev därför en läroprocess för dem. Teknikern på företaget anser att en effekt av 

arbetet med Lean är att det är bättre ordning och reda på företaget. Alla tre berättade att 

de börjat med 5S. Teknikern berättade att de städat, sorterat och slängt. Vid frågan om 

vad som skiljer Lean från TQM påpekade verksamhetschefen att ”Lean är mer 

påtagligt, det är en livsstil och det är ett begrepp som genomsyrar i stort sett allt du gör 

om du kör Lean fullt ut”. 

 

 



 

33 
 

Kundnöjdheten är väldigt viktig för företaget, detta menade alla, verksamhetschefen, 

konsulenten och teknikern. Konsulenten berättade också att kundnöjdheten är central 

både mot brukare och kund; 

 

Ja, för kunden direkt, det är ju de som köper våra tjänster. Men de köper 

det ju åt brukaren. Och jag tror att det ligger kanske mest högt för oss, 

för vi har den direkta kontakten och vi ser ju konsekvenserna direkt om 

vi inte får till det, för brukaren (Konsulent, personlig intervju, 18 april, 

2013). 

 

Konsulenten berättade även att ”den ligger ju absolut i toppfokus, att det ska vara bra”. 

Det är även där som de lägger ner mest arbete, för att de ska bli bättre. Kundnöjdheten 

ligger också som grund för dem, för allt de gör. Även teknikern berättade att det främst 

är mot brukaren de arbetar mest flitigt och att det är där de trasiga hjälpmedlen finns, 

det är brukaren själv som ringer in när något är fel utan att kunden är inblandad. 

Konsulenten berättade även att företaget genomför mätningar av kundnöjdhet, genom 

att skicka ut enkäter till sina kunder. Verksamhetschefen berättade att kundnöjdheten är 

viktig för företaget men att det kanske inte är lika tydligt i deras verksamhet, vem som 

är kund eller brukare. Kunden är den som betalar, han menar att det sällan är brukaren 

som betalar för hjälpmedlet, utan att det endera är landstinget eller kommunen. Han 

menar också att landstinget eller kommunen är huvudmännen och att det egentligen är 

de som har ansvaret gentemot brukaren. 

 

För att nå upp till målbilden vill de bland annat bli förknippade med hög service som är 

ett av deras adelsmärken, även god kommunikation, hög kompetens och kunskap. 

Verksamhetschefen menar att de ska vara "outstanding". De ska se den röda tråden och 

innovationsförmåga är också viktigt för dem menar han.  

4.1.2 Motstånd 

När de införde Lean i organisationen menar verksamhetschefen att ingen i personalen 

var emot arbetet, istället att de flesta upplevde en ”Aha-upplevelse” därför att ”det är 

inte det att vi ska jobba hårdare, utan vi ska jobba smartare”. Han anser även att detta 

var grundbulten, de klarade av att göra fler saker, på kortare tid, utan att det kändes 

ansträngande. Även teknikern berättade att han anser att arbetet blivit mer effektivt och 

att han brukar säga till sina kollegor ”ordning och reda, du kan vila mer om du kan 

göra ditt jobb fortare, då får du mer tid till eftertanke”. Konsulenten berättade dock att 

denna tid var ganska turbulent och att det var skrämmande att se sina kollegors rädsla 

för förändring, men att han själv var väldigt positiv. Även teknikern var positiv till 

arbetet men berättade att alla inte var det, det fanns anställda som tyckte att det var 

jobbigt med en förändring.  

 

Ur ovanstående resonemang kan vi tolka att deras olika roller i organisationen kan ha 

bidragit till olika perspektiv och infallsvinklar på förändringsarbetet, varför deras 

upplevelser kan ha tett sig olika. Konsulenten tror också att det kan ha varit jobbigt för 

vissa när de införde Lean, när de städade och märkte upp, på grund av att de inte haft 

den strukturen innan. Teknikern menar också att ändrade rutiner på sin arbetsplats kan 
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vara en orsak till motståndet, ”det har alltid sett ut såhär, i tjugo år, och det har 

fungerat”. Ju längre medarbetarna varit på företaget, desto svårare är det att göra 

förändringar. Konsulenten berättade att det vid införandet av konceptet kom en annan 

hjälpmedelscentral och pratade om de positiva effekterna av Lean och att företaget 

sedan hade en uppstartsträff där de arbetade i processer och med direkta förbättringar 

för att förtydliga hur de skulle göra. Enligt verksamhetschefen var det ett gemensamt 

beslut att införa detta, och att ingen var emot det. Han menar att det för honom är 

främmande om någon är emot något som faktiskt gör det bättre, att det är naturligt att 

ingen är emot. Konsulenten berättade också att det hela var en läroprocess för dem och 

att det därför var en aning osäkert, ”beslut som togs första veckan stämmer inte överens 

med vad man tycker nu”.  

 

Arbetet med Lean fungerar bra anser verksamhetschefen, och menar att alla är med, 

men att det naturligtvis går i vågor, ”det här kan bli lite slentrian efter ett tag”. 

Konsulenten berättade också att han kan se att den vanliga vardagen tar över, men att 

det ändå finns i bakgrunden, ”det äts upp av det vanliga jobbet, på något sätt”. För att 

komma igång med Lean berättade verksamhetschefen att de valde att ta hjälp av en 

konsult som har varit in och ”eldat på dem, så att de har hållit farten uppe”. 

Konsulenten på företaget berättade att han varit engagerad i arbetet med Lean och att 

han ansåg att det behövdes en förändring eller ett arbetssätt att arbeta efter, och att han 

personligen tyckte att det var väldigt bra och intressant att det hände någonting i 

organisationen. Han berättade också för oss att han ändå tror att det fortfarande arbetas 

med förbättringsarbete i de olika delarna av huset, men olika mycket i olika omgångar 

och att det kanske inte riktigt kommer igen i det dagliga arbetet, utan att ”det finns 

någonting övergripande att vi förbättrar allting”. Vidare berättade han att han bland 

annat kommer i kontakt med förbättringsarbetet när han får feedback på vad som inte 

fungerat, när något är fel och avviker. 

 

Verksamhetschefen berättade att han går omkring och tror att de allra flesta människor 

är beskaffade på det sättet att de vill göra rätt för sig och göra ett bra jobb. Han menar 

att det vanligen inte är individens ansvar när det uppkommer fel på en arbetsplats, utan 

att orsaken oftast är bristande information, dålig kommunikation eller dåligt förmedlade 

rutiner. ”För de allra flesta människorna gäller det att vet jag vad som är rätt och bra 

så gör jag så, det är väldigt få människor som gör fel med flit”. Verksamhetschefen 

hävdar också att om filosofin byggs upp på den tron, att de allra flesta människor 

verkligen vill bidra med något positivt till arbetsplatsen så tror han att det fungerar 

riktigt bra, "då har vi ett bra utgångsläge, att verkligen jobba med människor och med 

verksamheten". Han menar att företag bör ha den utgångspunkten och tron på att alla 

ska bli bättre på det arbete som utförs. ”Det spelar ingen roll vad företaget håller på 

med, och vad det är för sorts verksamhet, det är samma grundfilosofi som gäller oavsett 

vad organisationen håller på med”. Verksamhetschefen menar att det inte spelar någon 

roll om det är hjälpmedel som tillverkas eller om en organisation producerar papper på 

en pappersmaskin, det är samma resonemang. Han förväntar sig också att alla som 

arbetar i en verksamhet bidrar, "det är lite ge och tagande". 

 



 

35 
 

Konsulenten delade in reaktionerna på förbättringsarbetet i fyra grupper, första gruppen 

består av de som tycker att införandet av Lean är väldigt bra och som gör det, andra 

gruppen är de som tycker att det är bra men inte gör någonting. Den tredje gruppen 

består av de som tycker att det inte är bra men ändå hjälper till, och den sista gruppen 

består av de som inte gör någonting alls. Han tycker att det är ungefär lika många i varje 

grupp. Verksamhetschefen menar också att han har en viss förståelse för att vissa har 

svårare att förändra sig än andra, och ser det mer som ett hot än som möjlighet. Han 

menar att det i en sådan situation gäller att lyfta fram fördelarna med det och ställa, 

förklara och besvara frågor som: ”Varför ska vi ändra på det här? Såhär har vi gjort i 

alla tider och det har ju funkar förut? Varför funkar det inte nu?” 

 

Verksamhetschefen berättade också att många som ställer sig de frågorna inte vill 

förändra och istället vill ha det som det är, och naturligtvis känner en trygghet med det. 

Däremot menar han att omvärlden förändras och att de också är tvingade att följa med i 

den förändringen. Även konsulenten är medveten om dessa frågor, och berättade att han 

hört att det pratats mycket om detta. Han sa också att de negativa rösterna är starka och 

att det finns en risk att dessa bromsar upp arbetet. Han menar att det kan vara svårt att 

bemöta en person som är negativ och att det kan vara väldigt känsligt. Även teknikern 

menar att de som är negativa till förändringar är de som har mer kraft och mer ork, än 

de som är positiva. Att det finns motstånd nekar inte konsulenten till. Han hade inte 

räknat med att hamna i den konflikten med sina kollegor, utan hade tron att det skulle 

bli lätt. Teknikern tror att det kan bero på att förståelse kring detta saknas, men menar 

ändå att de fått massor av information och fått veta hur de ska gå tillväga. Trots detta 

menar han att de har kommit väldigt långt, jämfört med tidigare, och att de många 

gånger får beröm av utomstående människor.  

 

Konsulenten anser att ledningen har en betydelsefull roll vid ett förbättringsarbete och 

menar att de måste vara trygga i det som genomförs och verkligen visa att det är vad de 

vill göra. Vidare berättade han att ledningen fick förklara varför Lean vore bra att 

använda och vilka förbättringar det skulle ge, trots att det kan anses som lite ”luddigt”. 

Teknikern menar även han att ledningen har en väldigt central roll, och berättade att han 

vill att ledningen ska ha en ledande roll i arbetet, ”funkar det inte så måste ledningen gå 

in och tala om, såhär ska det vara” och att de ska vidta åtgärder. Han menar även att de 

anställda på företaget ibland skulle behöva ”lite hårdare nypor” och att alla är olika, att 

de därför måste mötas någonstans på mitten.  

 

Även de anställda har en viktig roll anser konsulenten, men på ett annat sätt, mer 

utförande och ansvar, ”Det hjälper ju inte att ha en bra ledning, om du inte har någon 

som följer det som sägs eller det som görs”. Även teknikern anser att de anställda har en 

betydelsefull roll, och att de ska göra det som ledningen säger, dock att detta kan tolkas 

på olika sätt. Konsulenten berättade också att motstånden ofta märks av genom att de 

anställda hävdar att de inte har tid att utföra uppgifter som de egentligen skulle ha gjort, 

att det inte prioriteras. Han tror att det kan bero på att de anser att det är bra som det är, 

men även att rädsla kan vara en orsak, ”det är många som varit här länge och skapat 

sig den rollen de har och den miljön de har. Nästan som ett hem”.  
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Teknikern menar att det märks av på hans avdelning också, och att de som tagit till sig 

konceptet lite bättre och lite snabbare, har bättre ordning och reda.  

 

De anställda får också ta mycket ansvar idag, och själva lösa problem, berättade 

verksamhetschefen. Förut var det ofta ledningen som fick försöka att lösa problemen 

och de som fick ”bollen i knät”. Idag väljer de istället att bolla tillbaka det, och de 

anställda får själva ta ansvaret. De har dock alltid möjligheten att ta det till sin 

förbättringsgrupp för att diskutera och tillsammans försöka lösa problemen. Även 

konsulenten och teknikern berättade att de själva får ta mycket ansvar. Konsulenten 

menar att det många gånger delegeras tillbaka till dem, och att de själva får lösa 

problemen. Teknikern menar att han har ett självständigt arbete, att hans uppgift är att ta 

in order och att det sedan är upp till honom att lägga upp dagen som han vill. Med 

bakgrund av respondenternas svar kan tolkningar göras att delegationen bidrar till att de 

anställda känner delaktighet, då de får vara med och besluta i olika frågor i 

verksamheten. Delaktigheten i sin tur tror vi gör att de känner sig som en del av 

processen och förändringsarbetet och får en förståelse för de positiva aspekterna i de 

förändringar som sker, vilket möjligtvis kan motverka eventuella motstånd. Ibland finns 

det dock inte möjlighet för de anställda att besluta i vissa frågor, berättade konsulenten, 

och att de då är tvungna att ta det till chefsnivå, ett exempel kan vara när det handlar om 

att förändra arbetsrutinerna. 

 

Jag har försökt mycket, jag har varit med i fyra år här och jag märker 

att det har varit för mycket chefens ansvar. Men i och med att vi infört 

Lean och förbättringsgrupper och sådana saker, vi har lite verktyg för 

att hitta och komma med förslag på problem och förbättringar, så har de 

här förbättringsgrupperna ganska starkt inflytande på hur vi utvecklas 

(Verksamhetschef, personlig intervju, 15 april, 2013). 

 

Detta är verksamhetschefens beskrivning av arbetet med Lean. Företaget är också 

väldigt generösa när det gäller fortsatt utbildning inom sitt område.”Det måste vi göra 

för att ligga i framkant när det gäller vårt speciella område”, menar han. Han berättade 

att de uppmuntrar fortsatt utbildning och att de även har utvecklingssamtal där de 

diskuterar den personliga utvecklingen för varje medarbetare årligen. Där kommer det 

ofta upp frågor och tankar kring vilka utbildningar som önskas eller om medarbetarna 

vill lära sig mer om något. Verksamhetschefen menar att de då hjälps åt att hitta 

lämpliga utbildningar. Även konsulenten diskuterade utbildningar och menar att 

kundnöjdheten i viss mån styr vilka utbildningar som behövs inom företaget. 

Verksamhetschefen berättade också att de nyligen haft en utbildning i lateralt tänkande, 

för att hitta nya lösningar och för att lösa problem, vilket var en träning för alla att 

arbeta med. Verksamheten är generösa när det gäller fortsatt utbildning för att de ska 

ligga i framkant inom sitt område. Ur detta resonemang menar vi att de ökar 

delaktigheten. Om medarbetarna får möjlighet att utbilda sig för att kunna bidra med 

något mer på arbetsplatsen tror vi att medarbetarna får en mer positiv syn på arbetet. 

Även en positiv syn på den utveckling som gör att processerna och förändringarna går 

framåt, och att det i framtiden kan motverka eventuella motstånd. Inom en snar framtid 

kommer de även börja arbeta med kommunikation och samarbete med hjälp av en 
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konsult. Verksamhetschefen berättade också att de gemensamt har skissat på en 

luftballong vid en heldag, där de arbetade med att ta fram den gemensamma målbilden. 

Detta har blivit ett begrepp för dem som arbetar på företaget. Verksamhetschefen menar 

att ”en bild säger ju mer än ord, så vi har ritat”. Konsulenten berättade att de 

framförallt arbetar med ballongen och dess delar två gånger per år, när företaget har sina 

planeringsdagar, och att de sist hade en föreläsning kring bemötande. Ballongen finns 

där i bakgrunden, när de anställda går förbi den. 

 

Verksamhetschefen berättade också att han var envis med att sätta upp bilden på 

ballongen, den är över tre meter lång och en och en halv meter bred, de fick 

specialbeställa en ram till den. Idag sitter bilden i företagets trapphus, det enda stället 

där de har tillräcklig takhöjd. Detta tycker vi tyder på att ledningen i verksamheten 

lägger vikt vid den gemensamma målbilden. Genom att ha den uppsatt på väggen ska 

medarbetarna påminnas om vilket mål de gemensamt satt upp. Verksamhetschefen 

uttryckte också detta; 

 

Det här kommer alltid att genomsyra vår utveckling, att vi ska utvecklas 

inom de här olika områdena. Så det är jättebra att vi tar avstamp från 

den här ballongen och förkovrar oss på de här olika områdena. Så vi 

har en gemensam värdegrund (Verksamhetschef, personlig intervju, 15 

april, 2013).  

 

4.1.3 Teamwork 

Verksamhetschefen förklarade att de nu har förbättringsgrupper som är geografiskt 

indelade, detta innebär att grupperna träffas och har kortare möten. Teknikern berättade 

att de arbetar i team och att verksamheten inte fungerar om grupperna inte fungerar. Att 

lösa problemen i grupp är något som verksamhetschefen föredrar, och menar att risken 

annars är att de inte ser till gruppens bästa. Han menar också att gruppen i stort sett har 

”fria händer” så länge det bara berör gruppen. Berör det någon annan, någon annan 

grupp eller någon annan del av huset eller verksamheten lyfter de det istället till en 

högre nivå, där de har ett samordnarmöte. Teamwork är något som tidigare forskning 

och vi, med bakgrund av studien, tror behövs för att organisationen ska utvecklas, 

förbättras och bli framgångsrik. Ur respondenternas svar och tidigare forskning tolkar vi 

att teamwork kan motverka eventuella motstånd i en organisation. Företaget kommer 

också att börja arbeta mer med kommunikation och samarbete, vilket ger oss intrycket 

av att de har planer för att arbeta vidare med olika former av teamwork. 

