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Sammanfattning 

Under de senaste åren har energibranschen mött nya utmaningar som förändrat 

förutsättningarna, i en tidigare stabil verksamhet som kännetecknats av god tillväxt 

och kapitalintensitet. De nya utmaningarna inom branschen har lett till ett behov av att 

förändra sättet att organisera och leda verksamheterna. Många koncerner inom 

energibranschen har hierarkiska, funktionsstyrda strukturer som betraktas som 

mekaniska, reaktiva system med ett internt fokus. De nya förutsättningarna kräver hög 

flexibilitet, proaktiva system med ett externt fokus. Total Quality Management (TQM) 

har lanserats som framgångsrika koncept för att uppnå detta. Studier visar att en 

lyckad implementering av dessa koncept kräver en stark företagskultur, ett engagerat 

ledarskap och en struktur anpassad till TQM (Bergman och Klefsjö, 2012; Ljungberg 

och Larsson, 2012) Många organisationer i energibranschen står inför en 

genomgripande förändring av kultur, struktur och ledarskap. Genom att 

medvetandegöra och belysa dessa faktorer ökar möjligheterna att motverka oönskade 

kulturella effekter och därmed underlätta förändringen. 

Föreliggande studie har undersökt hur kultur, struktur och ledarskap samverkar genom 

att kartlägga dessa faktorer, i en organisation med en funktionell struktur. Studien har 

genomförts som en fallstudie där även en organisations styrkor respektive svagheter 

avseende kultur, struktur och ledarskap ur ett TQM-perspektiv har beskrivits. 

Resultatet visade att samverkan mellan kultur, struktur och ledarskap kan beskrivas 

som en iterativ, interagerande process. Ledarskapet har förmåga att påverka 

värderingar, kultur och struktur, samtidigt som strukturen bär på värderingar och 

kultur som påverkar ledarskapet. Ledarskapet i fallstudien dominerades av 

värderingar, som stämmer överens med TQM, även kulturen dominerades av dessa 

värderingar, trots den funktionella strukturen. Men studien påvisade även att den 

funktionella strukturen hade en viss inverkan både på kultur och ledarskap. Resultatet 

visade också en brist på struktur anpassad till den rådande kulturen och ledarskapet i 

fallstudien, eftersom den funktionella strukturen visade sig vara dominerande. 
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Abstract 

In recent years, the energy industry has faced new challenges that have changed the 

conditions, in a previously stable business characterized by good growth and capital 

intensity. The new challenges in the industry have led to a need of change the way of 

organizing and managing the businesses. Many energy sector groups have 

hierarchical, function-oriented structures that are considered mechanical, reactive 

systems with an internal focus. The new conditions require high flexibility, proactive 

systems with an external focus. Total Quality Management (TQM) has been launched 

as successful concepts to achieve this. Studies show that the successful 

implementation of these concepts requires a strong corporate culture, committed 

leadership and a structure adapted to TQM (Bergman B and Klefsjö B, 2012; 

Ljungberg A and Larsson E, 2012) Many organizations in the energy industry face a 

profound change of culture, structure and leadership. By raising awareness and 

highlighting these factors the ability to counter unwanted cultural effects increases and 

facilitate the change. 

The present study has examined how culture, structure and leadership interact by 

mapping these factors into an organization with a functional structure. The study has 

been conducted as a case study where an organization's strengths and weaknesses 

regarding culture, structure and leadership from a TQM perspective also have been 

described. 

The result showed that the interface between culture, structure and leadership can be 

described as an iterative, interacting process. The leaders are able to influence values, 

culture and structure, while the structure is based on values and culture that affect the 

leadership. The leaders in the case study was dominated by values, consistent with 

TQM, even the culture was dominated by these values, despite the functional 

structure. However, the study also showed that the functional structure had a certain 

impact both on culture and leadership. The result also showed a lack of structure 

adapted to the prevailing culture and leadership of the case study, as the functional 

structure proved to be dominant. 

 

 

Keywords: Organizational culture, organizational structure, culture, structure, change 

management, total quality management (TQM), leadership  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet beskrivs problemets bakgrund och motivet till valet av detta 

ämne. Kapitlet innehåller en redogörelse för syfte och frågeställningar samt en 

förklaring av studiens avgränsning. Slutligen redogörs hur de, för studien, centrala 

begreppen definierats för att säkerställa att läsaren har samma förståelse.  

1.1 Problembakgrund 

Förutsättningarna för energibranschen har under de senaste åren förändrats radikalt. 

Flera studier visar att fallande lönsamhet, snabb teknisk utveckling och ökad 

konkurrens är exempel på faktorer som påverkar branschen i en riktning som ställer 

nya krav på att organisera och leda verksamheterna (Accenture Consulting, 2017; 

Sensa Corporate Advisors, Samuelsson, 2015). Samuelssons (2015) studie 

genomfördes i samarbete med Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme och belyser 

branschens olika utmaningar sedan 2011. Då var kundförtroendet en av de största 

frågorna efter en tid av påtagligt försämrat förtroendet för energibolagen. Klimat- och 

hållbarhet var också viktiga fokusområden liksom utvecklingen mot ett gemensamt 

europeiskt elsystem. Dessa utmaningar är fortfarande aktuella även om viktiga 

framsteg har gjorts inom flera av tidigare nämnda områden (Sensa Corporate 

Advisors, Samuelsson, 2015).  

Sedan 2015 har en negativ prisutvecklingen präglat branschen. En överkapacitet på 

elmarknaden har bidragit till sjunkande priser och en allt hårdare konkurrenssituation 

vilken har inneburit minskade marginaler och handlingsutrymmen för branschen. 

Parallellt med detta har politiska krav ställts på en omställning av energisystemet till 

ett decentraliserat, förnybart system. Enligt Samuelsson (2015) är omställningen av 

energisystemet tillsammans med den pressade prisbilden, branschens för tillfället, 

största utmaningar (Ibid). 

Enligt samma studie av Samuelsson (2015) har ledarskapet en avgörande roll för 

huruvida branschen kommer att klara av dessa utmaningar. Författaren beskriver att 

energibranschen tidigare har levt i en stabil tillväxtfas som inneburit 

handlingsutrymme och kontroll över den egna utvecklingen. Branschen präglades av 

långsiktighet, kapitalintensitet och stort politiskt inflytande. I dagsläget är situationen 

annorlunda och branschen behöver därför anpassa sig efter de snabba förändringar 

som sker i omvärlden. De nya förutsättningarna ställer krav på innovativ förmåga, 

men också öppenhet för samarbete med andra parter, att våga testa ny teknik och att 

arbeta nära kunden. En av de viktigaste ledarutmaningarna består, enligt studien, av att 

kunna driva förändringsarbete. Trögheten i de stora konventionella energibolagen 

förväntas bli en av branschens utmaningar. För att kunna agera på en snabbt 

föränderlig och starkt konkurrensutsatt marknad behöver, enligt studien, varje 

medarbetare ha mandat att fatta egna beslut och arbeta självständigt. Ledarskapet 

behöver förändras från detaljstyrning med hjälp av regler, rutiner och rapportering, till 

ett ledarskap som utvecklar och styr med hjälp av tydliga värderingar och en stark 

företagskultur (Sensa Corporate Advisors, Samuelsson, 2015).  