 

De grupper som finns på företaget har, i ärlighetens namn, kommit olika långt menar 

verksamhetschefen, och att grupperna är mer eller mindre mogna. Även konsulenten 

berättade om dessa grupper, att de ses en gång varannan vecka och tar upp 

förbättringspunkter, dock att dessa möten ”på något sätt så ligger det liksom i sidan lite 

grand”. Däremot tror konsulenten att förbättringsgrupperna har positiv påverkan på 

arbetet med Lean, och att det kan vara bra att diskutera med andra. Även teknikern 

menar att de påverkar varandra ständigt eftersom de dagligen arbetar tillsammans, och 

att diskussioner i grupp är bra. Verksamhetschefen berättade att vissa grupper bytt 

människor under arbetets gång vilket har ”rubbat gruppdynamiken”, dessutom har det 
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tagit ett tag innan de nya känt att de tillhör gruppen. Konsulenten tror dock inte att detta 

har påverkat grupperna nämnvärt, vilket han tror kan bero på att det arbetas för lite i 

dessa grupper för tillfället. 

 

Verksamhetschefen berättade också att ledningen från början var med i de 

förbättringsgrupper som startats på företaget men att detta inte fungerade felfritt. ”Lite 

krystat” upplevde han det. Han menar att han var där i egenskap av gruppmedlem, inte 

som chef, men att detta krockade. Han som chef visste inte heller vilket ben han skulle 

stå på, om han skulle agera och ha tydliga åsikter eller vara i bakgrunden. Ledningen 

valde därför att avgå från förbättringsgrupperna och verksamhetschefen tror själv att det 

var sundare för grupperna att få verka fritt, utan några chefsinfluenser. Ledningen är 

istället med och ”pushar och peppar” där det behövs. Verksamhetschefen menar dock 

att detta inte behövs i samma utsträckning längre, vilket han menar är en positiv 

utveckling. Vidare berättade han för oss att var och en tar ansvar för att det ska fungera i 

alla led. 

 

4.2 Fallföretag, kommunal verksamhet i Gävleborg 

Denna verksamhet (u.å.) ansvarar för individ- och familjeomsorg inom kommunen. 

Ambitionen är att ge barn, ungdomar och vuxna råd, stöd och hjälp på hemmaplan och i 

närmiljön. Verksamheten arbetar för positiva förändringar i utsatta människors liv, och 

barnets bästa står alltid i centrum.   

 

På verksamheten har intervjuer skett med ekonomi- och planeringschefen (personlig 

intervju, 18 april, 2013) och en handläggare (personlig intervju, 25 april, 2013). Dessa 

intervjuer redogörs nedan. 

 

4.2.1 Kvalitetsarbete 

Ekonomi- och planeringschefen berättade att de hade ett särskilt kvalitetsprojekt i slutet 

av 1990, början av 2000-talet. Ett externprojekt med en extern konsult där de 

implementerade TQM. De fick hjälp av Sandholms, som ekonomi- och 

planeringschefen menar var ”ganska ledande på det området”. De hade under denna tid 

ganska breda insatser där de under några år hade mycket utbildning med utsedda 

kvalitetstränare, både för ledningsgruppen och för grupper i organisationen. Syftet var 

att bygga upp en organisation som skulle hålla över tiden. Handläggaren berättade att 

hon var en av de utsedda kvalitetstränarna och att de fick väldigt fina utbildningar. 

Ekonomi- och planeringschefen berättade också att de av olika anledningar inte 

fullföljde detta, men att de fortfarande arbetar med kvalitetsarbete. Även handläggaren 

menar att det var väldigt angeläget att de startade kvalitetsutvecklingen, att de försökte 

kvalitetssäkra alla enheter och tittade på flöden för att få bättre kvalitet. Hon anser dock 

att det ”ebbade ut lite grann”, men att det idag har börjat tagit fart igen. Hon berättade 

också för oss att hon dagligen tänker ”förändring, förbättring” och att det alltid är till 

individens bästa. Ekonomi- och planeringschefen menar att de var ganska tidigt ute när 

de började arbeta med detta och att det fortfarande lever kvar, men att de dock inte 

arbetar utifrån hela konceptet TQM. Detta är något som vi med bakgrund av studien tror 

är vanligt idag, att företag gärna arbetar med koncept, men inte i samma utsträckning 

som de tidigare gjort. Ekonomi- och planeringschefen berättade också att det var ganska 
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många i organisationen som utbildades i TQM och att det därför finns mycket av det 

synsättet och tankesättet kvar i verksamheten. De har hela tiden tyckt och tycker 

fortfarande att kvalitetsfrågor är väldigt viktiga. Detta tror vi också kan vara en av 

anledningarna till att organisationer fortfarande använder sig av koncepten, fast i mindre 

skala. Detta för att de fortfarande anser att kvalitetsfrågor är väldigt centrala och att de 

därför väljer att behålla vissa synsätt och tankesätt, de väljer att inspireras av konceptet. 

Handläggaren berättade att de idag använder sig av kvalitetsdagar, en gång om året, då 

personalen får berätta om sina verksamheter för varandra och att förhoppningen alltid är 

att hitta förbättringspotential.  

 

Ekonomi- och planeringschefen menar även att de har ett ansvar för detta, vilket även 

handläggaren anser. Hon menar att de har det yttersta ansvaret för sina kunder, och att 

de därför alltid måste ”tänka förbättring”, att de genom detta får bra kvalitet och bra 

bemötande. Ekonomi- och planeringschefen menar dock att det samtidigt finns en 

ekonomisk verklighet, och att de har haft stora sparkrav. Han menar att det har 

samordnade orsaker till att arbetet med TQM inte används idag, och att det hela tiden är 

prioriteringsdiskussioner. Det som kanske har allra mest fokus i kvalitetsarbetet idag är 

att utvärdera och följa upp verksamheten. Att arbeta med ständiga förbättringar och att 

hela tiden förbättra verksamheten menar Ekonomi- och planeringschefen också är en 

angelägen del i kvalitetsarbetet.  

 

Även kundnöjdheten i deras verksamhet är betydelsefull, ekonomi- och 

planeringschefen berättade att de arbetar för sina kunder och klienter och att det också 

är en central del i deras mål. Hur brukare, medborgare och kunder upplever hur de gör 

och arbetar är väldigt viktigt för dem. De ska vara tillgängliga och deras kunder ska vara 

nöjda. Det är dock lite komplext berättade ekonomi- och planeringschefen, i vissa fall 

har de myndighetsutövning och tvångsinsatser vilket kan vara en situation där kunden 

inte är riktigt nöjd med arbetet. Han menar dock att de får skilja på beslutet och 

insatsen, att det är centralt att det görs på rätt sätt, att de utför arbetet med respekt för 

klienten även om kunden inte tycker att beslutet är bra alla gånger. Även handläggaren 

berättade om detta, att det ibland kan vara svårt att få en nöjd kund på grund av att de 

har olika krav som måste uppfyllas, som inte alltid uppfylls av kunden. Däremot menar 

hon att det därför är väldigt angeläget med kommunikationen och bemötandet, att 

handläggaren förklarar varför beslutet blivit avslaget och vad kunden ska göra för att 

uppfylla kraven. Hon menar också att det kan vara till hjälp att följa med kunden till 

platser där personen inte känner sig bekväm och att det är centralt att personen hamnar 

hos rätt instans, och att detta är ett ständigt kvalitetsarbete. 

 

4.2.2 Motstånd 

Vid diskussioner om motstånd vid kvalitetsarbete från anställda tror ekonomi- och 

planeringschefen att det övervägande är positivt. Han menar att de är positivt inställda 

till synsättet, men att det också beror på vilket sätt och vilken möjlighet de har att arbeta 

med det. Han menar också att det ligger naturligt hos dem som arbetar med avancerat 

socialt arbete, att kvalitetsfrågor är angelägna. Handläggaren berättade att hon är väldigt 

positivt inställd till förändringsarbete och att hon själv upplevde förändringsarbetet i 

slutet av 1990 som spännande och väldigt roligt, att det medför lite mer jobb att vara 
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nyfiken men att det ger många bra idéer. Hon menar också att detta merarbete som kan 

uppstå kan medföra att vissa blir motståndare, ”om de inte riktigt köper det här, då blir 

de ju också motståndaren” och att det alltid, på grund av att de är många som arbetar, 

finns några som inte ”köper saker och ting”. Hon känner dock att hon i sitt arbete har 

en skyldighet att ständigt förbättra för den enskilde individen som kommer till 

organisationen. Vid frågan om hur hon anser att motstånd kan märkas, berättade hon att 

de oftast märker det i form av meningar som ”det där har vi provat förr” eller ”det där 

gjorde vi på 90-talet, och det föll inte väl ut”. Dock menar hon att det inte är samma 

förhållande idag, som det var då, och att det egentligen inte kan nämnas motstånd. Hon 

menar att de egentligen är ganska nyfikna men att de gärna vill se vinsten först, att de 

inte ser helheten.  

 

Det är som en kedja, om de inte ser den, vinsten ligger här borta, och att 

det kanske tar flera år innan de ser den ekonomiska effekten till exempel. 

Gör de inte det utan ser bara hindret, merjobbet, då blir det lite tokigt 

(Handläggare, personlig intervju, 25 april, 2013).  

 

Detta säger handläggaren om motstånd. Hon tror också att motstånd kan vara positivt, 

att det inte är bra att vilja förändra för snabbt, och att det då kan vara bra att vissa gör att 

arbetet inte rusar fram. Hon tror också att det klassiska gällande motstånd är ”det kostar 

för mycket” och ”sköt du ditt”, men inget hon märker av i sin organisation.  

 

Ekonomi- och planeringschefen tror att de i dagsläget är i en utvecklingsfas med 

kvalitetsfrågor. Dessa frågor har varit med under en ganska lång tid och därför sett olika 

ut under tidens gång. När de var aktiva med TQM arbetet, framförallt i början av 2000-

talet, var alla väldigt fokuserade på att bygga upp detta, men att frågan kanske inte har 

varit lika högt uppe på ”agendan” efter det. Även handläggaren menar detta. Ekonomi- 

och planeringschefen menar dock att det är svårt att säga generellt, "ledningen har hela 

tiden tyckt att kvalitet har varit en viktigt fråga, men att det under vissa perioder varit 

andra saker som har prioriterats högre utifrån dagsaktuella läget". Han menar att 

ekonomin har påverkat, att de i alla år haft obalans i budgeten, och att det tyvärr är den 

”krassa verkligheten” och att detta självklart påverkar. Samtidigt menar han att det inte 

ska vara varken eller, det gäller att hitta ett sätt där båda finns. De har krav på sig att 

bedriva verksamheten inom de ramar som de får men samtidigt har de stort tryck på sig 

både från sig själva och från statsmakterna och tillsynsmyndigheterna, att de ska bedriva 

verksamhet med god kvalitet. Utifrån detta resonemang tror vi att de olika krav som 

finns och de prioriteringar som måste göras kan resultera i att motstånd uppstår. De 

anställda vet inte riktigt vad de ska luta sig emot och hur de ska agera. Om det dessutom 

har hänt förut att kvalitetsarbetet har begränsats på grund av de sparkrav som finns, tror 

vi att risken finns att de anställda känner en viss ovilja att prova på nytt. Ekonomi- och 

planeringschefen menar också att det är svårt att bedriva verksamhet med kvalitet och 

kunna hålla och utveckla den, samtidigt som det ofta kan vara svårt att hålla och klara 

ekonomin.  

 

Ekonomi- och planeringschefen menar att motståndet, om det finns något, skulle bero 

på problemet med ekonomi, tid och begränsade faktorer på olika sätt. Dock att det inte 
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finns något motstånd i sig, mot att arbeta med kvalitetsfrågor. "I sådana fall skulle det 

bero på omständigheterna, som påverkar hur bra och hur noggrant de kan att arbeta 

med dem". Sedan anser han också att en central fråga är att arbeta strukturerat och att 

verka för att bli medvetna, dock att medvetandet säkert kan variera beroende på var i 

organisationen det är. Av denna anledning är det betydelsefullt att arbeta mer 

strukturerat så att alla fångas upp. Med bakgrund av detta resonemang tror vi att 

medvetenheten kan ses som en lösning på motstånd, och att det är detta som han vill 

förmedla. Handläggaren tror att ett förändringsarbete kan medföra att de anställda 

”måste skärpa till sig lite grand” och göra lite mer än vad som annars görs i vardagen. 

Dessutom att kommunikationen är väldigt betydelsefull, att saknaden av 

kommunikationen kan vara en orsak till motstånd och framförallt att kommunikation 

ger utökad kunskap. Även var personen står i livet tror hon kan vara en orsak, och att 

personen endast är där för att utföra sina arbetsuppgifter. Däremot tror hon att en 

lösning för att motverka motstånd eller problem som dyker upp är att få se början och 

slutet, att se sig själv som en länk i kedjan och att samverka, att sitta tillsammans för att 

diskutera hur problemen kan lösas. Hon menar att det är betydelsefullt för dem med 

samverkan, att kunden inte ska behöva ”springa mellan olika instanser” och inte veta 

var den ska vara, utan att de istället sätter sig tillsammans och pratar om problemen, 

vem kunden ska till. Annars kan detta generera ångest och depressioner för kunden. 

Hon tror också att de tjänar pengar och energi på detta och att det är otroligt 

betydelsefullt för hälsan. 

 

Handläggaren menar att ledningens roll är central, och att beslutet alltid måste ligga på 

chefsnivå, aldrig på handläggarnivå,”Jag är bara utförare tycker jag, när jag jobbar 

med kvalitet”. Hon menar att det måste finnas en styrning ”för annars, för många 

kockar på handläggarnivå, det blir bara soppa av alltihopa”. Ekonomi- och 

planeringschefen berättade också att han tycker att det är viktigt att det är förankrat i 

ledningen och att det i förankringen ingår att skapa förutsättningar för det, och att det är 

där det i sådana fall kan vara problem. Begränsade resurser, både när det gäller ekonomi 

och personal, gör att de kanske inte kan arbeta med allting fullt ut på det sättet de skulle 

vilja, "det är i så fall sådana faktorer som kan vara begränsande", menar ekonomi- och 

planeringschefen. Han skulle inte uttrycka det som motstånd, snarare att det kan vara 

begränsande. Ekonomi- och planeringschefen menar att detta ligger i chefsansvaret. Han 

berättade att det blev väldigt tydligt för dem när de hade dagar med sina chefer, där de 

diskuterade de här frågorna väldigt mycket, att det finns ett stort behov av medvetande. 

Han menar att de måste försöka att arbeta utifrån sina förutsättningar för att kunna 

utföra sitt arbete på bästa sätt.Att det är viktigt att göra insatser med god kvalitet men att 

det dock kan innebära tufft arbete och tuffa förutsättningar. Handläggaren menade även 

att kommunikation mellan chef, mellanchef och handläggare är väldigt betydelsefullt, 

det är handläggarna som kan jobbet, men beslutet ska ligga på chefsnivå. 

Kommunikationen mellan dem kan göra att även handläggarna har mandat att ta beslut. 

 

Det finns en god kommunikation i verksamheten, menade ekonomi- och 

planeringschefen, men att det säkert kan variera på olika ställen och att det kan vara mer 

eller mindre bra. Generellt inom deras organisation menar han dock att det finns en god 

kommunikation. Även detta tror vi att ekonomi- och planeringschefen ser som ett sätt 
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att motverka motstånd, att kommunikation gör att de anställda inte arbetar emot 

förändringarna på samma sätt. Handläggaren tror också att ett sätt att motverka 

motstånd är att ha alla med sig, och att kommunikation är kärnan till det. Hon tror dock 

inte att det är övertalning som hjälper, utan förståelse, och att det även motverkar 

rädslan för förändring. Vidare berättade hon även detta om förändringsarbete; 

 

Ibland går det för fort, och då möter organisationer motstånd mycket 

snabbare också, därför att människan är ju så, rädd för förändringar, så 

är det av naturen. Så det gäller att motivera, det är ett 

motiveringsarbete. Att starten är där, det är det som är första steget i 

förändringen, att få människorna med sig (Handläggare, personlig 

intervju, 25 april, 2013). 

 

Ekonomi- och planeringschefen berättade också att de utgår ifrån socialstyrelsens 

föreskrifter när det gäller de anställdas ansvar, att respektive medarbetare har ansvaret 

för kvalitetsfrågorna i sitt arbete. Det formella ansvaret ligger dock hos cheferna. 

Handläggaren känner att hon har ett stort ansvar och också får ett stort mandat av sina 

chefer, och att hon representerar organisationen. Hon berättade också att hon i 

kvalitetsfrågor får ta egna beslut och att hon anser att information är en kvalitet, att hon 

får informera om kvalitetsarbete i organisationen.  