De flesta stora energikoncerner är i dagsläget organiserade i traditionella, hierarkiska 

strukturer uppdelade i olika funktioner (Lindqvist et al., 2014). Enligt Samuelsson 

(2015) står det klart att de stora koncernerna är i behov av att utveckla effektivare och 

mer flexibla organisationer med fokus på verksamhetsutveckling. Detta behov har 

sedan länge funnits inom andra sektorer, alltsedan den japanska industrin tog över 
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stora marknadsandelar på internationella marknader under 1980-talet. Forskare och 

konsulter har försökt förstå orsaken bakom de japanska framgångarna och många 

organisationer i väst har försökt att upprepa ”det japanska undret” som de 

framgångsrika åren mellan 1955–1985 kallas, men få har däremot lyckats (Bergman 

och Klefsjö, 2012; Tata och Prasad, 1998).   

Biltillverkaren Toyota var en av de mest framgångsrika organisationerna i Japan som 

utvecklade ett systematiskt sätt att arbeta med verksamhetsutveckling – The Toyota 

Production System (TPS) – som också kallas Lean Production (Liker, 2009). Under 

1980-talet försökte många organisationer i västvärlden att kopiera konceptet och 

begrepp som kvalitetscirklar och JIT (”just-in-time”) lanserades som lösningen på 

problemen. På 1990-talet utvecklade Motorola konceptet Six Sigma inspirerat av TPS 

(Sörqvist, 2015). På 2000-talet debatterades vilket av koncepten som var mest 

effektiv. Många företag i västvärlden försökte uppnå samma framgångar som Toyota 

men få lyckades. Bergman och Klefsjö (2012) menar att hemligheten bakom 

framgångarna inte ligger i något av de enskilda koncepten, utan snarare på vilket sätt 

företagen lyckas införa – och integrera – de delar av koncepten som är tillämpliga för 

just den verksamheten. För att lyckas med det krävs ett engagerat ledarskap, en 

genomgripande och stark företagskultur byggd på värderingar såsom kundfokus, 

ständiga förbättringar och delaktighet. Författarna sammanfattar detta i begreppet 

Offensiv Kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2012) som i föreliggande studie 

benämns Total Quality Management (TQM).  

Gemensamt för TQM-koncepten är det processorienterade synsättet vilket bland annat 

omfattar en decentraliserad struktur där optimering av processerna och fokus på 

helheten är centralt (Ljungberg och Larsson, 2012). Den organisationsstruktur som 

fortfarande dominerar den västliga världen har sitt ursprung i Scientific Management 

som utformades i början av 1900-talet, uppvisar en motsatt struktur. (Lindqvist et al. 

2014). Den är hierarkisk, ofta indelad i specifika funktioner vilket förstärker ett fokus 

på effektivisering av de enskilda enheterna i stället för helheten (Ljungberg och 

Larsson, 2012). Den processorienterade strukturen anses mer passande för TQM-

koncepten än den funktionsorienterade (Kennerfalk och Klefsjö, 1995). Även kulturen 

skiljer sig åt i de båda strukturerna. Det processorienterade synsättet är 

flexibilitetsorienterad, medan det funktionella synsättet istället fokuserar på kontroll. I 

den processorienterade organisationen betraktas medarbetarna som värdefulla resurser 

i utvecklingsarbetet som tilldelas både ansvar och befogenheter för att aktivt delta i 

arbetet. I en funktionell organisation är det ledningens uppgift att lösa problem och 

utveckla verksamheten, medarbetarna styrs med hjälp av regler och rutiner som ska 

följas, inte ifrågasättas (Liker, 2009). Valet av struktur speglar organisationens 

rådande värderingar. Kontroll- respektive flexibilitetsorienterade system representerar 

således två motsatta värdegrunder (Tata och Prasad, 1998). Schein (1985) menar att 

värderingar speglar kulturen och beskriver dem som yttringar av den rådande kulturen 

(Hildebrandt et al. 1991). Organisationsteoretisk forskningen visar att struktur och 

kultur är två nära samverkande faktorer och att det är svårt att betrakta dem som 

separerade begrepp. (Lindqvist et al. 2014). I strukturbegreppet ingår synliga delar 

som avdelningar, befattningar, policys och andra styrande dokument medan andra 

strukturer är osynliga och baserade på gällande normer och värderingar. En viss 

uppsättning värderingar är kopplade till en viss organisationsstruktur.  (Tata och 

Prasad, 1998). Den decentraliserade processorienterade strukturen och den hierarkisk 

funktionsorienterade strukturen representerar två motsatta kulturer. 
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Som tidigare nämnts konstaterade Samuelsson (2015) att energibranschen behöver 

skapa förutsättningar för att snabbt kunna anpassa sig efter de förändringar som sker i 

omvärlden. Samma studie gör gällande att ledarskapet behöver förändras från 

kontrollerande styrning genom regler, rutiner och rapportering som är typiska i en 

funktionell struktur, till delegerande, genom att styra med hjälp av tydliga värderingar 

och en stark organisationskultur som karaktäriserar en processorienterad struktur. 

(Ljungberg och Larsson, 2012; Sensa Corporate Advisors, Samuelsson, 2015).  

Enligt Sörqvist (2017) kan en funktionell struktur innebära ett hinder för 

implementering av TQM. Den riskerar att motverka tvärfunktionella samarbeten och 

den funktionella strukturen kan hindra en önskad kulturell utveckling (Sörqvist, 2017, 

hämtad den 11 april, 2018, från www.larssorqvist.com/2017/08/16/tvärfunktionellt- 

ledarskap-eller-stuprörspolitik) 

De frågor som uppstår är hur det är möjligt att bygga en stark företagskultur som 

stödjer TQM i en hierarkisk funktionell struktur och huruvida det går att underlätta 

processen?  

1.3 Syfte 

Föreliggande studie har för avsikt att undersöka hur kultur, struktur och ledarskap 

samverkar, genom att kartlägga dessa faktorer i en organisation med en funktionell 

struktur samt att beskriva en organisations styrkor respektive svagheter avseende 

kultur, struktur och ledarskap ur ett TQM-perspektiv. 

1.4 Frågeställningar 

 
1. Hur relaterar och samverkar kultur, struktur och värderingar inom en 

verksamhet? 

2.  Vilken betydelse har detta för ledning av kvalitets- och     

 verksamhetsutveckling? 

1.5 Avgränsning 

TQM betraktas i föreliggande studie som ett koncept för att uppnå högre 

kundtillfredsställelse med minskad resursåtgång som omfattar konkreta verktyg och 

metoder samt även en uppsättning värderingar och förhållningssätt. TQM betraktas 

däremot inte som en organisationskultur (Bergman och Klefsjö, 2012, Prajogo och 

McDermott, 2006). 