 

När det kommer till förbättringsarbete berättade ekonomi- och planeringschefen att det, 

framförallt vid större förändringar, alltid ska göras en risk- och konsekvensanalys. För 

de grupper och individer som berörs av förändringen ska det alltid finnas en möjlighet 

att uttrycka sina åsikter, och att de processerna alltid är ett föremål för samverkan med 

facken. Alla förändringar och förbättringar samt förändringsprocesser ska förankras i 

organisationen och dem de berör berättade han, och att det sedan ska tas ett beslut på 

enhetsnivå eller förvaltningsnivå beroende på hur stor frågan och förändringen är. 

Handläggaren menar att samverkan är väldigt centralt och att det är bra för förbättringar 

i organisationen. Förbättring för henne innebär att vara lyhörd, tänka själv, tänka i 

processer och tänka i kedjor, ”det jag gör är en liten länk i kedjan, och försöka få till 

helheten från början till slut”. Hon menar också att organisationer måste tänka på det 

praktiska, vad som händer på handläggarnivå, och att det är där som 

förbättringspotentialen finns. Hon menar dock att cheferna naturligtvis kan ha kvalitet 

på sin nivå, men vid jobb med människor är det angeläget att det finns nere i 

organisationen också. Handläggaren uttrycker också; 

 

Vi har alla olika lätt att förändras, beroende på vad vi har i ryggsäcken. 

Det kan ta lite tid att få med alla, men det är värt det. Organisationer får 

inte gå för fort fram. Jag tror det är viktigt (Handläggare, personlig 

intervju, 25 april, 2013). 

 

Ekonomi- och planeringschefen menar att ledningen har det yttersta ansvaret för 

kvalitetsarbete, men att respektive chef har ansvar inom sitt ansvarsområde. Han 

berättade också att de anställda har ansvaret för det arbete som de bedriver, ur alla 
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aspekter. Ekonomi- och planeringschefen menar att kvalitet hos dem innebär att de gör 

rätt arbete på rätt sätt utifrån lagstiftning och regelverk och har ett bra bemötande. 

4.2.3 Teamwork 

Teamwork är något som används i verksamheten, ekonomi- och planeringschefen 

berättade att alla deras arbetsgrupper har handledning. De har en extern handledare som 

de träffar kontinuerligt under året och har gemensam handledning med, minst några 

gånger i månaden. Sedan har de i många av verksamheterna också kontinuerliga 

beredningar, där de bereder ärenden berättade ekonomi- och planeringschefen. Under 

utredningstiden, när det ska beslutas gör de detta tillsammans och diskuterar sina 

ärenden. Även handläggaren berättade att de arbetar i team, och att de aldrig är själva 

med ett ärende. Hon menar också att detta är en förbättringspotential som vuxit fram, att 

de tidigare arbetade själva och var tvungna att gå till chefen om det var något problem, 

men att det i teamet är lättare att kommunicera.  

 

Ekonomi- och planeringschefen menar att "det finns upparbetade former där vi jobbar, 

även om vi har olika ansvarsfördelningar så jobbar vi tillsammans i arbetsgrupperna". 

Han tror också att medarbetare blir starkare av att arbeta tillsammans och ta stöd av 

varandra. Han menar att det är ett väldigt tungt arbete, framförallt de som arbetar med 

myndighetsutövning, och att de har ett väldigt ansvarsfullt arbete med att göra ingrepp i 

människors liv, "det är inarbetat att alla grupper har handledning, både för att kunna 

göra ett bra jobb i sig och för att ge stöd för medarbetarna". Handläggaren menar att 

det är väldigt bra att arbeta i team och att de även kan få stöd av varandra, ”och jag 

brukar säga att vi på så sätt, i ett team, driver ärendet”. Hon tror också att det är 

centralt att det är rätt sammansättning av människor i ett team, gärna unga, medelålders, 

äldre och även olika kön. Med bakgrund av studien tror vi att det är väldigt bra att ha 

dessa grupper, dels för att kunna diskutera tillsammans men också för att motstånd inte 

ska uppstå i lika stor skala, de kan tillsammans komma fram till varför kvalitetsarbete 

faktiskt är bra och hur de ska lösa de problem som de anser kan uppstå. 

 

Till sist säger även handläggaren att ”förändringsarbete är roligt, var du än sitter så är 

det förändringsmöjligheter, även hemma”. 

 

4.3 Fallföretag, Bank i Gävleregionen 

Kontoret ingår i en stor bankkedja som värderar och lägger stor vikt vid kundnöjdhet 

och kvalitet på sina tjänster. 

 

Respondenterna innefattas av ställföreträdande kontorschef (personlig intervju, 25 april, 

2013) och två av deras interna revisorer (personlig intervju, 25 april, 2013). Detta 

redovisas nedan.  

4.3.1 Kvalitetsarbete 

Bankens ställföreträdande kontorschef berättade att kvalitet är något som de värderar i 

verksamheten, hon menar att hela deras arbete bygger på att kunderna har förtroende för 

dem och att kvaliteten därför är central.  
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Vi vill ju att de ska komma tillbaka, det är det, det bygger på, att vi har 

kvar samma kunder hela tiden, att de inte byter bank. Därför så är vi 

kanske inte alltid billigast, men vi vill ju ha högsta service och högsta 

kvalitet på det vi gör. Att kunderna känner att det är värt att komma 

tillbaka hit i alla fall (Ställföreträdande kontorschef, personlig intervju, 

25 april , 2013). 

 

De interna revisorerna berättade att det finns legala krav på granskningen av kontoren 

från både lagstiftning och från finansinspektionen, och att banken dessutom har ett 

internt regelverk där alla kontor får en betygssättning, och de menar att det är kvalitet i 

allra högsta grad.  

 

För att mäta kundnöjdheten berättade ställföreträdande kontorschefen att de bland annat 

är med i svenskt kvalitetsindex där det mäts ända ner på kontorsnivå hur olika kontor 

ligger till, både med privata- och företagskunder. De får sedan kommentarer om vad 

kunden är mindre nöjd med, för att de ska kunna förbättra detta. För dem är det också 

angeläget att ta in klagomål och synpunkter från kunder och föra dem vidare i 

organisationen. På det viset kan de se om det är någonting som flera kunder har 

uppmärksammat. Internrevisorerna berättade att det finns ett antal människor som sitter 

och tar emot kundklagomål och hanterar dem. De berättade också att de har kontroller 

av kundnöjdheten, "vi granskas ju kontinuerligt utav ett institut som ställer frågor till 

våra kunder, hur upplever ni banken och så vidare. Åtminstone bland storbankerna så 

har vi vunnit det många år".  

 

Internrevisorerna berättade att banken lägger väldigt mycket krafter på kundnöjdheten, 

och att högsta ledningen har ett uttalat krav att de ska arbeta enormt mycket med detta. 

Ställföreträdande kontorschefen berättade också att VD:n lägger stor vikt vid detta, och 

att han flera gånger har skrivit om detta i brev som alla medarbetarna får ta del av, "det 

återkommer hela tiden, att det är det som gäller – inte bara göra kunden nöjd utan helst 

lite till. Det är då de kommer tillbaka". 

 

4.3.2 Motstånd 

Ställföreträdande kontorschefen berättade att banken arbetar med decentralisering, och 

att de därför kan vara färre anställda jämfört med andra banker, men ändå hantera stora 

volymer, "varje medarbetare har stor beslutanderätt och det är väldigt korta 

beslutsvägar, att det är få personer, det bygger liksom inte på höjden utan det är en 

väldigt platt organisation". Hon berättade också att i princip alla medarbetare själva får 

besluta om till exempel kompensationer till kunder om någonting inte fungerat, utan att 

kontakta en chef. Internrevisorerna berättade att det är angeläget att de får rätt personal, 

att det är förtroende de säljer i första hand, "en hundralapp ser ju likadan ut här som på 

en annan bank, utan det är människan bakom som är banken så att säga". Detta 

förmodar vi kan bidra till att medarbetarna känner att ledningen har förtroende för dem 

och att de känner sig delaktiga, vilket vi tror är positivt för att motverka eventuella 

problem eller motstånd från de anställda. 
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Ställföreträdande kontorschefen berättade att kontoret har kontinuerliga kontroller 

internt där de ser till att de uppnår de nivåer som banken vill att de ska ha, samt att de 

har regionala revisorer som besöker dem. Banken har också stor omsättning på personal 

och har därför haft egna kontroller för att se att alla verkligen vet hur allt ska gå till och 

vad som är centralt. Ställföreträdande kontorschefen berättade att dessa kontroller är en 

naturlig del av arbetet vilket hon även tror att de anställda känner, hon berättade även att 

det är angeläget att ledningen förmedlar det budskapet, ”det här är viktiga saker, det är 

viktigt att vi har hög kvalitet på det vi gör. Så det är oerhört viktigt att inte ledningen 

tycker att det är viktigare att göra affärer än att ha kvalitet". Även internrevisorerna 

menar att detta är av stor vikt, "det är av allra högsta vikt att högsta ledningen säger 

vad de tycker och hur de vill ha det". Det är också centralt att alla anställda tar detta på 

allvar och är medvetna om det menar den ställföreträdande kontorschefen, "vår image 

bygger ju på att vi är säkra och trygga". Vi tolkar detta som att de kontrollerar 

medarbetarnas prestationer för att de slutligen ska ha en nöjd kund. Eftersom ledningen 

kommunicerar och utför dessa kontroller antar vi att medarbetarna får uppfattningen om 

att deras ageranden är betydelsefulla för att företaget ska bli framgångsrikt, detta kan 

skapa en förståelse för arbetssättet och förståelsen motverkar uppkomsten av motstånd. 

Internrevisorerna menar att det är upp till kontorschefen, som är ansvarig för sin 

personal, att lösa de problem som kan uppstå med någon av medarbetarna.  

 

Ställföreträdande kontorschefen berättade också att de kontroller som svenskt 

kvalitetsindex gör utförs noggrant och kommer ut på kontorsnivå, vilket gör att alla 

kontor mäts mot varandra. Internrevisorerna förklarar att det inom varje regionbank 

utses tre kontor varje år, som presterat bäst, då det bland annat annat är kundnöjdhet, 

den interna revisionen och betygssättningen som kontrolleras. De menar att alla kontor 

strävar efter detta, vilket gör att det blir någon form av tävling mellan dem. Denna 

tävling förmodar vi kan skapa motivation till att förändra sin arbetsplats till det bättre, 

vilket skapar ett engagemang från medarbetarna. Med resonemanget från den tidigare 

forskningen och respondenternas svar tror vi att detta engagemang hjälper till i arbetet 

för att motverka lättja och motstånd från de anställda, vilket gynnar organisationen i 

stort.  

 

I verksamheten använder de sig inte ofta av utbildning berättade den ställföreträdande 

kontorschefen, de lär istället av varandra. 

 

Och de här kontrollerna också, det tror jag är väldigt mycket i början, 

då kanske de kollar lite extra på någon som är ny, för att de inte ska få 

komma så långt och inte förstått vad det handlar om. Utan att de på en 

gång får reda på hur det ska vara, hur vi vill att det ska vara 

(Ställföreträdande kontorschef, personlig intervju, 25 april, 2013). 

 

Vidare berättade hon att det självklart finns vissa som tycker att det kan vara krångligt, 

att det är omständigt att ha vissa rutiner, att det blir krångligare än vad det kanske har 

varit. Dock att det tillslut bara är att rätta sig i ledet i alla fall och att de får finna sig i 

det. Hon menar att det är enklare att göra som tidigare, att en del är snabbare och bara 

gör det som ska göras medan andra kanske protesterar lite mer. Internrevisorerna 
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berättade om deras syn på medarbetarnas förändringsförmåga, "vi tror att personal är 

väldigt mottagliga för förändringar, framförallt yngre medarbetare är väl mer flexibla 

än vi gamla stötar, vi är mer konservativa kanske". Vidare menar de att 

förändringsarbete alltid är besvärande på något sätt och att alla inte uppfattar och ser 

möjligheterna. 

4.3.3 Teamwork 

De använder sig mycket av teamwork i det dagliga arbetet, berättade ställföreträdande 

kontorschefen, de hjälps åt med kunder och de lär av varandra. Även internrevisorerna 

berättade att de ofta sitter i grupper och lär av varandra. 

 

Teamwork tror vi framförallt kan användas i utbildningssyfte, att vi lär 

oss av varandra, det tror vi är viktigt. Det går ju ut på att sälja tjänster, 

det gäller att kunna prestera på ett bra sätt så att vi får upp intresse från 

kunden, hela tiden utgår vi från vad kunden har för behov 

(Internrevisorer, personlig intervju, 25 april, 2013). 

 

Vidare berättade de att banken tar hjälp av experter centralt och regionalt vid komplexa 

saker, vilket också bildar teamwork. Detta kan påverka kvaliteten positivt på deras 

arbete tror den ställföreträdande kontorschefen. Detta teamwork tror vi också skapar 

samhörighet och delaktighet. De får insyn i flera delar i verksamheten och hjälper 

varandra vilket gör att de kanske kan se helheten på ett bättre sätt, de förstår andras 

arbetsuppgifter likväl som sina egna. Genom att de får den förståelsen för sina egna och 

andras arbetsuppgifter tror vi att de arbetar med företaget för att nå målen, istället för att 

sätta sig emot. 

 

4.4 Fallföretag, Energibolag i Gävleregionen 
Energibolaget (u.å.) är Gävleregionens egna energibolag, de menar att deras utveckling 

ska gynna kunden, både privata- och företagskunder. De ser inte bara till kortsiktiga 

ekonomiska mål utan har alltid den långsiktiga målsättningen att aktivt bidra till 

Gävleregionens utveckling. 

 

På företaget har intervjuer skett med några av de anställda, miljö och 

kvalitetssamordnaren (personlig intervju, 22 april, 2013), en strateg (personlig intervju, 

22 april, 2013) i verksamheten samt en VD för ett dotterbolag (personlig intervju, 2 maj, 

2013). Detta redovisas nedan. 

4.4.1 Kvalitetsarbete 

Miljö och kvalitetssamordnaren på företaget berättade för oss att de arbetar mycket med 

kvalitetsfrågor, men att det kan vara svårt att sätta ord på vad kvalitet innebär. Hon 

anser att kvalitet och miljö går hand i hand, ”om vi har god miljö och värnar om miljön, 

så har vi bra kvalitet och vice versa”. Hon berättade också att det inte finns några 

specifika kvalitetsfrågor i organisationen men att de har olika metoder för att mäta 

kvalitet. För dem på företaget är kvalitet något som de hela tiden vill bli bättre på, hon 

menar att det i slutändan ska resultera i en nöjd kund, och att leveransen dit ska vara 

kvalitetssäkrad i alla steg. 
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Att komma från A till B på bästa möjliga sätt, och i slutändan, i vårt fall, 

ha en nöjd kund som har sin el, som har sin värme i huset och har sin 

kommunikation, att de kan vara på nätet i den hastighet de vill vara 

(Miljö och kvalitetssamordnare, personlig intervju, 22 april , 2013). 

 

Även VD:n för dotterbolaget menar att kvalitet är väldigt centralt för dem och att 

kvalitet bland annat handlar om att ha nöjda kunder, säkra leveranser och vara 

miljövänliga. För att lyckas med detta, berättade miljö och kvalitetssamordnaren att de 

hela tiden försöker arbeta för att bli bättre i sina processer, oavsett om de pratar rena 

kvalitetsprocesser eller inte.  

 

Miljö och kvalitetssamordnaren berättade också för oss att de är miljö och 

kvalitetscertifierade och att de följer ISO 9001 och ISO 14001, som är standarder att 

följa. På grund av dem har de en extern granskning som granskar dem utifrån dessa. 

Certifikatet ser hon som ett mått på att de är duktiga på kvalitet. Även VD:n för 

dotterbolaget berättade att det är en trygghet att ha denna certifiering, och att det är av 

stor vikt för dem när de pratar med kunder. Miljö och kvalitetssamordnaren berättade 

även att de har sin SKI-undersökning som de gör vartannat år, där de får en status 

”såhär duktiga är vi”, ”såhär nöjda kunder har vi”. Hon menar att det också är ett 

kvalitetsmått, kundens nöjdhet, och hur trovärdiga kunden upplever dem. Utifrån denna 

SKI-undersökning har det också blivit tydligt för dem att ju mer kunden vet om 

företaget, ju mer förstår de vad företaget gör och vilka tjänster de tillhandahåller. Ju mer 

information och kunskap kunden har om företaget, desto mer lojal och nöjd är kunden 

berättade hon. Detta är också något de måste arbeta vidare med menar miljö och 

kvalitetssamordnaren, att försöka att förklara för kunden hur duktiga de är, på flera olika 

punkter. VD:n för dotterbolaget berättade också att han, som VD, hela tiden försöker att 

arbeta för att leverera en så miljövänlig produkt som möjligt, till ett så 

konkurrenskraftigt pris som möjligt och att det även för honom handlar om att göra 

kunden nöjd. Företaget har dock ingen specifik etikett på sitt arbete, menar miljö och 

kvalitetssamordnaren, men att de pratat i dessa begrepp. Hon anser dock att det kan vara 

svårt på ett tjänsteföretag eftersom koncepten generellt är produktionsbaserade och att 

tjänsteföretag mer utgår ifrån hur kunden uppfattar dem. Hon menar dessutom att 

branschen är ganska komplex.  