Kulturfenomenet är ett komplext begrepp vilket kan studeras ur ett flertal perspektiv. 

Studiens fokus är organisationskultur utan att beakta påverkan av nationell kultur 

(Lindqvist et al., 2014). 

Strukturbegreppet diskuteras utan hänsyn till olika organisationers specifika 

verksamhet och dess varierande behov av struktur. Studien beskriver hierarkisk 

funktionsorienterad struktur respektive processorienterad struktur.  

  

http://www.larssorqvist.com/2017/08/16/tvärfunktionellt
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1.6 Begreppsdefinition 

Total Quality Management (TQM) 

TQM är ett vedertaget begrepp som myntades någon gång under 1980-talet, det är 

dock oklart av vem. En förklaring är att begreppet kommer från konceptet ”Total 

Quality Control” som uppstod 1984. Eftersom ”Control” kan uppfattas negativt i 

västvärlden förmodas därför att ordet byttes ut mot ”Management”. Det kan även vara 

fråga om en felaktig översättning eftersom japanskan inte skiljer på de engelska 

begreppen ”control” och ”management”. 

Den ursprungliga betydelsen har förändrats med tiden och begreppet används idag 

även som ett paraplykoncept för olika typer att kvalitetsförbättringskoncept som 

exempelvis Lean och Six Sigma. Detta är också den betydelse av TQM-konceptet som 

avses i studien. 

Det gemensamma syftet är ”strävan att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 

behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt 

förbättringsarbete, där alla är engagerade och har fokus på organisationens processer” 

(Bergman och Klefsjö, 2012). 

 

Hierarkisk, funktionell organisationsstruktur 
Den funktionella organisationen har en hierarkisk struktur och är uppdelad i enheter 

med hänsyn till funktion, exempelvis produktion, försäljning, inköp, ekonomi etc. 

Varje avdelning bygger upp specialistkompetens i respektive område och utvecklar 

rutiner för att lösa uppgifterna effektivt i varje enhet. (Lindqvist et al., 2014) 
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2. Teori 

Kapitlet redogör för den teoretiska bas av vetenskapliga studier som ligger till grund 

för den här undersökningen. Kultur, struktur och ledarskap anpassat för utveckling av 

TQM är särskilt belyst, såsom skillnaderna mellan dessa aspekter i en decentraliserad 

processorienterad, respektive hierarkisk funktionell kontext. Avsnittet avslutas med en 

kort sammanfattning samt en presentation av föreliggande studies teoretiska 

referensram. 

2.1 Organisationskultur 

Organisationskultur är enligt Lindqvist et al. (2014) nära besläktat med det generella 

kulturbegreppet. De första studierna av kulturfenomenet genomfördes av antropologer 

och sociologer som utforskade engelska och franska kolonier i Afrika och Asien under 

slutet av 1800-talet. Intresset för organisationskultur väcktes inte långt därefter. Elton 

Mayo utförde sociologiska experiment som kunde påvisa gruppkulturella inslag vid 

Western Electric Company på 1930-talet. Men enligt Lindqvist et al. (2014) var det 

inte förrän under 1980- och 90-talen som begreppet började att användas av 

organisationsforskare som ett hjälpmedel för att förstå och påverka organisationers 

kulturer. Det blev ett hett forskningsområde till följd av att 

kvalitetsutvecklingskoncepten, inspirerade från Asien, nått stora framgångar och 

intresset av att förstå kulturens inverkan växte (Lindqvist et al., 2014). 

 

2.1.1 Begreppet organisationskultur 

Lindqvist et al. (2014) menar att det inte är helt enkelt att definiera begreppet 

organisationskultur eftersom det finns en flora av teorier och uppfattningar beträffande 

innebörden av begreppet. Men det kanske inte är så underligt med tanke på att 

kulturfenomenet är komplext och omfattar många olika aspekter (Lindqvist et al., 

2014).  

I början av 1990-talet presenterades tre olika kulturperspektiv: rationalism, 

funktionalism och symbolism. Utgångspunkten för rationalism är att kultur är ett 

hjälpmedel för att uppnå uppsatta mål. Funktionalismen är, enligt Lindqvist et al. 

(2014), en förlängning av rationalitetsbegreppet. Funktionalismen ser kulturen med 

hänsyn till de funktioner som är viktiga i förhållande till organisationens existens. 

Edgar Schein (1985, refererad i Lindqvist et al. 2014) representerar det 

funktionalistiska perspektivet och ser extern anpassning till den omgivande miljön och 

intern integration med fokus på de interna processerna som kulturens 

huvudfunktioner. Symbolismen är enligt Lindqvist et al. (2014) mer diffus genom sitt 

fokus på symboler. Perspektivet utgår från att språk, bilder och artefakter kan utgöra 

symboler i omvärlden som går att ”läsa” och tolka (Lindqvist et al., 2014).  

Schein (1985, refererad i Lindqvist et al. 2014)  har utformat en i samhällsvetenskapen 

vedertagen definition som kommer att vara den här studiens utgångspunkt. 

”Ett mönster av grundläggande antaganden – skapat, upptäck eller utvecklat av 

en given grupp, efterhand som den lär sig bemästra sina problem med extern 

anpassning och intern integration – som fungerat tillräckligt bra för att betraktas som 

riktig och för att kunna läras ut till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, 

tänka och känna i förhållande till föreliggande problem” (Schein, 1985, s. 7). 
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Lindqvist et al. (2014) beskriver att dessa mönster av grundläggande antaganden 

utvecklas över tid och blir till undermedvetna utgångspunkter som styr vårt handlande. 

Detta är inlärt och har ofta initierats av en ledare eller grundare av en organisation. 

Dessa grundläggande antaganden och övertygelser utvecklas så småningom till ett 

mönster på grund av att dessa skapat positiva upplevelser, till exempel löst 

organisationens problem på ett gynnsamt sätt (Ibid).  

Eggen (2010) beskriver gruppkulturens etableringsprocess i tre steg. Den processen 

börjar med upplevelser som antingen ger positiva eller negativa känslor, när känslor 

etableras över tid övergår de till attityder, attityder övergår därefter med tiden till 

kultur. Beroende på vilka känslor attityderna bygger på bildas plus- eller 

minuskulturer. Eggens (2010) beskrivning av gruppkulturens etableringsprocess liknar 

Scheins (1985) definition av kultur. Båda menar att detta handlar om en process vilken 

utgår från en händelse, vilken utlöser en känsla och som över tid skapar gemensamma 

övertygelser inom en kultur. Eggen (2010) menar att kultur är ett sätt för människor att 

förhålla sig till omvärlden. I alla grupper och organisationer bildas kultur men 

beroende på om upplevelserna är positiva eller negativa påverkas kulturen i 

motsvarande riktning. Ledare har, enligt Eggen (2010), förmågan att påverka kulturen 

i en positiv riktning (Eggen, 2010).  