4.4.2 Motstånd 

De anställda får ta eget ansvar i företaget och detta är också något som de arbetat med 

berättade miljö och kvalitetssamordnaren. Även strategen i företaget menade att de fick 

välja ganska fritt vilket material och vilka leverantörer som de skulle använda sig av, 

när han tidigare arbetade med driftsidan i organisationen, trots att de självklart skulle ha 

avtal med dessa. VD:n för dotterbolaget menade att ”det är transparent rakt igenom, 

alla tar sitt ansvar och har olika befogenheter. Det är ett mått på kvalitet också”. Att ge 

anställda möjlighet att besluta i vissa frågor angående arbetet tror vi kan bidra till en 

ökad känsla av delaktighet, och det i sin tur kan leda till en förståelse för 

förändringsprocesserna. En förståelse för varför förändringarna sker kan också 

motverka motstånd från medarbetarna. Miljö och kvalitetssamordnaren berättade också 
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att de anställda får komma med förbättringsförslag och att många förslag tyder på att 

företagskulturen är levande, vilket de strävar efter. Även mål är grundläggande för 

företaget, och att detta är ett måste för att driva företaget vidare. Dessa mål sätts också 

på flera olika nivåer, där avdelningarna får sätta sina egna mål. Detta tycker vi tyder på 

att företaget värderar medarbetarnas åsikter och förslag. 

 

Miljö och kvalitetssamordnaren berättade också att det är angeläget för dem att alla på 

företaget ska ha kunskap om organisationen och kunna lära kunderna det, och att de alla 

är representanter. Alla avdelningschefer har även olika kvalitetsmått. 

 

För det är lite så organisationen ser ut, vi har en koncernledningsgrupp 

där respektive affärsområde finns representerade och där under fler 

avdelningschefer, och då försöker vi trycka ut företagets olika budskap 

och mål, men det är självklart en utmaning i sig (Miljö och 

kvalitetssamordnare, personlig intervju, 22 april, 2013). 

 

Vi tolkar detta som att de vill få ner budskapen i alla delar av verksamheten, detta för att 

alla medarbetare är representanter för organisationen och att de kan sprida sina budskap 

till kunderna. Förutom detta tror vi också att de på det viset kan skapa en känsla av 

delaktighet även här, vilket skapar en förståelse och i det längre loppet motverkar 

eventuella motstånd vid förändringsprocessen. 

 

Hon menar också att det kan vara bra att ha ”kniven mot strupen” och att de presterar 

bättre då, och att den externa granskningen som utförs på företaget kan vara en bra 

metod. Företaget använder sig också av en internrevisionsgrupp där både miljö och 

kvalitetssamordnaren och strategen är med, som granskar dem utifrån vad de själva har 

beslutat, och att kravet på detta kommer ifrån att de är ISO-certifierade. Vi tolkar denna 

interna revision som en grupp som har till uppgift att hitta problem eller avvikelser i 

organisationen för att de ska kunna förbättra dessa. Miljö och kvalitetssamordnaren 

menar att detta kan ses som ett kvalitetsmått, hon gav oss också ett exempel, projekt, där 

de granskar om de sköter sitt projekt som de tidigare har beslutat att de ska göra i sin 

projektstyrningsmodell. Strategen berättade att han önskar att det kom in fler avvikelser 

som de kan arbeta ifrån, att de verkligen rapporterar när någonting avviker. Han 

berättade att detta ändå sköts idag, men att det inte dokumenteras tillräckligt väl, vilket 

han tycker att de kan förbättra.  

 

Miljö och kvalitetssamordnaren menar att det kan uppfattas som att de trampar någon 

annan på tårna, ”nu ska hon komma hit och titta på vad jag gör och bara hitta fel på 

mig” men att detta inte är meningen med granskningen. Den är till för verksamheten 

och inte på ett negativt sätt, syftet är att arbeta med ständiga förbättringar, och 

tillsammans finna möjligheter, inte att leta fel. Hon berättade också att den insikten 

finns i företaget idag. Strategen tror att de ser det lite som en belastning, att det blir en 

massa jobb om de skriver en avvikelse, han menade att det kan vara arbetssituationen 

som hindrar att de anmäler sådana saker och att de internt kan utveckla detta. Strategen 

berättade också att detta, inom driften där han tidigare arbetat, sker per automatik då 

kunden ringer in och felanmäler avvikelser. Miljö och kvalitetssamordnaren berättade 



 

49 
 

att hon blir väldigt glad när en chef kommer in till henne och vill att gruppen ska 

granska en process, och få den utredd, hon menar att de då har förstått syftet med det. 

Motstånden från medarbetarna kan i detta fall, som vi tolkar det, vara att de undviker att 

rapportera avvikelser för att undvika ytterligare arbete, detta kan bidra till att 

organisationen går miste om central information om sådant som i nuläget inte fungerar 

på bästa sätt. 

 

Miljö och kvalitetssamordnaren berättade för oss att hon blev anställd för att arbeta med 

kvalitetsarbete, och att beslutet togs av styrelsen på företaget. Anledningen till detta var 

för att företaget behövde någon som fokuserade på det här och att det behövdes någon 

som kunde ”dra det i hamn”, vilket hon också kan anse som ett tecken på att det 

verkligen är centrala delar att prioritera. När de blev ISO-certifierade år 2006 kände de 

som beslutat om detta att det var angeläget att förklara för personalen vad det skulle 

innebära och vad det betyder för alla, att det inte bara är ett diplom som kommer att sitta 

i receptionen. Detta tycker vi tyder på att företaget värnar om medarbetarna och att de är 

med i förändringen, att de är medvetna om vad som sker och att de på något sätt är 

delaktiga. För att lösa detta berättade miljö och kvalitetssamordnaren att de försökte att 

involvera hela företaget i ett slags mästerskap, där de gjorde en liten intern tävling för 

att engagera alla. Målet med detta var att alla medarbetare skulle få ökade kunskaper om 

vad certifieringen betydde, oavsett var i företaget de arbetar. 

 

Sedan de blivit ISO-certifierade kan miljö och kvalitetssamordnaren se att ledningen har 

ett större fokus och att det har blivit mer fokus kring kvalitetsfrågor, och känna att 

mognaden för dessa frågor har blivit bättre, de lär sig och förstår vad kvalitet är. 

Strategen menar att det som förändrats sedan de blev certifierade är att det alltid finns 

en plats att gå till om information behövs för att få reda på hur något ska fungera, att det 

finns instruktioner dokumenterade.  

 

Strategen berättade också om företagets syn på kundnöjdhet och menar att det faktiskt 

är de som betalar deras löner. Han menar att de ligger ganska bra till med 

kundnöjdheten. Även miljö och kvalitetssamordnaren menar att de inte får sälja sina 

tjänster om de inte levererar det kunden vill ha, och att det är tack vare det som de 

faktiskt överlever. Hon berättade också att det är angeläget för dem att fånga upp vad 

kunderna tycker, och att det är enda sättet för dem att förändras och förbättas. Strategen 

tror att alla som arbetar med kundbesök känner samma sak, att det är för kunderna som 

de är där. Vidare berättade han att de, bland annat, också gjort egna uppföljningar hos 

kunderna. De köpte en tjänst av ett företag som ringde upp alla kunder som hade 

felanmält något för att de skulle få en egenkontroll. VD:n för dotterbolaget berättade 

också att de nyligen haft en dragning på SKI, och att det ”pekar åt rätt håll på alla sätt 

och vis” och att det är ett bra sätt att mäta kvalitet, och se hur nöjda kunderna är. Detta 

tycker vi visar att de värderar sina kunder, och att de kontrollerar sina processer för att 

se till att kunden är nöjd. Genom att göra egenkontroller kan företaget hitta fel och 

avvikelser som kunden uppfattat, som de sedan kan förbättra för att få en nöjd och 

återkommande kund. Detta tror vi också kan göra att de kan fånga upp eventuella brister 

som kan finnas hos medarbetarna. Om kunden uppfattat att de fått dålig hjälp eller ett 
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dåligt engagemang från företaget kan företaget motverka dessa motstånd från 

medarbetarna genom att kommunicera ut budskapet om kundens betydelse.  

 

Ledningens roll och ansvar vid kvalitetsarbete är väldigt centralt menar strategen, han 

menar att det är deras uppgift att sätta lite press. Även miljö och kvalitetssamordnaren 

menar att ledningens roll är väldigt central och att det är de som sätter nivån på arbetet. 

Är inte ledningen engagerade blir inte resterande medarbetare i verksamheten 

engagerade, vilket både strategen och miljö och kvalitetssamordnaren menar. VD:n för 

dotterbolaget menar också han att det är ledningen som ska styra det övergripande, och 

se till att de klarar av det som ska göras. Vidare menar strategen att de anställda också 

har en roll i kvalitetsarbetet, det är de som ska arbeta efter de rutiner som finns. Om de 

inte gör det, om de tycker att detta är fel får de engagera sig och försöka ändra det 

istället för att uppfinna något eget. Samtidigt menar han att detta ändå hänger på 

ledningen och deras uppgift att ställa krav. Miljö och kvalitetssamordnaren berättade 

också att hon ansåg att de anställdas roll var väldigt central, att det är ett system och att 

de alla hänger ihop, de måste tillsammans arbeta mot samma mål och känna sig 

involverade i detta, ”för hur ska jag annars kunna veta att jag jobbar åt rätt håll, om 

jag inte känner till organisationens mål. Det är jätteviktigt för avdelningarna att sen 

pressa ut det här”. VD:n för dotterbolaget menar även han att de anställda har en 

betydelsefull roll vid kvalitetsarbete, och att alla måste ta sitt ansvar fullt ut, både 

anställda och ledning, ”brister det någonstans i kedjan då fallerar systemet så att det är 

jätteviktigt”. 

 

Strategen menar att de har mötts av motstånd vid förändringsarbetet, och han tror att det 

kan bero på att det blir en ökad arbetsbörda för vissa och att alla kanske inte ser nyttan i 

det. Även miljö och kvalitetssamordnaren menar att de inte kommer åt alla, att det alltid 

finns de som tycker att det kostar både tid och pengar, att de slösar resurser på det. 

VD:n för dotterbolaget menar att kvalitetsarbetet kräver sitt ansvar och sina timmar för 

att upprätthålla certifikatet, men att han inte sett något motstånd. Strategen menar dock 

att de kanske bör se det som ett verktyg för att de ska få ett bättre och smidigare 

arbetssätt istället för att se det som en belastning. Vidare menar han att en del har insett 

detta och kommer med tips på vad som ska revideras medan andra mestadels ser det 

som en belastning då de måste sköta om det, de kanske inte uttrycker det rakt ut men 

han har uppfattat att det kan vara så. Han menar att detta kan bero på att de inte ser 

nyttan i det och att de inte ser det som ett verktyg till att förbättra. Miljö och 

kvalitetssamordnaren berättade också att detta skulle kunna vara något att arbeta med, 

att göra det tydligare för personalen, ”jag tror inte att någon kan få tillräckligt mycket 

information, sen får vi vara smarta med hur vi lägger upp det”. Hon berättade att det 

kan vara bra att lägga lite mer tid på saker och att det blir ett bra resultat, än att inte göra 

det alls och att resultatet istället blir en stor dyrbar kostnad.  

4.4.3 Teamwork 

Strategen berättade att de använder sig av teamwork, inte uttalat men att det 

förekommer, ”det löser ganska många knutar ganska fort om grupperna sitter så och 

diskuterar, vi får förståelse för varför folk gör som de gör". 
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Han berättade att de bland annat har haft specifika ärenden då de samlat ihop berörda 

från olika avdelningar för att diskutera, istället för att var och en sitter själv. Han tror att 

dessa arbeten i team är positivt för arbetet och att det är något som de också bör göra 

oftare. Utifrån dessa intervjuer tror vi att de teamarbeten som de använder sig av på 

företaget bidrar till en ökad sammanhållning och förståelse för varandras arbeten. Även 

att detta bidrar till delaktighet och att medarbetarna utbyter erfarenheter och kunskap 

som gör att verksamheten får en sammansvetsad grupp som vet vad de arbetar för. 

Tolkningar görs, med bakgrund av studien, att en medveten personal vanligen inte visar 

tendenser till motstånd vid förbättringsarbetet. Även VD:n för dotterbolaget berättade 

att de använder sig mycket av team, och att det självklart har påverkan på 

kvalitetsarbetet, ”det är bra att sitta i en ledningsgrupp och kunna bolla de här 

frågorna och ta hjälp och även tycka till”. Han menar också att det finns team på alla 

nivåer i företaget, inte bara en ledningsgrupp. 

 

Miljö och kvalitetssamordnaren berättade att de avdelningsvis har möten där de går 

igenom vad som händer under veckan eller vad de bör fokusera på och prioritera, 

framförallt inom driftenheterna. Hon berättade också att de har en grupp, 

kamratstödjarna, som arbetar med sammanhållningen på företaget. Personalen kan gå 

dit för att prata om de inte vill gå till sin chef och berätta att någonting känns fel, ”det 

kan ju vara allt mellan privata saker till att det faktiskt inte funkar på min avdelning”. 

Hon menar att det är en grupp som de alla kan få stöd ifrån. 
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5. Reflektion 
 
 

Denna del jämför de svar som tagits fram från tidigare forskning och empiri för att 

finna likheter och skillnader. 

 

 
I detta kapitel förs ett resonemang kring de svar som studien funnit i tidigare forskning 

och empiri och om vilka likheter respektive skillnader som uppmärksammats kring 

motståndens art, konsekvenser och hanteringen av dem. Vi har valt att benämna dessa 

kommunikation, struktur och mänskligt beteende för att dessa är de huvudteman som 

återkommit vid intervjuerna samt i tidigare forskning. Dessa tre teman är rangordnade 

efter den vikt vi, med bakgrund av studien, anser att de har vid motstånd och 

hanteringen av dem. Rangordningen har skett utifrån det som uppkommit under studiens 

gång, från de svar som respondenterna givit samt vad den tidigare forskningen 

uppmärksammat. Studiens strävan har varit att ta fram åsikter kring motståndens art och 

konsekvenser, för att sedan illustrera bemötandet av dem. Rubrikerna som finns under 

dessa huvudteman är också rangordnade efter vad vi utifrån detta uppmärksammat som 

centralt och betydelsefullt. De teman som studien genererat kan ses som generella, 

studien kan inte särskilja dessa till kvalitetsdrivet utvecklingsarbete. Detta på grund av 

att kommunikation, struktur och mänskligt beteende förmodligen kan uppmärksammas 

även vid andra utvecklingsarbeten som inte har sitt fokus på kvalitet.  

 

Motståndens art handlar om vilka motstånd som kan finnas och konsekvensen är hur de 

ter sig och vilken påverkan de kan ha för organisationen och dess medarbetare. För att 

kunna belysa hanteringen av motstånd måste vi först veta vilka motstånd som finns och 

sedan vilka konsekvenser de har för organisationen. Studien har dock uppmärksammat 

att motståndens art och konsekvenser kan vara svåra att skiljas åt, de diskuteras ofta i 

samband med varandra varför det kan vara svårt att tydligt särskilja dessa i våra 

resonemang. Även hanteringen har en koppling till både motståndens art och 

konsekvenser, vilket påverkar vår reflektion. Detta då vi inte tydligt delar upp art, 

konsekvens och hantering i vår reflektion utan diskuterar kring dessa i alla våra teman. 

Dock har hanteringen och bemötandet fått störst uppmärksamhet då dessa faktorer var 

de som respondenterna främst diskuterade kring.   

 

5.1 Kommunikation 

Studien har uppmärksammat och visat att kommunikation är en väsentlig faktor genom 

hela förändringsprocessen med kvalitets i fokus, det är betydelsefullt att ha en god 

kommunikation vid införandet av förändringen och den är lika betydelsefull att ha med 

sig genom hela processen. Genom kommunikationen får medarbetarna reda på varför 

och hur förändringen sker och den är också betydelsefull om arbetet inte fungerar, 

kommunikationen kan alltså ses som ett hjälpmedel genom hela processen. Vi har av 

denna anledning valt att ha kommunikationen först, och anser att den är av störst vikt. 
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Nedan rangordnas två faktorer kring kommunikation som kan ha påverkan på 

företagens motstånd, informationsutbyte och delaktighet. Informationsutbytet bedömer 

vi kommer först utefter tidigare resonemang från empirin samt tidigare forskning. Detta 

på grund av att kvalitetsarbetet inte kan fungera om informationen är av sämre kvalitet. 

Delaktighet är en faktor som skapar engagemang hos de anställda, vilket kan vara ett 

sätt att hantera motstånd. Dock tror vi inte att organisationer kan skapa delaktighet utan 

att ha ett väl fungerande informationsutbyte.   