Schein (1985) refererad i Lindqvist et al. (2014), beskriver att kulturen består av både 

synliga och osynliga element, men på tre olika nivåer. Artefakter och produkter är 

sådant som går att se och höra i den fysiska miljön, dessa faktorer är synliga men 

svåra att tolka. Värderingar tillhör den högre medvetandenivån. Den tredje nivån är 

grundläggande antaganden vilka är osynliga och ligger i det undermedvetna, såsom 

exempelvis verklighetens, tidens och rummets beskaffenhet samt människonaturens 

och de mänskliga aktiviteternas karaktär (Lindqvist et al., 2014). Hildebrandt et al. 

(1991) belyser att enligt Scheins (1985) teori bör de grundläggande antagandena hållas 

isär från system och värderingar på den högre medvetandenivån, som snarare är en 

yttring av kulturen, men bör däremot inte betraktas som kultur. Enligt författarna 

framhåller Schein (1985) att kulturbegreppet bör tillskrivas den mer djupgående, 

undermedvetna nivån av grundläggande antaganden. Schein (1985) menar att det är 

gruppens gemensamma upplevelser av hur externa och interna utmaningar hanterats, 

och gett resultat, som skapar dessa 

grundläggande antaganden och 

övertygelser på den här nivån 

(Hildebrandt, et al. 1991).   

 

Lindqvist et al. (2014) beskriver att 

kulturen upprätthålls och förs vidare 

till nya medlemmar med hjälp av 

normer och värderingar. Sociala 

normer styr medlemmarnas beteende 

genom uttryckta eller underförstådda 

förväntningar. Beteenden möts av 

sanktioner som kan vara både 

positiva (beröm och bekräftelse) eller 

negativa (bestraffning och 

förskjutning).  

 
Figur 1: Kulturens nivåer och samspel mellan dem. Källa: Schein (1985, refererad Lindqvist et 

al. 2014)   
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Positivt bemötande syftar till att förstärka ett visst beteende, negativt bemötande avser 

att ändra beteendet i enlighet med normen. I gruppens sociala system ingår både 

normer och värderingar. Sociala normer fungerar som ett regelverk för hur vi ska bete 

oss mot varandra i en given situation och ligger ofta på en djupare, undermedveten 

nivå. Värderingar fungerar som ett rättesnöre och finns på en högre medvetandenivå 

(Lindqvist et al., 2014).  

Förmågan att påverka individers attityder, är enligt Sörqvist (2004), en viktig faktor i 

varje förbättringsarbete. Verksamhetsutveckling är nära förknippat med förändring 

och inte sällan uteblir utvecklingen av verksamheten till följd av förändringsmotstånd. 

Ledningen har en avgörande roll för hur framgångsrikt ett utvecklingsprojekt blir. 

Ledningens engagemang och beteende behöver visa tydligt ett stöd för förändringen. 

Förståelse och kunskap om orsaken till förändringen samt möjlighet att delta i 

förbättringsarbetet skapar förutsättningar för att påverka attityder i önskvärd riktning. 

Ledarnas inställning till medarbetarnas förmåga är en viktig komponent. Människor 

reagerar i allmänhet positivt om de möts med respekt och förtroende av ett ledarskap 

som tror på medarbetarnas vilja och förmåga. När människor deltar och får möjlighet 

att påverka förändringen skapas ofta både engagemang och entusiasm. Enligt Sörqvist 

(2004) är det mest effektiva sättet att påverka attityder att belysa goda exempel på 

uppnådda resultat och framgångar. När konkreta resultat som haft en positiv effekt på 

verksamheten kan redovisas kommer detta sannolikt att påverka attityderna i positiv 

riktning hos både ledare och medarbetare. Sörqvist (2004) anser att intern 

marknadsföring är både effektivt och nödvändigt för att kunna påverka och skapa 

uppmärksamhet kring förbättringsprojekt. För att nå mottagaren bör budskapet 

anpassas till målgruppen. Förbättringsarbetet bör belysas ur medarbetarnas perspektiv 

och inte enbart belysa fördelarna ur ett verksamhetsperspektiv. För ledningen kan 

budskapet handla om ekonomiska och kundrelaterade vinster, medan budskapet till 

medarbetarna handlar om arbetssituationen som exempelvis arbetsmiljö, förenklingar 

och mindre ”strul” (Sörqvist, 2004). 

Ett annat viktigt redskap i förändringsarbetet är förmågan att skapa visioner och 

målbilder vilka skapar en samsyn av vad som ska uppnås och som dessutom talar om 

varför det är viktigt. Att kontinuerligt kommunicera vad som händer på ett öppet och 

transparent sätt är också viktigt för att människor ska kunna känna trygghet och 

tillförsikt. Genom att göra det attraktivt att arbeta med förbättringar skapas 

förutsättningar för en positiv attityd. Arbetet bör vara frivilligt och tid bör avsättas för 

att inte förbättringsarbetet ska bli en belastning utöver ordinarie arbetsuppgifter. 

Förbättringsarbete kan erbjuda en karriärutveckling genom att arbetet värdesätts vid 

befordringar, lönesättningar och liknande belöningsstrategier. Genom att skapa en 

trivsam miljö i förbättringsprojekten och fira framgångar ökar engagemang och trivsel 

(Ibid). 

 

2.1.2 Organisationskultur anpassad till TQM 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att begreppet Total Quality Management många 

gånger upplevs som otydligt med ett oklart innehåll. Enligt författarna beskrivs bland 

annat TQM som en kultur. De varierande beskrivningarna orsakar, enligt författarna, 

problem för personer som vill använda begreppet (Bergman och Klefsjö, 2012).   

TQM-koncepten består av konkreta verktyg, metoder och arbetssätt samt en 

uppsättning värderingar och hållningar för att nå högre kundtillfredsställelse med 

mindre resursåtgång. Enligt Scheins (1985) definition av kultur bör värderingar 



 

- 8 - 

 

betraktas som uttryck för kultur, men däremot inte som kultur (Hildebrandt et al. 

1991). 

Kultur pekas ut som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en lyckad 

implementering av TQM. Många gånger läggs stort fokus på konceptens verktyg och 

metoder utan att ta hänsyn till de kulturella aspekterna (Snyder et al. 2016; Prajogo 

och McDermott, 2006; Liker, 2009). Bergman och Klefsjö (2012) framhåller att det 

krävs en kultur som harmonierar med värdegrunden i TQM för att lyckas med 

införandet (Bergman och Klefsjö, s. 39, 2012). Scott Dellana och Richard Hauser 

(1999) samt Daniel Prajogo och Christopher McDermott (2006) har i sina studier 

fokuserat på att identifiera just en sån kultur. Båda studierna valde att utgå från The 

Competing Values Framework (CVF) som är en etablerad modell för 

organisationskultur. Det är anledningen till att också denna studie utgår från samma 

modell. 