 

5.1.1 Informationsutbyte 

Medvetenheten är central i den kommunala verksamheten menar ekonomi- och 

planeringschefen, det finns ett stort behov av medvetande. Han menar att 

kommunikation gör att de anställda inte arbetar emot förändringar på samma sätt. Den 

kommunala handläggaren menar att de är många som arbetar och att det därför är 

många som inte köper det, hon menar att de då blir motståndare. ”Det där har vi provat 

förr”, ”det där gjorde vi på 90-talet och det föll inte väl ut”, liknande kommentarer har 

hon mött vid deras kvalitetsdrivna förändringsprocess. Många vill gärna se vinsten först 

menar hon, de ser inte helheten, de ser att det kostar för mycket, och många gånger 

tycker de att ”sköt du ditt”. Nwabueze (2001) hävdar att om ledaren inte hört sina 

anställda, och tar hand om deras intressen kan de lämna och ledaren kan bli befälhavare 

över ingen alls. De anställda kan också välja att sabotera processen om de inte känner 

att de får stöd. Om en ledare istället har ett definitivt stöd från sina anställda kommer de 

att stödja och arbeta med ledaren.  

 

Energibolagets miljö och kvalitetssamordnare berättade att de skulle kunna arbeta mer 

med att göra det tydligare för personalen, ”jag tror att medarbetarna inte kan få 

tillräckligt mycket information, sen får vi vara smart med hur vi lägger upp det”. 

Kommunikation är en central roll i både empiri och tidigare forskning, utan detta menar 

de att kvalitetsförändringen inte kommer att lyckas och att anställda kommer att gå emot 

processen. Ur dessa resonemang kan vi se att kommunikationen är viktig vid ett 

kvalitetsdrivet utvecklingsarbete. Utan kommunikation och stöd kan konsekvensen bli 

att de anställda väljer att gå emot förändringen och saboterar den. 

 

Kommunikationen och kunskapen är grundläggande, en förändring av arbetet med 

kvalitet kan medföra att de anställda måste göra lite mer än vad de annars gör och det är 

därför viktigt att se sin länk i kedjan, även samverkan är betydelsefullt menar 

handläggaren i den kommunala verksamheten. Hellström och Eriksson (2008) skriver 

också att processer kan användas metaforiskt som ett perspektiv på organisationen 

vilket kan fungera som uppmuntran för de anställda då de visar olika länkar i en mycket 

längre händelsekedja. Både handläggaren i den kommunala verksamheten och tidigare 

forskning påpekar att det är centralt att se helheten, att se sin del i processen för att få en 

förståelse för vad som sker. 

 

Kommunikationen mellan medarbetare och ledning är viktig menar den kommunala 

handläggaren, arbetarna kan jobbet men beslutet ska ligga på chefsnivå. 

Kommunikationen mellan dem kan dock göra att medarbetarna ibland kan få mandat att 

ta beslut. Castka et al. (2001) uttrycker att ledningen har ansvar för att säkerställa en 
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öppen kommunikation och skapandet av kommunikationskanaler. Handläggaren menar 

att de kan motverka motstånd genom att ha alla med sig, och att kommunikation är 

kärnan till det. Övertalning hjälper inte, utan förståelse, vilket också motverkar rädslan 

för förändring. Pieterse et al. (2012) hävdar att dynamiken i förändringsprocesser bör 

uppmärksammas och därmed bidra till förståelsen av motstånd, som är avgörande för 

den höga felfrekvensen av förändringsprogram. Utifrån detta tolkar vi det som att rädsla 

är en art av motstånd, och att konsekvensen av rädsla kan vara att de går emot 

förändringen. 

 

Teknikern i hjälpmedelsföretaget tror att motstånden de mött vid införandet av Lean kan 

bero på att förståelse kring detta saknas, men menar ändå att de fått massor av 

information och fått veta hur de ska gå tillväga. De erbjuder även utbildning till 

personalen, ”det måste vi göra för att ligga i framkant när det gäller vårt speciella 

område” menar verksamhetschefen. Han berättade också att de uppmuntrar fortsatt 

utbildning och att de även har utvecklingssamtal där de diskuterar den personliga 

utvecklingen för varje medarbetare årligen. Ett kvalitetsdrivet förändringsarbete är 

något som företagen hela tiden bör arbeta med, inget som någonsin blir klart, och därför 

tror vi att vissa anställda tar längre tid på sig att acceptera förändringen. Genom att 

fortsätta med kommunikation, information och utbildning kommer detta att underlätta 

för de anställda som inte accepterat arbetet ännu och kan resultera i en personal som alla 

kommer att förstå fördelarna med arbetet. Verksamhetschefen berättade också för oss att 

de inom en snar framtid kommer att börja arbeta mer med kommunikation och 

samarbete med hjälp av en konsult, vilket vi tror kommer att gynna detta ännu mer. En 

tolkning från ovanstående resonemang är att brist på förståelse kan vara en art av 

motstånd och att detta kan leda till att motstånd uppstår.  

 

Människor har inte motstånd mot förändringen i sig, utan de har ett motstånd mot 

osäkerheter och potentiella resultat som en förändring kan orsaka (Waddell & Sohal, 

1998). Waddell och Sohal (1998) hävdar att detta är något som chefer måste ha i åtanke, 

de måste kommunicera och samråda regelbundet med sina anställda och de anställda 

måste ges möjlighet att vara involverade i alla aspekter av förändringen. 

Respondenterna på hjälpmedelsföretaget anser alla att kommunikationen har fungerat 

bra på företaget och att informationen om förändringarna och kvalitetsarbetet har varit 

omfattande. Ur detta resonemang kan vi se att ledningen har tänkt mycket på detta när 

de bestämde sig för att införa konceptet, men att vissa inte varit lika mottagliga, och inte 

haft viljan att ta till sig informationen. En del av de anställda är inte villiga att lyssna 

och har redan från början bestämt sig för att förändringen inte kommer att resultera i 

något positivt. Waddell och Sohal (1998) skriver också att det finns en rationell faktor 

till motstånd, och att det kan förekomma där de anställdas egna rationella bedömningar 

av resultaten av förändringen skiljer sig från ledningens. Meningsskiljaktigheter kan 

skapa tvivel hos de anställda om det finns värde i förändringarna. Tvivel kan anses vara 

en art av mostånd och dess konsekvens blir då att de anställda inte anser att arbetet ger 

utdelning. Detta tror vi dock kan förebyggas genom kommunikation, som företaget 

arbetar med. Detta tolkas som något som företaget försöker att överkomma, trots att det 

inte framkommit vid intervjuerna att detta kan vara ett problem.  
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Med bakgrund av studien tolkar vi att detta är vanligt, att ledningen har en tanke med 

kvalitetsarbetet som de anställda inte ser. 

 

5.1.2 Delaktighet 

De anställdas eget ansvar är också stort menar den kommunala ekonomi- och 

planeringschefen. Han berättade att en analys vid stora förändringsarbeten utförs i deras 

verksamhet, därav finns en möjlighet att uttrycka åsikter för de berörda. Alla 

förändringar och förbättringar ska förankras i organisationen och dem de berör, men 

beslut tas på chefsnivå. Handläggaren i den kommunala verksamheten känner att hon 

har stort ansvar, att hon representerar organisationen och får ta egna beslut. Förbättring 

för henne är att vara lyhörd, tänka själv, tänka i processer och i kedjor. Gatchalian 

(1997) menar att orsakerna till misslyckande med kvalitetsarbete är hänförliga till 

människorna i organisationen och att misslyckandet beror på otillräcklig delaktighet. 

Gatchalian (1997) skriver att delaktighet är ett resultat av effektiv träning som förbättrar 

individens självkänsla och dennes förmåga att lösa problem och fatta beslut, vilket inte 

fungerat i dessa organisationer. Dessa orsaker till misslyckande kan dock delvis lösas 

genom god kommunikation, informationsutbyte, utbildning och engagemang av alla i 

organisationen, vilket ska utveckla förtroende, öppenhet, en hög ansvarskänsla och 

dessutom en önskan att göra organisationen till viljes (Gatchalian, 1997). Utifrån 

studien tolkar vi dock att det är angeläget att organisationer inte använder ordet 

misslyckat, utan istället ser det som en process som de hela tiden måste arbeta med. Ett 

misslyckande för oss innebär att arbetet tar slut, vilket vi inte anser att ett kvalitetsarbete 

ska göra. Kia Liang Tan (1997) uttrycker också att det inte fungerar med ett halvhjärtat 

stöd från de anställda och att det därför är engagemanget som är det mest centrala för 

ledarna att arbeta med, de skriver att nyckeln till ett företags framgång är just 

medarbetarnas engagemang, och att detta uppnås genom positiv kommunikation. Brist 

på engagemang kan tolkas som en art av motstånd, konsekvensen blir då att de anställda 

inte stödjer förändringen.  

 

Strategen i energibolaget menar att de anställda också har en roll i kvalitetsarbetet, det 

är de som ska arbeta efter de rutiner som finns. Han menar att om de inte gör det, om de 

anser att detta är fel, får de engagera sig och försöka ändra det istället för att uppfinna 

något eget. Samtidigt menade han att detta ändå hänger på ledningen och deras uppgift 

att ställa krav. Energibolagets miljö och kvalitetssamordnare berättade också att hon 

anser att de anställdas roll är väldigt viktig vid ett kvalitetsarbete, att det är ett system 

och att de alla hänger ihop, de måste tillsammans arbeta mot samma mål och känna sig 

involverade i detta. VD:n för dotterbolaget ansåg också att de anställdas roll är central, 

och att det är en kedja, från ledning till anställda, och att kedjan brister om inte alla tar 

sitt fulla ansvar. Även här finner vi en överensstämmelse med tidigare forskning, vikten 

av delaktighet från alla parter i verksamheten betonas. Efter observationerna tycks vi se 

att de betonar medarbetarnas delaktighet i verksamhetens kvalitetsförändringar för att de 

ska känna att de deltar, vilket förhoppningsvis resulterar i en förståelse som gör att de 

arbetar med organisationen i förändringen. De motverkar alltså eventuella motstånd 

genom att göra sina medarbetare delaktiga. 
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Den kommunala handläggaren menar att positivt motstånd finns, det är inte bra att vilja 

förändra för snabbt, de förhindrar då att arbetet rusar fram om någon motsätter sig 

förändringarna. Waddell och Sohal (1998) skriver också att en hel del arbete som 

genomförts under 1960 och 1970-talet tyder på att motstånd i själva verket är ett 

vinnande verktyg, och därför inte bör undvikas. Waddell och Sohal (1998) beskriver att 

nyttan i motstånden kan användas vid hantering av förändringar. Waddell och Sohal 

(1998) uttrycker att det finns många tillfällen då motstånd är den mest effektiva insatsen 

som finns och att motståndet är ett rättmätigt svar av en anställd. Att motstånden kan 

användas konstruktivt i en kvalitetsdriven förändring av organisationen. Efter studien 

tolkar vi att motstånd kan vara bra för att människor trots allt engagerar sig i arbetet, de 

är medvetna om vad som händer. Istället för att vara likgiltiga inför förändringarna är de 

delaktiga. Det kan vara bra att de har en kritisk syn på arbetet, det kan bidra till flera 

synsätt som inte funnits annars. 

 

Reis och Peña (2001) hävdar att organisationer inte kan tvinga någon att vara motiverad, 

övertygelsen kommer inifrån och nyckeln är att ta bort hinder för motivation snarare än 

att försöka motivera. Förståelse är det enda som håller en organisation tillsammans, det 

är inte utbildning, coachning eller undervisning. Detta är i linje med vad Feinberg 

(1996) skriver, som tidigare nämnts, han menar att utbildning och rådgivning är något 

som de flesta organisationer använder ändå. Reis och Peña (2001) skriver att 

organisationer istället ska försöka göra fred och försöka att skapa vänskap, att varje 

framgång vid en förändring beror på viljan hos de anställda att acceptera det med 

entusiasm och genomföra den med omsorg. Anställdas inflytande i arbetet har i 

allmänhet tilldelats en viktig roll för att begränsa motstånd mot förändring hävdar Pardo 

del Val et al. (2012). Brist på övertygelse kan tolkas som en art av motstånd. 

Konsekvensen av detta kan vara att de anställda inte känner sig motiverade och inte tror 

på förändringen.  

 

Konsulenten i hjälpmedelsföretaget berättade att han anser att de anställda har en 

betydelsefull roll vid ett förändringsarbete med kvalitet i fokus, men på ett annat sätt, 

mer utförande och ansvar, ”det hjälper ju inte att ha en bra ledning, om du inte har 

någon som följer det som sägs eller det som görs”. Även teknikern anser att de 

anställda har en central roll, och att de ska göra det som ledningen säger, dock att de kan 

tolka det på olika sätt. Konsulenten berättade också att motstånden ofta märks av genom 

att de anställda hävdar att de inte har tid att utföra uppgifter som de egentligen skulle ha 

gjort, att det inte prioriteras, vilket kan tolkas som en konsekvens av motstånd. Han tror 

att det kan bero på att de anser att det är bra som det är, ”det är många som varit här 

länge och skapat sig den rollen de har och den miljön de har. Nästan som ett hem”. 

Teknikern menar att det märks av på hans avdelning också, och att de som tagit till sig 

konceptet lite bättre och lite snabbare, har bättre ordning och reda. Konsulenten i 

samma företag berättade också att det vid införandet av konceptet kom en annan 

hjälpmedelscentral och pratade om de positiva effekterna av Lean och att företaget 

sedan hade en uppstartsträff där de arbetade i processer och med direkta förbättringar 

för att förtydliga hur de skulle göra. Weeks et al. (1995) skriver om medarbetarnas 

engagemang och menar att det är viktigt att de medverkar i utformningen samt är med 

vid genomförandet av processen. Detta anser vi att detta företag har arbetat flitigt med, 
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det uppkommer vid alla intervjuer att alla anställda varit delaktiga i arbetet och att de 

alla fått ta del av mycket information. De har också utarbetat en ballong som ska 

symbolisera deras organisation och vad de bör arbeta med, vilken alla har varit med att 

rita. 

 

På banken har de kontroller som utförs noggrant av svenskt kvalitetsindex, berättade 

ställföreträdande kontorschefen. De utser tre kontor som presterat bäst varje år, där 

bland annat kundnöjdhet kontrolleras. Med bakgrund av den forskning som studien 

uppmärksammat och de svar respondenterna givit tror vi att denna tävling kan skapa 

motivation till att förändra sin arbetsplats till det bättre, vilket också skapar ett 

engagemang från medarbetarna. Detta engagemang kan hjälpa till i arbetet att motverka 

lättja och motstånd från de anställda. 

 

5.2 Struktur 
Struktur är, med utgångspunkt från respondenter och tidigare forskning, det första de 

anställda i företagen i en kvalitetsdriven förändringsprocess märker av, detta är det 

första påtagliga förändringarna i deras dagliga arbete. Nedan kommer studien att 

presentera olika faktorer som observerats och som kan vara orsaker till motstånd, 

ändrade arbetsrutiner och resurser. Samt teamwork som kan vara ett hjälpmedel för att 

motverka motstånd.  

 

Dessa faktorer anser vi vara kopplat till den struktur företagen har och rangordnas efter 

den betydelse de har. Det första de anställda märker i sitt arbete och som påverkas av 

förändringarna är de ändrade arbetsrutinerna, varför vi rangordnat denna rubrik först. 

Resurser är nästa rubrik, detta på grund av att det är av vikt att de anställda har resurser 

för att kunna arbeta med kvalitetsarbetet på ett bra sätt. Som tredje rubrik har vi valt 

teamwork. Detta för att teamwork inte är det första påtagliga de anställda märker av i en 

organisation med förändringar. Teamwork kan dock bidra till att arbetet går framåt och 

att de anställda får möjlighet att hjälpa varandra i de nya processerna. I och med detta 

kan teamwork motverka motstånd vid förändringsarbetet med kvalitet i fokus.  

5.2.1 Ändrade arbetsrutiner 

Teknikern som intervjuats på hjälpmedelsföretaget tror att förändringen som de varit 

med om kan ha varit jobbig för en del anställda, och att de ändrade arbetsrutinerna kan 

vara orsaker till motstånden. Även konsulenten och verksamhetschefen i samma företag 

tror att de känner en viss trygghet i arbetet som det tidigare varit, och därför inte vill ha 

en förändring. Utifrån detta resonemang tolkar vi brist på trygghet som en art av 

motstånd som kan resultera i att de anställda inte vill ha en förändring. Pardo del Val 

och Fuentes (2003) skriver om olika grupper av motstånd, och menar att den första 

gruppens motstånd börjar med uppfattningen om dess behov, att en fel uppfattning är 

första hindret för att förändra. Detta kan vara en orsak till att motstånd har uppstått på 

företaget, att de anställda har fel uppfattning, de tror inte att arbetet kommer att ge dem 

en bättre arbetsplats med bättre rutiner. Pardo del Val och Fuentes (2003) diskuterar 

även att den första gruppen inte vill ändra tankesätt trots att situationen har förändrats. 

En del av de anställda vill inte förändra sitt tankesätt och inte heller sitt arbetssätt, vilket 

vi tror grundar sig i att de är rädda för förändringen, de anser att arbetet redan fungerar 
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bra. Rädslan kan även ses som en art av motstånd. Pardo del Val och Fuentes (2003) 

nämner också att en orsak till motstånd kan vara att företag har inbyggda rutiner, detta 

kan kopplas till teknikerns resonemang, att ändrade arbetsrutiner kan upplevas negativt 

av vissa anställda. 

 

Waddell och Sohal (1998) hävdar att motstånd är en naturlig del vid förändringar och är 

att vänta vid en sådan process. Motstånd mot kvalitetsförändringar beror på att 

organisationer och dess medarbetare går från det redan kända till det okända, individer 

söker vanligtvis en bekväm nivå av stimulans och försöker behålla det tillståndet 

(Waddell & Sohal, 1998). Detta anser vi är i linje med vad som hänt på 

hjälpmedelsföretaget, även att det har med inbyggda rutiner att göra. De anställda 

känner sig bekväma och upplever en viss trygghet i att arbeta som de alltid gjort. 

Teknikern i hjälpmedelsföretaget tror också att ju längre en medarbetare arbetat på en 

arbetsplats, desto svårare har de för att förändra något. Waddell och Sohal (1998) 

skriver också att individer skiljer sig i fråga om förmåga och vilja att anpassa sig till de 

nya förändringarna och att detta beror på att individer upplever förändringen på olika 

sätt. Vissa tenderar att hänga med och acceptera förändringen snabbt medan andra 

fastnar i det gamla (Waddell & Sohal, 1998). Internrevisorerna på banken tror att ett 

förändringsarbete alltid är besvärande på ett eller annat sätt och att alla inte uppfattar 

och ser möjligheterna, de tycker istället att det är krångligt. Med bakgrund av studien 

kan vi också se att detta är vanligt, och att det kan grunda sig i rädsla för förändringarna, 

att det kan vara skrämmande med ändrade arbetsrutiner. 

 

Waddell och Sohal (1998) skriver också att motstånd kan uppstå på grund av många 

faktorer, och att icke-rationella faktorer kan vara en av dem. Waddell och Sohal (1998) 

skriver att detta är en reaktion av en enskild anställd till föreslagna förändringar, och att 

det kan handla om en anställd som inte vill flytta sitt kontor och kanske föredrar att 

arbeta nära en särskild vän, eller är osäker på resultaten av att genomföra en ny teknik. 

Även detta tror vi kan kopplas till förändrade arbetsrutiner och ett förändrat arbetssätt. 

Studien kan se att detta är en naturlig del av ett kvalitetsdrivet förändringsarbete, men 

som dock kan innebära att organisationer möter motstånd. 

 

5.2.2 Resurser 

Ekonomi- och planeringschefen i den kommunala verksamheten menar att det beror på 

vilken möjlighet de har att arbeta med kvalitetsarbetet, om resurserna inte finns kan 

motstånd uppkomma. Waddell och Sohal (1998) skriver att ledare bör ge sina anställda 

möjlighet att vara med och ta fram den miljö och de resurser som behövs för att de ska 

kunna vara delaktiga. Även Pardo del Val och Fuentes (2003) tar upp brist på 

nödvändiga resurser för att genomföra förändringar som en orsak till motstånd. 

Handläggaren i den kommunala verksamheten menar att merarbetet som kan uppstå vid 

ett kvalitetsarbete kan medföra att anställda blir motståndare.  

 

Strategen i energibolaget berättade att de mötts av motstånd vid förändringsarbetet med 

kvalitet i fokus, även han tror att det kan bero på att det blir en ökad arbetsbörda för 

vissa och att alla kanske inte ser nyttan i det. Strategen berättade att han önskar att det 

kom in fler avvikelser som de kan arbeta ifrån, att de verkligen rapporterar när 
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någonting avviker. Han tror dock att personalen ser det som en belastning, att det blir en 

massa arbete om de skriver en avvikelse. Han menar att det kan vara arbetssituationen 

som hindrar att de anmäler sådana saker och att de internt kan utveckla detta. Även 

miljö och kvalitetssamordnaren i energibolaget menar att de inte kommer åt alla, och att 

det alltid finns de som tycker att det kostar både tid och pengar, att de slösar resurser. 

Brist på resurser för att arbeta med de kvalitetsdrivna förändringarna är alltså faktorer 

som både tidigare forskning och empiri uppmärksammat. Merarbetet tror vi kan 

jämföras med brist på resurser då detta merarbete uppkommer vid förändringsarbete, 

som personalen inte räknat med. Medarbetarna får utföra sina ordinarie arbetsuppgifter 

med ett tillägg för arbetet med förändringarna, men med samma tidsaspekter. Motstånd 

kan ses som en konsekvens av merarbete och bristande resurser för de anställda.  

 

Ekonomi har påverkat den kommunala verksamheten, sparkrav, tid och begränsande 

faktorer. Omständigheterna påverkar hur bra och noggrant de kan arbeta med 

kvalitetsarbetet menar ekonomi- och planeringschefen. Han menar att ett ekonomiskt 

och personalmässigt begränsande kan göra att de inte kan arbeta med det fullt ut på det 

sättet de skulle vilja. För att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt måste de försöka 

arbeta utifrån sina förutsättningar, att göra insatser med god kvalitet. Dock menar han 

att det kan innebära ett tufft arbete och att de kan ha tuffa förutsättningar. Även här kan 

vi se ett resonemang som styrker att brist på resurser kan begränsa förändringsarbetet. 

 

5.2.3 Teamwork 

Carson et al. (2000) hävdar att lagarbete behövs i alla företag, genom detta arbetssätt 

kan medarbetarna kompensera varandras svagheter och styrkor för att vässa sina sinnen 

och utveckla sin intelligens. Hjälpmedelsföretaget använder sig av lagarbete och 

verksamhetschefen menar att organisationen inte skulle fungera om grupperna inte 

fungerar. Waddell och Sohal (1998) menar också att lagarbete kan bidra till att de 

anställda kan övervinna många av de svårigheter som kan uppstå, och att chefer därför 

bör underlätta lagarbete. De bör ge sina anställda möjlighet att vara med och ta fram den 

miljö och de resurser som behövs för att de ska kunna vara delaktiga (Waddell & Sohal, 

1998). Detta är något som företaget uppmuntrar, verksamhetschefen berättade att även 

ledningen var med i de förbättringsgrupper som startades på företaget från början, men 

att detta inte fungerade felfritt. Ledningen valde därför att avgå från 

förbättringsgrupperna. Verksamhetschefen tror också att det var sundare för gruppen att 

få verka fritt, utan några chefsinfluenser. Vi anser att detta tyder på att ledningen 

uppmuntrar lagarbetet, genom att de själva var med från början. Även att detta leder till 

att de anställda får en annan syn på arbetet och att de förstår vikten av dessa grupper. 

Verksamhetschefen berättade också att ledningen är med och ”pushar och peppar” 

grupperna idag, men att det inte behövs i samma utsträckning som i början.  

 

Konsulenten i hjälpmedelsföretaget berättade att han upplevde implementeringen av 

konceptet som ganska turbulent. Castka et al. (2001) skriver att det finns ett antal 

forskningsrapporter som har visat att det finns ett starkt samband mellan lagarbete, 

individens beteende och hög prestanda, och att lagarbete är ett av de mest inflytelserika 

kännetecknen för framgång i en turbulent omgivning. Utifrån detta kan vi se att 

företaget kan ha haft en fördel, de team de använder kan faktiskt ha motverkat den 
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turbulenta miljö som den anställde upplevde. Erfarenheter från organisationer som 

använder lagarbete har också visat att effektiv användning av team kan medföra 

betydande förbättringar i produktivitet, kreativitet och medarbetarnöjdhet (Castka et. al, 

2001). Konsulenten tror också att förbättringsgrupperna har positiv påverkan på arbetet 

med Lean, och att det kan vara bra att diskutera med andra. Även teknikern menar att de 

påverkar varandra hela tiden eftersom de dagligen arbetar tillsammans, och att 

diskussioner i grupp är bra. Även banken använder sig av teamwork i det dagliga 

arbetet, och ställföreträdande kontorschefen anser att det är en naturlig del av arbetet, de 

lär av varandra och hjälps åt. Med dessa resonemang tror vi att det skapar samhörighet 

och delaktighet och även en viss trygghet att veta att de alltid kan ta hjälp av andra. 

 

Den kommunala ekonomi- och planeringschefen menar att de blir starkare av att arbeta 

tillsammans i team, de tar stöd av varandra. Team är bra både för att göra ett bra arbete 

och för att ge stöd till medarbetarna. Handläggaren i samma verksamhet menar också att 

det är lättare att kommunicera i team, de är aldrig själva i ett ärende. Det är en 

förbättringspotential som vuxit fram i organisationen, tidigare arbetade de själva och var 

tvungna att gå till chefen om problem uppstod berättade hon. Genom att arbeta i team 

får de även bra stöd av varandra, handläggaren menar att de driver ärendet i ett team. 

Hon anser också att det är betydelsefullt med sammansättningen av teamet, att de har en 

variation av ålder och kön. Hon anser också att samverkan är väldigt centralt, och 

väldigt bra för förbättringar i organisationen. Zairi (1994) uttrycker att produktivitet 

definieras i termer av mänskliga prestationer genom kreativitet, lagarbete, 

problemlösning, värdeskapande bidrag samt en hängivenhet och ett engagemang för 

ständiga förbättringar. Även Castka et al. (2001) hävdar att organisationens ledning är 

ansvariga för att skapa organisationskulturen och uppmuntra lagarbetets egenmakt, 

innovation och kreativitet.  

 

Strategen i energibolaget berättade att även de använder sig av teamwork, inte uttalat, 

men att det förekommer. Han menar att de kan lösa många problem genom att arbeta i 

team. Energibolagets miljö och kvalitetssamordnare berättade att de avdelningsvis har 

möten där de går igenom vad som händer under veckan eller vad de bör fokusera på och 

prioritera. Hon berättade också att de har en grupp, kamratstödjarna, som arbetar med 

sammanhållningen på företaget. Personalen kan gå dit för att prata om de inte vill gå till 

sin chef och berätta att någonting känns fel, en grupp som de alla kan få stöd ifrån. 

VD:n för dotterbolaget anser också att de ofta arbetar i team, och att detta är väldigt 

betydelsefullt. Han anser att det är bra att ta hjälp av varandra och ha möjligheten att 

tycka till. 

 

Castka et al. (2001) skriver att kunskaper, färdigheter, erfarenheter och perspektiv av en 

mångfald av människor måste samordnas för att ett företag ska bli framgångsrikt. 

Waddell och Sohal (1998) skriver att lagarbete kan bidra till att anställda kan övervinna 

många av de svårigheter som kan uppstå, och att chefer därför bör underlätta lagarbete. 

Både tidigare forskning och respondenterna uttrycker att team- och lagarbeten kan bidra 

till en positiv utveckling, både för arbetet och för medarbetarnas egen vinning i form av 

motivation och stöd för varandra. 
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Kia Liang Tan (1997) skriver att en organisation endast kan bli framgångsrik om de 

anställda på alla nivåer samarbetar, det är deras fokus, motivation och kreativitet som 

gör att arbetet fungerar. Vi tror, med bakgrund av de svar som respondenterna och 

tidigare forskning givit, att teamwork är något som behövs, och att det kan motverka 

motstånd i en organisation. De får då möjlighet att diskutera och tillsammans utvecklas, 

förbättras och bli framgångsrika. Verksamhetschefen i hjälpmedelsföretaget berättade 

dock att de grupper som finns på företaget idag, i ärlighetens namn, har kommit olika 

långt, att de är mer eller mindre mogna. Konsulenten tycker också att dessa möten för 

tillfället har hamnat lite i skymundan, och att det arbetas lite för lite i dem. Ambroz 

(2004) skriver att kommunikationen i grupperna bör vara tät, och att en tvåvägs-

kommunikation är nödvändig, den måste också vara balanserad. Utifrån detta kan vi se 

att det vore bra om företag valde att titta över detta och försökte att få grupper att arbeta 

mer aktivt med frågor, för att få igång kommunikationen och för att detta ska fungera 

bättre i organisationen. Detta skulle kunna resultera i ett kvalitetsarbete som skulle bli 

effektivare och fungera bättre i verksamheten. 

 

5.3 Mänskligt beteende 
Mänskligt beteende har visat sig påverka de anställda i företag under 

förändringsarbetets gång. Beteenden, ansvar och roller tydliggörs och de får en 

uppfattning om vem som har vilken roll och vem som bär ansvar för vad. De bygger 

upp en känsla för arbetet, antingen rädsla eller acceptans. Här kommer vi att belysa det 

som kan vara kopplat till mänskligt beteende, de faktorer som vi med bakgrund av 

studien anser kan vara orsaker till motstånd.  

 

Dessa faktorer är ledningens roll, rädsla och ansvar. Ledningens roll har vi rangordnat 

först, detta för att deras roll är av stor betydelse för hur de anställda upplever 

förändringarna, vilket påverkar kvalitetsarbetet. Därefter har vi valt att skriva om rädsla, 

rädsla från de anställda mot förändringarna. En faktor som ledningen kan förminska 

genom att ta tillvara på sin roll och utföra sitt arbete på ett bra sätt. Ansvar är den tredje 

rubriken, denna rubrik tar upp betydelsen av de anställdas eget ansvar. Detta tror vi kan 

påverka deras engagemang i förändringarna, dock att ledningen först måste motverka 

eventuella rädslor för förändringarna och se till att detta fungerar. Av denna anledning 

har vi valt att rangordna denna sist.  

5.3.1 Ledningens roll 

Hjälpmedelsföretagets konsulent anser att ledningen har en viktig roll vid ett 

förbättringsarbete och menar att de måste vara trygga i det som genomförs och 

verkligen visa att det är vad de vill göra. Även strategen i energibolaget anser att 

ledningens roll och ansvar vid kvalitetsarbete är väldigt centralt, han menade att det är 

deras uppgift att sätta lite press. Miljö och kvalitetssamordnaren i energibolaget och 

VD:n för dotterbolaget menar även de att ledningens roll är väldigt viktig och att det är 

de som sätter nivån på arbetet. Är inte ledningen engagerade blir inte resterande 

medarbetare i verksamheten engagerade, vilket både strategen och miljö och 

kvalitetssamordnaren i energibolaget är överens om. Detta är i linje med vad Hellström 

och Eriksson (2008) skriver om, att ledningens roll är att leda förbättringsarbetet och 
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vara talesmän för processen i förhållande till resten av organisationen. Teknikern i 

hjälpmedelsföretaget berättade att han vill att ledningen ska ha en ledande roll i arbetet 

och vidta åtgärder om inte arbetet följs. Här är tidigare forskning och empiri överens, 

ledningen måste vara fullt engagerade och de är också ansvariga för att se till att 

förutsättningarna finns för att kvalitetsarbetet ska fungera. Med bakgrund av detta tror 

vi att ledningens roll vid ett förbättringsarbete är väldigt betydelsefull, och att de 

anställda föredrar att ha riktlinjer att följa. Även att det är angeläget att ledningen 

engagerar sig i arbetet och visar att förändringen är viktig för organisationen. 

 

Hansson och Klefsjö (2003) hävdar även de att implementering av kvalitetsarbete måste 

stödjas av ledningens engagemang kring frågor som rör kvalitet, och att ledningen 

måste upprätta kvalitetspolicy och support. Hansson och Klefsjö (2003) skriver också 

om vikten av ledningens deltagande, att de måste föregå med gott exempel och aktivt 

delta i det praktiska arbetet. Ledningen är tvungen att visa de andra att kvalitet är minst 

lika centralt som exempelvis kostnad och leveranstid. Ekonomi- och planeringschefen i 

den kommunala verksamheten menar att det kvalitetsdrivna förändringsarbetet ligger i 

chefsansvaret. Ledningen har det yttersta ansvaret för kvalitetsarbetet, och inom deras 

organisation finns enhetschefer som har ansvar inom sitt ansvarsområde. Det är 

angeläget att kvalitetsarbetet är förankrat i ledningen, och det ingår också att skapa 

förutsättningar för att medarbetarna ska kunna arbeta med det. Även internrevisorerna 

på banken berättade att det är kontorschefen som är ansvarig för sin personal, och att det 

är upp till denne att lösa problem som kan uppkomma. Även Grimsdal och Gunnarsson 

(1993, s. 22) hävdar att det är viktigt att ledningen skapar förutsättningar för att 

förändringsarbetet ska komma igång samt fortgå, vilket enbart kan ske om ledningen är 

fullt engagerad i kvalitetsarbetet och visar det i alla ageranden. Detta är något som 

hjälpmedelsföretaget har använt sig av, bland annat har ledningen suttit med i de 

arbetsgrupper som företaget har. Dock används inte detta som tidigare, men de är 

fortfarande engagerade i arbetet.  