CVF, utvecklad av Denison och Spreitzer (1991), bygger på två dimensioner som 

illustreras av två axlar, se Figur 2. De två dimensionerna representerar ett överordnat 

kontinuum, det vill säga en övergripande faktor som ändras över tid. Den vertikala 

axeln illustrerar flexibilitet respektive kontroll som, enligt nämnda författare, 

beskriver två motsatta synsätt beträffande struktur. Flexibilitetsorienterade 

organisationer stödjer decentralisering och differentiering medan kontrollorienterade 

organisationer stödjer centralisering och samordning. Den horisontala axeln 

representerar den interna respektive den externa dimensionen. Internt orienterade 

organisationer fokuserar på upprätthållande och utveckling av den befintliga 

organisationen medan externt orienterade organisationer fokuserar på anpassning och 

samverkan med omvärlden (Dellana och Hauser, 1999; Prajogo och McDermott, 

2006).  

Kombinationen av axlarna bildar en fyrfältsmodell av olika kulturella dimensioner; 

grupp, adhocrati, hierarkisk och rationell. Gruppkulturen har betoning på flexibilitet 

och internt fokus. Organisationer med betoning på det här synsättet främjar utveckling 

av mänskliga resurser, betonar öppenhet, delaktighet och sammanhållning. I 

gruppkulturen finns en grundläggande övertygelse om att öppen kommunikation och 

delaktighet skapar förtroende och engagemang hos medarbetarna (Hartnell et al. 2011) 

Adhocratin har också betoning på flexibilitet men fokus är riktat ut mot omvärlden. 

Inriktningen är mot tillväxt, kreativitet, resurser och kompetens, innovation och 

ständig anpassning till omvärlden. Den grundläggande uppfattningen är att 

inspirerande visioner och framåtriktade målbilder skapar en kreativ och engagerande 

miljö (Ibid).   

Den rationella kulturen har också en extern inriktning men är kontrollorienterad. Den 

betonar produktivitet, prestanda, måluppfyllelse och en av de mest motiverande 

faktorerna är konkurrens. Fokus är på tillväxt och kortsiktiga, omedelbara vinster 

genom att sätta tydliga mål och motivera medarbetarna med hjälp av progressiva 

belöningssystem (Ibid).  

Den hierarkiska kulturen är både kontroll och internt orienterad. Den betonar korrekt 

kommunikation, regler, rutiner, instruktioner och standardisering för att uppnå kontroll 

och stabilitet. En grundläggande övertygelse är att medarbetarna uppfyller krav och 

förväntningar när deras roller är tydligt definierade. Hierarkiska kulturer värderar, 

formalisering och stabilitet (Ibid). 

Modellen vill påvisa att de fyra olika kulturerna ska ses som idealkulturer, i den 

meningen att en organisation kan beskrivas med hjälp av en kombination av de fyra 
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kulturerna, även om en av kulturerna kan vara mer dominerande. Och de två 

dimensionerna står inte i motsatt förhållande i den bemärkelsen att de exkluderar 

varandra. Högt resultat på en dimension, exempelvis internt orienterad behöver inte 

utesluta högt resultat på externt orienterad. En organisation kan på samma gång ha 

fokus både på omvärlden och de egna interna omständigheterna (Dellana och Hauser, 

1999; Prajogo och McDermott, 2006).  

 

 
Figur 2: The Competing Values Framework (CVF) utvecklad av Denison och Spreitzer (1991) 

 

Den kultur som är mest passande för att TQM-koncepten ska få fäste och utveckla sig 

i en organisation visade sig vara adhocrati eller utvecklingskultur som den också 

kallas. Också gruppkulturen fick höga resultat. Även om adhocrati/utvecklingskultur 

och gruppkultur är dominerande i båda studierna, visar Daniel Prajogo och 

Christopher McDermotts (2006) studie att vissa inslag av rationell kultur behövs. 

Detta kan verka motsägelsefullt men kan, enligt författarna, också tolkas som ett 

resultat av TQM-konceptens komplexitet. Även inom TQM-koncepten finns dessa 

paradoxer. Ett exempel är betoningen på kreativitet och utveckling å ena sidan och 

vikten av standardisering och systematik, å andra sidan (Dellana och Hauser, 1999; 

Prajogo och McDermott, 2006). 

De aspekter som utmärker adhocrati och gruppkultur och som är viktiga vid 

implementering av TQM är, enligt dessa studier, entreprenörsanda, kreativitet, 

dynamisk miljö, förmåga till anpassning, sammanhållning, teamwork och känslan av 

tillhörighet samt målfokus, samverkan med omvärlden och konkurrenskraft (Ibid). 

 

2.1.3 Värdegrund anpassad för TQM 

Enligt Schein är värderingar en viktig del av kulturen och finns på en högre 

medvetandegrad. Schein menar att värderingar är yttringar av kulturen. Värderingar 
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speglar den rådande kulturen och är dessutom relativt tillgängliga eftersom 

organisationen är tämligen medvetna om rådande värderingar. En att kartläggning av 

värderingsgrunden ger en bild av rådande kultur enligt Hildebrandt et al. (1991).) 

Liksom en analys av vision, mission och värderingar som reflekterar 

organisationskulturen (Dellana och Hauser, 1999). 

Vidare fungerar värderingar som organisationens rättesnöre och är ett viktigt verktyg 

för ledare som vill påverka kulturen (Lindqvist et al., 2014). Hildebrandt et al. (1991) 

belyser att rådande värderingar har stor betydelse för hur organisationen arbetar med 

TQM i praktiken (Hildebrandt et al. 1991). Ingelsson (2013) poängterar vikten av en 

gemensam värdegrund för att införa TQM på ett framgångsrikt sätt. Enligt Ingelsson 

är värdegrunden i TQM beskriven på ett liknande sätt av många författare. 

Hörnstensmodellen av Bergman och Klefsjö (2012) är ett exempel som refererar till 

värdegrunden i TQM (Ingelsson, 2013). 

 

 
 

Figur 3: Hörnstenarna beskriver värdegrunden i TQM, utvecklad av Bergman och Klefsjö 

(Bergman och Klefsjö, 2012). 

 

Sätt kunderna i centrum 
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är kundernas åsikter dominerande i modern 

kvalitetsutveckling eftersom de bedömer kvaliteten. Det är orsaken till att det är 

centralt att förstå kundernas behov och förväntningar. Uppfattningen om kvaliteten på 

en vara eller tjänst kan plötsligt förändras om en konkurrent lanserar en ny produkt 

med bättre egenskaper. Kvaliteten bestäms av hur kunden upplever tillfredsställelse 

utifrån sina behov. En rad olika faktorer påverkar hur kunden upplever kvalitet och det 

är inte alltid lätt att förstå hur kundbehovet ser ut. Enligt författarna är kultur och 

samhällstrender exempel på faktorer som är viktiga att ta hänsyn till, för att förstå 

kundens behov. Men hörnstenen omfattar, enligt Bergman och Klefsjö (2012), också 

interna kunder (Bergman och Klefsjö, 2012). Ljungberg och Larsson (2012) menar att 

ett internt leverantör – kundförhållande underlättar samarbete och kommunikationen 

mellan berörda enheter (Ljungberg och Larsson, 2012).   
 