 

Ledarens roll är central menar också den kommunala handläggaren, beslutet måste ligga 

på chefsnivå, det måste finnas en styrning. De måste också tänka praktiskt menar hon, 

vad som händer på medarbetarnas nivå, där förbättringspotentialen finns. Pardo del Val 

och Fuentes (2003) diskuterar att inbyggda rutiner och passivt ledarskap kan vara 

orsaker till motstånd. Waddell och Sohal (1998) uttrycker att olämpliga eller dåliga 

ledarstilar också bidrar till motstånd och Das et al. (2011) uttrycker vikten av ledarskap 

och att forskning har visat att ledarskap är avgörande för framgång vid förändringar. 

Även Kia Liang Tan (1997) skriver att ledarskap samt ökad delaktighet för de anställda 

är faktorer som är väldigt väsentliga för att konceptet ska vara framgångsrikt. Både 

respondenterna och tidigare forskning betonar vikten av ledarens roll, att det är ledaren 

och ledningen som måste visa sitt engagemang och sin tilltro till förändringen för att de 

ska ha möjlighet att få med sig sina medarbetare. Även banken anser att ledningen har 

en central roll vid ett kvalitetsarbete, internrevisorerna berättade att de anser att det är av 

allra högsta vikt att ledningen säger vad de tycker och hur de vill ha det. De menar 

också att det är viktigt att de anställda tar detta på allvar.  
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Chefer måste kommunicera och samråda regelbundet med sina anställda och de 

anställda måste ges möjlighet att vara involverade i alla aspekter av förändringen hävdar 

Waddell och Sohal (1998). Hellström och Eriksson (2008) menar att förändringar i 

organisationsstrukturen bland annat innebär att processens ägare betecknas, dennes roll 

är att leda processens förbättringsarbete och se till att integreringen fungerar samt vara 

en talesman för processen i förhållande till resten av organisationen. Detta styrker även 

respondenterna, de menar att ledarens roll är att leda processen och vara den som är 

ytterst ansvarig. 

 

Weeks et al. (1995) skriver om acceptans, att det är viktigt att de chefer som är 

ansvariga för genomförandet av konceptet eller förändringen också måste acceptera det, 

dessutom ge stöd till medarbetarna. Detta kan jämföras med Gatchalians (1997) 

resonemang om att ledningens delaktighet är viktig för att få förändringsarbetet att 

fungera. Även Melan (1998) menar att de främsta orsakerna till om kvalitetsarbete 

lyckas eller misslyckas är ledarskap, ledningens engagemang och delaktighet, 

etablerade behov och strategisk syn. En mängd forskning lägger stor vikt vid ledarens 

roll, liksom respondenterna. Därav menar vi att det kan konstateras att ledarens och 

ledningens roll är central för att det kvalitetsdrivna förändringsarbetet ska fungera och 

fortgå. 

 

En nödvändighet för att uppnå ett framgångsrikt genomförande av kvalitetsarbete är 

också, enligt Hansson och Klefsjö (2003) att cheferna presenterar, diskuterar och 

motiverar varför detta arbetssätt är bättre än det nuvarande och att de valda metoderna 

ska förstås och accepteras av alla inblandade parter. Detta omfattar bland annat 

fastställande av mål, mot vilket genomförandet riktas samt en gemensam vision. 

Motivering är något som hjälpmedelsföretaget använder sig av, de har informerat och 

försöker göra de anställda medvetna om vad förändringarna bidrar med, genom att svara 

på frågor och dylikt. Verksamhetschefen berättade också att luftballongen som alla har 

varit med och ritat är företagets gemensamma målbild, som de även aktivt arbetar med.   

 

Så länge organisationer inte konfronterar motstånden kommer genomförandet att vara 

långsam och besvärlig (Feinberg 1996). För att lösa detta tror Feinberg (1996) att de bör 

söka motståndskraftiga chefer och kräva deras fulla medverkan från början, till skillnad 

från det alldeles för lätta tillvägagångssättet att ”arbeta runt dem” eller ”vänta tills vi 

har några framgångar att övertyga dem med”. Feinberg (1996) skriver dessutom att 

deras åsikter bör exponeras i en miljö som inte känns hotande samt att deras argument 

bör höras och diskuteras i syfte att nå en fungerande lösning. Verksamhetschefen i 

hjälpmedelsföretaget berättade att han tycker att det i en situation där de anställda ser 

förändringen mer som hot än som en möjlighet gäller att lyfta fram de fördelar som 

finns, och ställa, förklara och besvara frågor som; ”Varför ska vi ändra på det här? 

Såhär har vi gjort i alla tider och det har ju funkar förut? Varför funkar det inte nu?” 

Utifrån de ovanstående resonemangen tolkar vi att motstånd kan ses som en konsekvens 

av ledarskapet, om inte ledningen har en fungerande ledarstil kan motstånd uppkomma.  
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5.3.2 Rädsla 

Konsulenten på hjälpmedelsföretaget berättade att förändringsarbetet i organisationen 

upplevdes turbulent av honom och att det var skrämmande att se sina kollegors rädsla. 

Han anser att motstånd fanns vid denna tidpunkt. Även teknikern i samma verksamhet 

ansåg att de möttes av motstånd vid införandet av Lean. Ur tidigare resonemang kan vi 

utläsa att rädsla kan vara en bidragande orsak till motstånd i ett förändringsarbete, och 

att de anställda känner osäkerhet inför framtiden, vad arbetet kommer att resultera i och 

hur det kommer att påverka individerna personligen. Ford et al. (2002) skriver bland 

annat att motstånd uppkommer från rädsla och att det beror på att förändringar ökar 

rädsla och ångest. Feinberg (1996) är dock av en annan åsikt, han anser att 

organisationer okritiskt accepterar att de grundläggande orsakerna till motstånd är 

okunnighet och rädsla men att det egentligen är en kamp som förs av behöriga personer. 

Han menar att lösningen är en motståndskraftig chef. Vi tror dock att det, precis som 

konsulenten på företaget säger, kan vara så att rädsla för vad som skall hända i 

framtiden kan resultera i att de anställda gärna motarbetar ett kvalitetsarbete. Reis och 

Peña (2001) hävdar också att anställda fruktar för förändring, och att undersökningar 

visar att i början av ett förändringsprogram är 60 till 80 procent av de anställda rädda 

och skeptiska, och att det efter genomförandet av programmet kan stiga till mellan 90 

till 95 procent. Även den kommunala handläggaren tror att människan är rädd för 

förändringar, och att det är så av naturen.  Motivera är angeläget menar hon, det är 

första steget i förändringen, att få människorna med sig. Går det fort möter de motstånd 

snabbare anser hon, människor har olika lätt att förändras, beroende på vad de har i sin 

ryggsäck. Det kan ta tid att få med alla men det är värt det. 

5.3.3 Ansvar 

De anställda får också ta mycket ansvar idag, och själva lösa problem, berättade 

verksamhetschefen på hjälpmedelsföretaget, förut var det ofta ledningen som fick 

försöka att lösa problemen och de som fick ”bollen i knät”. Idag väljer de istället att 

bolla tillbaka det, och de anställda får själva ta ansvaret. De har dock alltid möjligheten 

att ta det till sin förbättringsgrupp för att diskutera och tillsammans försöka lösa 

problemen. Även konsulenten och teknikern berättade att de själva får ta mycket ansvar. 

Anställdas inflytande i arbetet har i allmänhet tilldelats en viktig roll för att begränsa 

motstånd mot förändring hävdar Pardo del Val et al. (2012). Inflytandet innebär fördelar 

för förändringsprocessen såsom ökad kreativitet, ökad innovation, ökad 

inlärningsförmåga och bättre beslutsfattande. Detta innebär att alla medlemmar i 

organisationen ska tänka på ett strategiskt sätt och ta fullt ansvar för sitt eget arbete. 

Även personalen på banken får själva besluta i olika frågor, och de två interna 

revisorerna menar att det är centralt att de får rätt personal. Vi tror att detta kan resultera 

i att medarbetarna känner att ledningen har förtroende för dem och att de känner sig 

delaktiga, vilket kan vara positivt för att motverka eventuella problem eller motstånd 

från de anställda. Vi tolkar utifrån detta att mostånd kan uppstå vid brist på inflytande.  

 

Miljö och kvalitetssamordnaren i energibolaget och VD:n för dotterbolaget berättade att 

de anställda får ta eget ansvar. Även strategen i samma verksamhet berättade att de fick 

välja ganska fritt vilket material och vilka leverantörer som de skulle använda sig av, 

när han tidigare arbetade med driftsidan i organisationen. Miljö och 
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kvalitetssamordnaren berättade att de anställda får komma med förbättringsförslag och 

att många förslag tyder på att företagskulturen är levande, vilket de strävar efter. Hon 

menar också att det är angeläget för dem att alla på företaget ska ha kunskap om 

organisationen och kunna lära kunderna det, de är alla representanter. När de blev ISO-

certifierade år 2006 kände de som beslutat om detta att det var centralt att förklara för 

personalen vad det innebar och vad det betyder för alla, att det inte bara är ett diplom 

som kommer att sitta i receptionen, utan att alla kommer att vara delaktiga och påverkas 

av förändringen. 

 

För att undvika känslan av osäkerhet till förändringen och för att undvika en känsla av 

dåligt självförtroende hos de anställda är det enligt Pardo del Val et al. (2012) viktigt att 

arbeta med att få känslan av delaktighet genom ett deltagande program. Att lösa 

problemen i grupp är något som verksamhetschefen i hjälpmedelsföretaget föredrar, och 

menar att risken annars är att de inte ser till gruppens bästa. Osäkerhet och dåligt 

självförtroende kan anses vara en art av motstånd som kan resultera i att de anställda 

inte vill och inte vågar förändra organisationen.  

 

Från dessa resonemang har de mest väsentliga delarna tagits ut och rangordnats i 

bidraget. Där kommer frågeställningarna att besvaras för att vi ska ha möjligheten att 

uppfylla syftet, att belysa motstånd från anställda mot kvalitetsdrivet utvecklingsarbete 

samt olika sätt för ledningen att bemöta dessa motstånd. Bidraget presenteras nedan. 
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6. Bidrag 
 
 

 

Denna del presenterar studiens bidrag. De delar av vikt från reflektionen tas upp. 

Denna del är också tänkt att svara upp på studiens syfte. 

 

 

Studiens syfte är att belysa motstånd från anställda vid kvalitetsdrivet utvecklingsarbete 

och belysa olika sätt för ledningen att bemöta dessa motstånd. Frågeställningarna som 

använts för att svara på detta är; 

 

 Vilka motstånd vid kvalitetsdrivet utvecklingsarbete från de anställda har 

respondenterna i fallföretagen uppmärksammat? 

 

 Vilka konsekvenser har dessa motstånd från anställda vid det kvalitetsdrivna 

utvecklingsarbetet fått, vad har respondenterna i fallföretagen upplevt? 

 

 Vilken hantering anser respondenterna att ledningen bör ha kring dessa 

motstånd? 

 

 Vilka motstånd från anställda vid kvalitetsdrivet utvecklingsarbete belyser 

tidigare forskning? 

 

 Vilka konsekvenser belyser tidigare forskning att dessa motstånd från anställda 

vid kvalitetsdrivet utvecklingsarbete har? 

 

 Vilken hantering av dessa motstånd belyser tidigare forskning? 

 

Dessa frågeställningar har vi haft i åtanke under studiens gång, och i detta kapitel ska 

detta redogöras. Motståndens art, konsekvenserna från dem samt olika sätt för ledningen 

att bemöta dessa motstånd kommer att belysas nedan. Studien har uppmärksammat att 

motståndens art, konsekvenser och hantering i viss mån är svåra att skiljas åt, 

diskussioner om dessa förs ofta i samband med varandra. Detta berör framförallt 

motståndens art och konsekvenser. På grund av detta har studien i viss mån inte kunnat 

särskilja dessa.  

 

Bidraget kommer att lägga störst vikt vid ledningens hantering av dessa motstånd, detta 

för att motståndens art samt konsekvenserna av dem har diskuterats och skildrats under 

arbetets gång. De teman som tas upp under ledningens olika sätt att bemöta motstånd 

har framkommit ur tolkningar från det empiriska materialet samt tidigare forskning. 

Dessa teman har studien uppmärksammat som relevanta. De teman som studien 

genererat kan ses som generella, studien kan inte särskilja dessa till kvalitetsdrivet 

utvecklingsarbete. Detta på grund av att kommunikation, struktur och mänskligt 

beteende förmodligen kan uppmärksammas även vid andra utvecklingsarbeten som inte 

har sitt fokus på kvalitet. 
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6.1 Motståndens art och konsekvenser 
Genom tidigare forskning och empiri kan vi se att kommunikationen är viktig vid ett 

kvalitetsdrivet utvecklingsarbete. Utan kommunikation och stöd kan konsekvensen bli 

att de anställda väljer att gå emot förändringen och saboterar den. Genom tolkningar av 

det empiriska materialet samt av tidigare forskning har studien även noterat att motstånd 

kan uppkomma från rädsla. Ur tidigare resonemang av respondenterna kan utläsas att 

människan är rädd för förändringar, och att det är så av naturen. Rädsla kan vara en 

bidragande orsak till motstånd i ett kvalitetsdrivet förändringsarbete och de anställda 

kan känna osäkerhet inför framtiden, vad arbetet kommer att resultera i och hur det 

kommer att påverka individerna personligen. Ford et al. (2002) skriver bland annat att 

motstånd uppkommer från rädsla och att det beror på att förändringar ökar rädsla och 

ångest. Reis och Peña (2001) hävdar också att anställda fruktar för förändring. Utifrån 

dessa resonemang är vår tolkning att rädsla kan vara en art av motstånd, rädsla kan 

uppstå som en följd av förändringarna och kan vara en bidragande orsak till mostånd.  

 

De ändrade arbetsrutinerna kan även det vara en orsak till motstånd uttrycker 

respondenterna. De tror att det kan vara så att de anställda känner en viss trygghet i 

arbetet som det tidigare varit, och därför inte vill ha en förändring. Utifrån detta 

resonemang tolkar vi brist på trygghet som en art av motstånd. Detta kan, utifrån svar 

från respondenterna, märkas genom att de anställda hävdar att de inte har tid att göra 

sina uppgifter och väljer att inte prioritera dessa, vilket kan tolkas som en konsekvens 

av detta. Även Pardo del Val och Fuentes (2003) nämner att en orsak till motstånd kan 

vara att företag har inbyggda rutiner, detta tolkas som att ändrade arbetsrutiner kan 

upplevas negativt av vissa anställda och kan bidra till att motstånd uppstår.  

 

Respondenterna har också uttryckt att en faktor som är central är resurser och 

merarbete. De menar att den möjlighet de har att arbeta med förändringarna påverkar 

dem. Om resurserna inte finns kan motstånd uppkomma. Även tidigare forskning 

hävdar detta, ledare bör ge sina anställda möjlighet att vara med och ta fram den miljö 

och de resurser som behövs för att de ska kunna vara delaktiga (Waddell & Sohal, 

1998). Även Pardo del Val och Fuentes (2003) tar upp brist på nödvändiga resurser för 

att genomföra kvalitetsdrivna förändringar som en orsak till motstånd. Här kan vi se att 

motstånd kan vara en konsekvens av merarbete och bristande resurser för de anställda.   

 

Waddell och Sohal (1998) uttrycker att olämpliga eller dåliga ledarstilar bidrar till 

motstånd och Das et al. (2011) uttrycker vikten av ledarskap. Das et al. (2011) skriver 

att forskning har visat att ledarskap är avgörande för framgång vid kvalitetsdrivna 

förändringar. Även Kia Liang Tan (1997) skriver att ledarskap samt ökad delaktighet 

för de anställda är faktorer som är väldigt viktiga för att företag ska vara framgångsrika. 

Respondenterna har uttryckt att ledningens roll har betydelse för motstånden mot 

kvalitetsförändringen, om de inte är engagerade och positiva till förändringarna och 

tydligt förmedlar varför förändringen är nödvändig kan motstånd från de anställda 

uppkomma. Utifrån dessa resonemang är vår tolkning att ledarskap, samt de anställdas 

inflytande är viktigt för att motstånd inte ska uppstå. Motståndet kan ses som en 

konsekvens av bristande ledarskap samt brist på inflytande.  
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Respondenterna och tidigare forskning lägger också vikt vid engagemang från de 

anställda. Kia Liang Tan (1997) uttrycker bland annat att det inte fungerar med ett 

halvhjärtat stöd från de anställda och att det därför är engagemanget som är det mest 

centrala för ledarna att arbeta med, de skriver att nyckeln till ett företags framgång är 

just medarbetarnas engagemang, och att detta uppnås genom positiv kommunikation. 