Arbeta med processer 

Bergman och Klefsjös (2012) definition av process är att ”en process är ett nätverk av 

aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa värde åt en extern eller 

intern kund”. Det är möjligt att samla information om hur effektiv processen är och 

hur väl den tillfredsställer sina kunders behov. Statistiska mätmetoder kan användas 

för identifiera hur processen kan förbättras (Bergman och Klefsjö, 2012). 
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En organisation består av många processer som är kopplade samman i olika 

aktiviteter. Författarna beskriver processens syfte som att omvandla en input, i ena 

änden till ett mervärde utifrån kundens perspektiv, som out-put i den andra änden. Det 

är vanligt att dela upp nätverket av processer i tre olika nivåer; huvudprocess, 

stödprocess och ledningsprocess (Ibid). 

Arbeta ständigt med förändringar 

Att ständigt arbeta med förändringar innebär, enligt Bergman och Klefsjö, en strävan 

att hela tiden utveckla verksamheten och förbättra kvaliteten, för att leva upp till nya 

kundkrav och möta förändringar 

i omvärlden. Men ständiga 

förbättringar innebär också att 

optimera verksamheten så att ett 

bättre slutresultat uppnås, med 

mindre resurser. PDSA-cykeln 

illustrerar ständiga förbättringar 

och är, enligt Bergman och 

Klefsjö (2012), både en symbol 

och ett viktigt verktyg i 

förbättringsarbetet (Bergman 

och Klefsjö, 2012). 

 
Figur 4: Förbättringscykeln, utvecklad av Deming 1993. På svenska ”Planera – Gör – Studera – 

Lär”. 

 

Skapa förutsättningar för delaktighet 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att en positiv människosyn utgör grunden för 

denna hörnsten. Utgångspunkten är att alla kan och vill med rätt förutsättningar. 

Ledningen har ansvaret att skapa förutsättningarna genom att ta bort organisatoriska 

hinder, delegera ansvar och befogenheter samt bygga kompetens. Men detta innebär 

också ett ökat ansvar på individen som behöver utveckla initiativförmåga, självtillit, 

målmedvetenhet, kommunikationsförmåga med mera (Bergman och Klefsjö, 2012). 

Delaktighet skapar, enligt författarna, inte bara en effektiv organisation som tar 

tillvara på medarbetarnas kompetens och förmågor till förmån för organisationens 

utveckling. Delaktighet skapar också en miljö med meningsfulla, stimulerande och 

ansvarfulla arbetsuppgifter som ökar engagemang och tillfredsställelse med arbetet. 

Bergman och Klefsjö (2012) belyser att delaktighet inte bara berör den egna 

organisationen. Även leverantörer och andra som är knutna till organisationen bör 

omfattas av möjligheten till delaktighet (Ibid).   

 

Basera beslut på fakta 

Att mäta, undersöka och ta fram fakta för att fatta väl underbyggda beslut, är enligt 

Bergman och Klefsjö (2012), centralt för TQM. Kunskap om statistik och analys krävs 

liksom kännedom om metoder och mätverktyg för att identifiera kundbehov, förbättra 

processer och produktionslinjer. Det är, enligt författarna, viktigt att kunna strukturera 

och analysera numerisk men även verbal information (Bergman och Klefsjö, 2012).  
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Utveckla ett engagerat ledarskap 

”Ett engagerat ledarskap” utgör grunden i hörnstensmodellen och är en förutsättning 

för utvecklingsarbetets framgång. Ledarskapet behöver skapa trygghet hos 

medarbetarna och ha förmåga att bygga både självkänsla, dvs. känna sig 

uppskattad ”för den jag är” och självförtroende, dvs. känna sig uppskattad ”för det jag 

gör” (Bergman och Klefsjö, 2012).  

Ledarens närvaro och förmåga att kommunicera är två viktiga komponenter som 

tillsammans med en övertygelse om att utvecklingsarbetet kommer att bidra till både 

individens och verksamhetens utveckling, utgör grunden till ett engagerat ledarskap 

(Ibid).  

2.2 Struktur 

Enligt Lindqvist et al. (2014) är struktur centralt och en av de viktigaste faktorerna när 

organisationsbegreppet diskuteras. Struktur är det som skiljer en organisation från en 

grupp. Utgångspunkten är att en organisation kännetecknas av formalisering som 

exempelvis skrivna regler, instruktioner, organisationsscheman, avtal och kontrakt 

med mera, medan gruppen är informell. Strukturen i en organisation syftar till att 

koordinera och styra de olika enheterna i organisationen genom arbetsfördelning och 

ett administrativt system med regler och värderingar som ska säkra måluppfyllelse 

(Lindqvist et al., 2014).  

Strukturen genomsyras av värderingar både på ett praktiskt plan och en ren 

yrkesmässig nivå. Lindqvist et al. (2014) menar att effektivitet, direkt styrning och 

lönsamhet är värderingar liksom trivsel, karriär och god arbetsmiljö. Det illustrerar 

strukturbegreppets sammansättning som dels består av synliga strukturella delar som 

avdelningar, befattningar och beslutsregler. Den andra komponenten består av 

osynliga strukturer där värderingar bland annat ingår. En annan benämning är formell 

struktur gentemot informell struktur. Där den formella strukturen står för tydliga ramar 

för organisationens verksamhet och styrning och den informella avser gemenskap, 

relationer och samarbete (Lindqvist et al., 2014). Kennerfalk och Klefsjö (1995) 

betraktar den informella strukturen som en del av organisationskulturen (Kennerfalk 

och Klefsjö, 1995), vilket är i linje med den uppfattning som Lindqvist et al. (2014) 

redovisar. Lindqvist et al. (2014) menar att detta sammanfattar människors behov både 

av ett tydligt ramverk för att kunna arbeta effektivt men också behovet av social 

kontakt och bekräftelse (Lindqvist et al., 2014).  

 

2.2.1 Organisationsformer 

Enligt Lindqvist et al. (2014) finns två huvudsakliga typer av arbetsfördelning; den 

vertikala och den horisontella. Den vertikala arbetsfördelningen utgörs av den 

hierarkiska strukturen som präglas av styrning och kontroll för att uppnå stabilitet. 

Den horisontella arbetsfördelningen skapar en dynamisk struktur som är flexibel och 

som präglas av decentralisering för att effektivisera koordineringen av verksamheten 

(Lindqvist et al., 2014).  

Lindqvist et al. (2014) menar att en av de vanligaste strukturerna i västvärlden 

fortfarande är den hierarkiska, vertikala funktionsorienterade organisationen. Den 

funktionella organisationen är uppdelad i enheter med hänsyn till funktion, exempelvis 

produktion, försäljning, inköp, ekonomi etc. Varje avdelning bygger upp 

specialistkompetens i respektive område och utvecklar rutiner för att lösa uppgifterna 

effektivt i varje enhet. Lindqvist et al. (2014) påvisar att det finns nackdelar med 
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strukturen. Som att yrkesgrupper och funktionsenheter blir isolerade från varandra 

vilket riskerar att leda till svårigheter att förstå varandra med konflikter och 

samarbetssvårigheter till följd (Lindqvist et al., 2014). Ljungberg och Larsson (2012) 

illustrerar detta med att arbeta i funktionsbaserade silos, murar eller stuprör. 

Isoleringen innebär att fokus ligger på den egna enhetens prestation utan att ta hänsyn 

till intilliggande enheters förutsättningar och behov. Risken för suboptimering av 

verksamheten är stor eftersom förståelse för helheten saknas. Verksamheten styrs, 

mäts och utvecklas i en vertikal riktning (Ljungberg och Larsson, 2012).  Bilden av 

helheten tillhör, enligt författarna, den högsta ledningen som får del av all information 

genom rapporteringsstrukturer. Här sker också koordinering och utveckling av 

verksamheten. Chefen i en funktionsorienterad struktur har genom denna 

centralisering därmed en påtaglig maktposition (Ibid). Enligt Sörqvist (2017) kan en 

funktionell struktur innebära ett hinder för implementering av TQM. Den riskerar att 

motverka tvärfunktionella samarbeten och den funktionella strukturen kan hindra en 

önskad kulturell utveckling (Sörqvist, 2017, hämtad den 11 april, 2018, från 

www.larssorqvist.com/2017/08/16/tvärfunktionellt- ledarskap-eller-stuprörspolitik) 

Decentralisering är ett sätt att skapa en mer horisontell arbetsfördelningen enligt 

Lindqvist et al. (2014). Författarna menar att processerna får ett större fokus när 

beslutsfattande och uppgifter delegeras till lägre nivåer (Lindqvist et al., 2014). Enligt 

Ljungberg och Larsson (2012) illustrerar ett traditionellt organisationsschema 

maktstrukturer och rapporteringsvägar. Det processorienterade synsättet flyttar fokus 

till aktiviteterna och visar sambanden mellan verksamhetens enheter samt tydliggör 

vilka kunder verksamheten skapar värde för (Ljungberg och Larsson, 2012). Sörqvist 

(2004) menar att det största värdet med att fokusera på processer är möjligheten att 

optimera samordning och samarbete i gränssnittet mellan avdelningar, enheter och 

funktioner. Vidare menar författaren att förståelse för hur processerna ser ut skapar en 

helhetsbild av verksamheten hos medarbetarna, ökad kundförståelse, möjligheter att 

förenkla en komplex organisation och ger en struktur som förenklar lärande. 

Optimering och utveckling av verksamheten sker i en horisontal riktning (Sörqvist, 

2004).  

En studie av Liker m. fl. (2009) visade att organisationer som lyckades med att införa 

och utveckla sina förbättringsprogram över tid hade ett processorienterat synsätt 

medan de som misslyckades hade en resultatorienterad, hierarkisk, ledning. Ledarna i 

de hierarkiska strukturerna sökte efter snabba resultat av förbättringsprogrammen, 

medan de processorienterade ledarna satte mer långsiktiga mål (Liker, 2009). De 

hierarkiska organisationernas ledare betraktar, enligt Rother (2013), i allmänhet 

avvikelser som misslyckanden medan de processorienterade ledarna ser avvikelser 

som möjligheter att förbättra verksamheten och lära (Rother, 2013).   

Inom kvalitetsforskningen råder en viss enighet om att en decentraliserad, horisontal 

struktur med fokus på processer skapar bättre förutsättningar för att införa och 

utveckla TQM-koncepten, än en funktionell, vertikal struktur (Bergman och Klefsjö, 

2012; Kennerfalk och Klefsjö, 1995; Ljungberg och Larsson, 2012; Tata och Prasad, 

1998). Men det finns, enligt Bergman och Klefsjö (2012), ingen forskning som visar 

att en fullt ut processorienterad struktur är effektivare än processfokus, i kombination 

med processledning. Begreppet processorientering innebär, enligt författarna, att 

organisationen struktureras efter dess processer. Processyn eller processfokus betyder 

att organisationen strävar efter att identifiera och utveckla sina processer och att fokus 

ligger på flöden istället för resultat. Processledning innebär ett arbetssätt att identifiera 

och kartlägga processer samt tilldela ansvar för fortsatt utveckling av processen i form 

http://www.larssorqvist.com/2017/08/16/tvärfunktionellt
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av processägare och förbättringsgrupp för varje process. Enligt författarna kan detta 

ske utan organisationsstrukturella förändringar (Bergman och Klefsjö, 2012).  

Enligt Liker (2009) kan strukturen i The Toyota Way beskrivas som en möjliggörande 

byråkrati. I en studie av Toyotas NUMMI-anläggning i Kalifornien konstateras att 

arbetsuppgifterna är repetitiva med korta intervaller och operatörerna följer detaljerade 

instruktioner. I princip är varje minut i arbetsutförandet strukturerad. Samtidigt 

konstaterades att NUMMI har många inslag som kännetecknar flexibla organisationer 

som exempelvis medarbetare med stor medbestämmanderätt, effektiv kommunikation, 

många innovationer, hög flexibilitet och fokus på kunden. Studien belyser att det finns 

olika typer av byråkratiska system där graden av byråkrati kan variera. 

Byråkratisk/mekaniska organisationer karaktäriseras av omfattande regler och 

instruktioner som är tvingande och kontrollerande, vilket skapar en stelbent och 

betungande byråkrati. I den möjliggörande byråkratin utformas och förbättras 

standarden av medarbetarna själva och hjälper människorna att styra sitt eget arbete 

(Liker, 2009).   

2.3 Kopplingen mellan struktur och kultur 

Tata och Prasad (1998) har i sin studie om kultur och struktur kopplat till TQM, utgått 

från CVF. Kontroll – flexibilitets dimensionen i CVF visar, enligt författarna, att en 

viss uppsättning värderingar är kopplade till en viss organisationsstruktur. Den 

kontrollorienterade organisationen avser, enligt samma författare, att säkerställa 

ledningens kontroll genom att centralisera beslutsfattande till högsta ledningen och 

minska medarbetarnas handlingsfrihet. Det här skapar en mekanisk, hierarkisk struktur 

där problemlösning och utveckling av verksamheter tillhör högsta ledningens 

åtaganden. Medarbetarna har svårt att se lösningen på problem eftersom de saknar 

helhetsperspektiv och även om de skulle se en lösning på ett problem saknar de 

befogenheter att korrigera processen utan ledningens godkännande. Organisationen 

agerar långsamt och reaktivt på förändring och utveckling syftar till att effektivisera de 

olika delarna av verksamheten utan att ta hänsyn till helheten (Tata och Prasad, 1998).  