Brist på engagemang kan tolkas som en art av motstånd, konsekvensen blir då att de 

anställda inte stödjer förändringen. Reis och Peña (2001) hävdar att organisationer inte 

kan tvinga någon att vara motiverad, övertygelsen kommer inifrån och nyckeln är att ta 

bort hinder för motivation snarare än att försöka motivera. Pardo del Val et al. (2012) 

hävdar att anställdas inflytande i arbetet i allmänhet har tilldelats en viktig roll för att 

begränsa motstånd mot förändring. Brist på övertygelse kan tolkas som en art av 

motstånd. Konsekvensen av detta kan vara att de anställda inte känner sig motiverade 

och inte tror på förändringen. Waddell och Sohal (1998) skriver också att det finns en 

rationell faktor till motstånd, och att det kan förekomma där de anställdas egna 

rationella bedömningar av resultaten av förändringen skiljer sig från ledningens. 

Meningsskiljaktigheter kan skapa tvivel hos de anställda om det finns värde i 

förändringarna. Tvivel kan anses vara en art av motstånd och dess konsekvens blir då att 

de anställda inte anser att arbetet ger utdelning.  

 

Pardo del Val och Fuentes (2003) skriver om olika grupper av motstånd, och menar att 

den första gruppens motstånd börjar med uppfattningen om dess behov, att en fel 

uppfattning är första hindret för att förändra. Vår tolkning är att detta kan vara en orsak 

till att motstånd har uppstått på företagen, att de anställda har fel uppfattning, de tror 

inte att arbetet kommer att ge dem en bättre arbetsplats med bättre rutiner. Genom 

tolkningar av tidigare forskning samt det empiriska materialet kan vi även se att 

osäkerhet och dåligt självförtroende kan anses vara en art av motstånd som kan resultera 

i att de anställda inte vill och inte vågar förändra organisationen. Även brist på 

förståelse kan vara en art av motstånd och det kan leda till att motstånd uppstår. 

 

6.2 Olika sätt att bemöta motstånd 
Resonemangen nedan härleds från materialet i studien. De teman som studien genererat 

kan ses som generella tillvägagångssätt för ledningen att bemöta motstånd från de 

anställda, studien kan inte särskilja dessa till kvalitetsdrivet utvecklingsarbete. Detta på 

grund av att kommunikation, struktur och mänskligt beteende förmodligen kan 

uppmärksammas även vid andra utvecklingsarbeten som inte har sitt fokus på kvalitet. 

6.2.1 Kommunikation 

I första hand belyser studiens bidrag kommunikation. Efter denna studie kan vi se att 

kommunikationen är central att ha med sig genom hela förändringsprocessen för att 

arbetet med kvalitet ska upplevas tillfredsställande. Från intervjuerna har vi fått 

uppfattningen att det är genom kommunikation som framgång med kvalitetsarbetet kan 

komma. Genom kommunikation kan ledningen se till att organisationen får alla med på 

idéerna och förändringarna som sker. Genom att ha en tydlig information till sina 

anställda ökar de chanserna till att skapa en förståelse hos dem, en förståelse för varför 

förändringen sker och vad de behöver göra för att lyckas med detta. Om alla anställda 
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skulle förstå skälet bakom förändringen, och veta att kvalitetsarbetet kommer att gynna 

både företaget och den enskilde individen på arbetsplatsen, skulle alla hjälpa till. Men så 

lätt är det inte alltid. Flera av respondenterna menar att det är svårt att nå alla, att det 

alltid är några som är negativa till förändringar och som vill ha det som det alltid har 

varit. ”Det där har vi provat förr”, ”det där gjorde vi på 90-talet och det föll inte väl 

ut” är exempel på några av kommentarerna som handläggaren mött på den kommunala 

verksamheten.  

 

Flera av respondenterna menar att kommunikation och medvetenhet kan vara faktorer 

för att minska detta motstånd, detta gör att de anställda inte arbetar emot förändringarna 

på samma sätt. Övertalning hjälper inte, det krävs förståelse, vilket också motverkar 

rädslan för förändring. Det som också uppmärksammats efter intervjuerna är att flera 

gärna vill se vinsten först, att de inte ser helheten och att de därför kan bli motståndare 

till kvalitetsarbetet. Det är angeläget att alla ser sin länk i kedjan, ser vad de tillför i det 

stora hela. Detta då kvalitetsarbete ofta medför att de anställda får arbeta lite extra. 

Även tidigare forskning uttrycker detta och menar att det kan fungera som uppmuntran 

för de anställda om de kan se de olika länkarna i den längre händelsekedjan. Tidigare 

forskning och empiri uttrycker också att människor inte har motstånd i sig, utan att det 

ligger i att de är osäkra och ovissa om vilka resultat förändringen ska orsaka.  

 

”Jag tror att människor inte kan få tillräckligt mycket information, sen får vi vara 

smarta med hur vi lägger upp det” menar energibolagets miljö och kvalitetssamordnare. 

De motverkar alltså eventuella motstånd genom att göra sina medarbetare delaktiga. Vi 

tror dock att detta är vanligt, att ledningen har en tanke med arbetet som de anställda 

inte ser. Med bakgrund av studien menar vi att de kan motverka detta genom att skapa 

engagemang och delaktighet hos medarbetarna. Vilket kan uppnås genom en positiv och 

kontinuerlig tvåvägs-kommunikation, en öppen kommunikation mellan ledning och 

anställda.  

6.2.2 Struktur 

I andra hand belyser studiens bidrag strukturen. Vi anser att det första som de anställda 

kommer i kontakt med vid en kvalitetsdriven process är strukturen, och att det är det 

första påtagliga förändringarna som de ser i sitt dagliga arbete. Ändrade arbetsrutiner är 

något som flera av respondenterna har resonerat kring, de tror att den kvalitetsdrivna 

förändringen som sker kan vara omtumlande och skrämmande, och att det kan leda till 

motstånd. Utifrån studien tror vi att det kan vara vanligt att de känner en viss trygghet i 

det som är, och att förändringar i det dagliga arbetet kan göra att de inte riktigt vet sin 

plats längre. Detta är en vanlig orsak till motstånd, de anställda ser inte att arbetet kan 

leda till en bättre arbetsplats med bättre arbetsrutiner på grund av den osäkerhet de 

känner. Flera anser att de inbyggda rutinerna som finns på företaget fungerar bra, och 

ser inte att en förändring av detta skulle resultera i bättre arbetsrutiner och ett bättre 

arbetssätt. Även resurser är något som alltid behövs och vi tror att det är av stor vikt att 

de anställda har resurser för att kunna arbeta med kvalitetsarbetet på ett bra sätt. Vid ett 

förändringsarbete finns risken att de anställda känner att arbetsbördan ökar och därför 

inte kan se nyttan, istället att de slösar resurser på det. Vi kan se att ekonomiska 

aspekter och tid påverkar hur väl de kan utföra ett förändringsarbete med kvalitet i 
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fokus, och att detta kan påverka de anställda. Om de inte anser att de får de resurser och 

den tid de behöver kan detta resultera i ett motstånd från deras sida. Vi anser, med 

bakgrund av studien, att begränsande faktorer i form av tid och pengar även begränsar 

kvalitetsarbetet, vilket gör att de anställda protesterar.  

 

Teamwork kan bidra till att ett kvalitetsarbete förbättras och kan motverka motstånd vid 

förändringsarbete, detta är något som uppenbarats utifrån resonemang i studien. Detta 

medför att medarbetarna kan kompensera för varandras svagheter och styrkor och 

dessutom tillsammans övervinna många svårigheter som kan uppstå. Alla fallföretag 

använder sig av teamwork och kan alla se att det medför positiva aspekter, samt att 

ledningen gärna uppmuntrar detta. Vi tror att en positiv aspekt i det hela är att de 

tillsammans kan diskutera och lära av varandra. Vi anser att teamwork skapar 

samhörighet och delaktighet, det skapar en trygghet att veta att de har stöd av varandra. 

Teamwork kan resultera i att de tillsammans blir starkare och kan utföra ett bättre 

arbete. Detta kan motverka det motstånd som kan uppstå, lagarbete kan bidra till en 

positiv utveckling, både för arbetet och för medarbetarnas egna vinning, i form av 

motivation och stöd. Samarbete, delaktighet och motivation kan vi med bakgrund av 

studien se är centrala faktorer som kan påverka framgången med ett kvalitetsarbete, 

vilket vi tror att teamwork kan förbättra. Medarbetarna får chansen att diskutera och 

tillsammans utvecklas, förbättras och bli framgångsrika.  

6.2.3 Mänskligt beteende 

I tredje hand har vi valt att belysa mänskligt beteende. Studien har visat att rädsla kan 

vara en bidragande orsak till motstånd vid ett kvalitetsarbete, och att de anställda känner 

osäkerhet inför framtiden, vad arbetet kommer att resultera i och hur det kommer att 

påverka individerna personligen. I tidigare forskning kan bland annat läsas att motstånd 

uppkommer från rädsla och att det beror på att förändringar ökar rädsla och ångest. 

Respondenterna menar att motivering är viktigt, att det är det första steget i 

förändringen, att få människorna med sig. 

 

Ledningen har en stor och central roll när det gäller motstånd från anställda mot 

kvalitetsdrivet utvecklingsarbete. Respondenterna har alla svarat att de anser att 

ledningen har det yttersta ansvaret för att arbetet ska fungera på ett bra sätt. De menar 

att ledningen måste vara trygga och engagerade i det som genomförs och visa vad de 

vill med förändringen. Både respondenterna och den tidigare forskningen i arbetet är 

överens om att det krävs att ledningen är engagerade, är de inte det kommer inte 

resterande medarbetare att vara det heller. Ledningen måste också se till att 

förutsättningarna för arbetet finns. Både de intervjuade och forskningen betonar vikten 

av ledarens roll, att det är ledaren och ledningen som måste visa sitt engagemang och 

sin tilltro till förändringen, detta för att de ska ha möjlighet att få med sig sina 

medarbetare. Tidigare forskning uttrycker också att olämpligt, dåligt eller passivt 

ledarskap kan vara orsaker till motstånd, vilket påvisar vikten av ledningens 

engagemang. En mängd forskning lägger stor vikt vid ledarens roll, precis som de 

intervjuade. Med bakgrund av studien kan vi konstatera att ledarens och ledningens roll 

är betydelsefull för att förändringsarbetet med kvalitet ska fungera och fortgå. 
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Litteratur menar att de främsta orsakerna till om kvalitetsarbete lyckas eller misslyckas 

bland annat är ledarskap, ledningens engagemang och delaktighet. Utifrån studien kan 

vi hålla med om detta till viss del. Studien har visat att ledningens roll och engagemang 

är väldigt centralt för att arbetet ska fungera bra, de bör föregå med gott exempel och 

arbeta för att få alla medarbetare att förstå vikten av förändringen. Dock tror vi inte att 

ledningens roll är den främsta orsaken till att arbetet upplevs tillfredsställande, detta tror 

vi är kommunikationen. Vilket i sig främst handlar om ledningens förmåga att 

kommunicera med medarbetarna. Vi tror dock att den främsta orsaken till om arbetet 

upplevs tillfredsställande eller inte är kommunikationen mellan ledningen och 

medarbetarna. Vi är förvissade om att ledaren inte själv kan motverka eventuella 

motståndare, vi tror att kommunikationen och delaktigheten är det som kan övertyga en 

negativ medarbetare. Ledning bör ansvara för detta, men medarbetarna är de som till 

sist måste engagera sig för att alla ska arbeta mot samma mål. Därför tror vi att nyckeln 

är kommunikation mellan ledning och anställd. Litteraturen lägger stor vikt vid 

anställdas inflytande i arbetet, deras inflytande har en central roll för att begränsa 

motstånd vid förändring. Vi anser att detta är viktigt och kan resultera i att medarbetarna 

känner att ledningen har förtroende för dem. Medarbetarna kan även känna att de är 

delaktiga, vilket är positivt för att motverka eventuella problem eller motstånd från de 

anställda. Detta är dock inget som respondenterna lagt stor vikt vid under intervjuerna. 

Respondenterna menar att de anställda har en betydelsefull roll i kvalitetsarbetet, men 

de uttalade inte påvisligen att detta kan begränsa motstånd vid förändringen.  
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6.3 Fortsatt forskning 
Denna studie har valt att enbart belysa motstånd, som är en av många olika reaktioner 

som kan uppkomma vid ett utvecklingsarbete med kvalitet i fokus. Vi anser att man bör 

ta fasta på detta i andra studier och därför belysa vilka olika reaktioner som kan uppstå 

vid en kvalitetsdriven förändring.  

  

För fortsatt forskning vore det också intressant att utföra en studie som överblickar hur 

motstånden kan te sig mot förnyelsearbete rent generellt, bortsett från kvalitetsfokus. Är 

det samma faktorer som påverkar? Denna studie har inte heller avgränsat sig mot en 

särskild bransch. En jämförelse mellan två branscher vore därför av intresse, för att se 

om detta skiljer sig åt.  

 

I inledningen diskuteras det om att motstånd inte alltid behöver anses vara negativt för 

en organisation. Vi kan därför se möjligheten att undersöka detta vidare, på vilket sätt 

motstånd kan vara positivt för en organisation. Förutom att belysa motstånd finns också 

möjligheten att rikta sig mot de koncept som finns, och belysa hur de används idag 

jämfört med tidigare. Vi har uppmärksammat att TQM inte används i samma 

utsträckning idag, och att företag istället väljer att inspireras av dem. Vad kan denna 

utveckling bero på, varför har företag som implementerat konceptet valt att frångå 

detta? 
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Bilaga 1.  Intervjufrågor 
 

Hur arbetar ni med kvalitet idag? 

 

Delegeras ansvar ut till de anställda på något vis? På vilket sätt delegeras ansvar ut till 

de anställda? 

 

Har de anställda möjlighet att själva ta ansvar, och fatta beslut? 

 

Hur kontrolleras tjänsten/produkten, kontrolleras detta under arbetets gång? 

 

Hur ser ni på kundnöjdhet? 

 

Hur arbetar ni med förbättringar i organisationen? För alla avdelningar och processer 

eller för verksamheten som helhet? 

 

Hur upplevde du förändringsarbetet i er verksamhet? 

  

Hur informerade ni de anställda om förändringen? 

  

Hur blev ni informerade av ledningen om förändringen? 

  

På vilket sätt reagerade de anställda till förändringen? 

  

På vilket sätt reagerade ledningen till förändringen? 

  

Vilken roll anser du att ledningen har vid kvalitetsarbete? 

 

Vilken roll anser du att de anställda har vid kvalitetsarbete? 

 

Möttes ni av motstånd mot detta på något sätt? I sådant fall på vilka sätt? 

  

Varför tror du att ni möttes av motstånd?   

  

Hur gjorde ni för att överkomma dessa motstånd? 

  

Om inte, varför tror du att ni inte mötte motstånd? 

  

Är teamwork något som ni använder er av? Har det någon påverkan på 

förändringsarbetet tror du? 
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Bilaga 2.  Sökträffar 
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All research is interpretive! 
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TQM and BPR 241 2013-
04-10 
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4 011 
 
 
 
 

2013-
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Managing 

4187 2013-
06-11 

 
Managing successful change   
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Bilaga 3.  Mail till respondenter 
 

 

Hej! 

  

Vi är två tjejer som läser vid högskolan i Gävle och skriver vår kandidatuppsats om 

implementering av konceptet TQM.  

 

Vi har läst att ni implementerat styrmedlet så vi är intresserade och skulle väldigt gärna 

vilja höra lite mer om det.  

  

Vi vore väldigt tacksamma för svar. 

 

  

Med vänliga hälsningar, 

Emelie Mårtensson, kontaktuppgifter 

Marie Olsson, kontaktuppgifter 

 

 

Hej! 

  

Vi är två tjejer som läser vid högskolan i Gävle och skriver vår kandidatuppsats om 

kvalitetsarbete. Vi har sett att ni är omnämnda på kvalitetsindex och att ni på ett mycket 

bra sätt lever upp till kundernas höga förväntningar. 

Av denna anledning är vi intresserade av att prata med er angående ert kvalitetsarbete 

och höra er berätta mer om detta.  

Hör gärna av er!  

Vi vore väldigt tacksamma för svar. 

  

Med vänliga hälsningar, 

Emelie Mårtensson, kontaktuppgifter 

Marie Olsson, kontaktuppgifter 

 

 

Hej Namn! 

  

Först vill vi ännu en gång tacka för att du ställt upp på intervju till vårt examensarbete!  

  

Vi har nu bearbetat intervjuerna färdigt och önskar att du läste igenom detta, för att se 

om vi tolkat dig rätt. Är det något du skulle vilja ändra eller lägga till så vore vi 

tacksamma om du kontaktar oss så fort som möjligt, dock senast fredag 10 maj. Har vi 

tolkat dig rätt får du mer än gärna skicka oss ett mail och tala om detta också!  

  

Tack på förhand!  

  

Med vänliga hälsningar, 

Marie Olsson och Emelie Mårtensson 

Kontaktuppgifter 

  