Ljungberg och Larsson (2012) belyser det synsätt som den hierarkiska 

funktionsstrukturen bygger på utifrån centrala värderingar, teorier om verkligheten 

och grundhållningar. Värderingar och grundhållningar som fanns i början av 

industrialismen då majoriteten av arbetarna saknade utbildning, marknaden var lokal, 

konkurrensen svag och hierarkier var en naturlig del av samhället. Exempel på 

centrala värderingar: Det går att finna det bästa sättet att utföra arbetet på i varje liten 

detalj, arbetet ska fördelas mellan ledning och arbetare enligt deras respektive 

förutsättningar, arbete ska detaljstyras. Exempel på teorier om verkligheten: 

Specialisering är nyckeln till effektivisering, det finns inga samordningsvinster, det 

vill säga, en viss arbetare kan inte underlätta för någon annan eller påverka helheten 

(Ljungberg och Larsson, 2012). 

Tata och Prasad (1998) beskriver den flexibilitetsorienterade organisationen i skarp 

kontrast som strävar efter att decentralisera beslutsfattande. Utveckling av 

verksamheten är medarbetarnas ansvar och problemlösning sker där problemen 

uppstår. Underenheter är baserade på arbetsflöde och processer istället för funktion. 

Medarbetarna är inte specialiserade utan har flera kompetenser och kan inneha flera 

roller. De har befogenheter att identifiera och lösa problem och det finns en struktur 

för samarbete mellan enheterna som arbetsgrupper och tvärfunktionella team som 

minskar behovet av ledningens kontroll och styrning. Detta skapar en dynamisk 
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struktur som är flexibel och effektiviserar koordineringen av verksamheten (Tata och 

Prasad, 1998). 

Det processorienterade synsättet syftar till att ta tillvara medarbetarnas kompetenser 

för att öka förmågan att agera efter omvärldens skiftande förutsättningar, i en 

konkurrensutsatt, global marknad. Exempel på centrala värderingar: Kundfokus – 

verksamheten bör ses utifrån och in, positiv människosyn – människan kan och vill 

bidra till arbetets resultat på olika sätt, helhetssyn – summan är större än summan av 

delarna. Exempel på teorier om verkligheten: Värde skapas i processer, verkligheten 

kan ses som ett system (Ljungberg och Larsson, 2012). 

Kennerfalk och Klefsjö menar att förändringen från en funktionsorienterad mekanisk 

organisationsstruktur mot en processorienterad flexibel organisation bör starta med en 

förändring av kulturen. Detta eftersom den informella strukturen är en del av 

organisationskulturen och att det därför är svårt att ändra strukturen utan att först 

ändra kulturen. Om den formella strukturen ändras finns en stor risk att den informella 

strukturen förblir oförändrad, vilket leder till att människor jobbar som tidigare i en ny 

struktur. Ingen förändring uppnås i praktiken (Kennerfalk och Klefsjö, 1995).   

2.4 Processer och processorientering 

Det här avsnittet har för avsikt att redogöra för betydelsen av ett antal begrepp som är 

centrala för denna studie. Begreppen som behandlas är processynsätt och processyn 

vilka är nära förbundna med värderingar och kultur. Processledning handlar om 

struktur samt processorientering som är en kombination av kultur, värderingar och 

struktur.  

2.4.1 Processynsätt och processyn 

Ett synsätt är, enligt Ljungberg och Larsson (2012), ett sätt att se på omvärlden. Det 

består av värderingar, teorier om verkligheten och grundhållningar som bör vara 

överensstämmande (Ljungberg och Larsson, 2012).  

Enligt Ljungberg och Larsson (2012) ligger systemsynsättet till grund för det moderna 

processynsättet. Systemperspektivet belyser vikten av att ta hänsyn till helheten. Enligt 

författarna skapar systemsynen ett förhållningssätt för relationer och är ett hjälpmedel 

för att se förändringsmönster som skapar utrymme att handla proaktivt. Ett system kan 

definieras som många olika delar som påverkas och påverkar varandra och som 

tillsammans bildar en helhet, där helheten är större än summan av delarna. Enligt 

samma författare kan processynsättet beskrivas som ett sätt att tillämpa 

systemsynsättet (Ljungberg och Larsson, 2012). Enligt Rother (2013) kräver de osäkra 

förhållandena i omvärlden att organisationer lär sig att anpassa sig ständigt. Genom att 

lära sig att hantera osäkerhet och oförutsägbarhet kan organisationer åtnjuta viktiga 

konkurrensfördelar (Rother, 2013).   

Bergman och Klefsjö likställer begreppen processyn och processfokusering och 

betraktar dem synonymt med betydelsen av hörnstenen ”arbeta med processer”. 

Begreppen står för organisationens strävan efter att identifiera och förbättra 

processerna samt att flytta fokus från de enskilda produkterna till processen och 

aktivitetsflöden. Författarna betonar vikten av att förstå processen kopplat till kundens 

behov genom process- och flödeskartläggning (Bergman och Klefsjö, 2012).  I den här 

studien likställs begreppen processynssätt, processyn och processorienterat synsätt. 
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2.4.2 Processledning 

Betydelsen av begreppet processledning i den här studien omfattar en struktur som 

stödjer TQM samt metoder för att upprätthålla och utveckla processer.  

Bergman och Klefsjö betraktar processledning som ett arbetssätt som omfattar fyra 

steg:  

3. Organisera för förbättringar – Utse processägare och processförbättringsgrupp 

till processen. 

4. Förstå processen – Definiera gränssnitt, identifiera kunder och leverantörer. 

Kartlägg processen, vilket innebär att dokumentera arbetsflödet.  

5. Observera processen – Mätpunkter identifieras och mätningar utförs 

regelbundet. 

6. Förbättra processen kontinuerligt – Analysera information från mätningarna 

för att förbättra processen (Bergman och Klefsjö, 2012). 

I strukturen för processledning finns, enligt författarna, tre roller: 

7. Processägare 

8. Processledare 

9. Kompetensförsörjare (Ibid) 

Processägare ansvarar, enligt Bergman och Klefsjö (2012), för hela processen och de 

resurser som finns i den. Processägarrollen är en strategisk funktion vars syfte är att 

skapa förutsättningar för att leverera, från kundens behov till kundens tillfredsställelse. 

För att kunna optimera processens alla delar, måste processägaren även kunna styra 

stödfunktionerna där dessa ingår i processen (Ibid). Ljungberg och Larsson (2012) 

menar att processägaren har ansvar att utveckla och underhålla hela processen. Också 

dessa författare betonar vikten av processägarens totala ansvar som bör inkludera 

befogenheter att göra förändringar längs hela processen (Ljungberg och Larsson, 

2012). 

Bergman och Klefsjö (2012) beskriver processledaren som en operativ samordnare. 

Ansvaret består i att koordinera aktiviteterna och resurserna efter de behov som 

uppstår. Det kan finnas flera processledare i en process. Det är också processledaren 

som leder processteamet. Kompetensförsörjaren ansvarar, enligt Bergman och Klefsjö, 

för att rätt kompetens finns på rätt plats, vid rätt tid. Rollen arbetar nära verksamheten 

och ska se till att medarbetarna har rätt kompetensmässiga förutsättningar för att utföra 

sitt jobb, få möjlighet att utvecklas samt även kunna ge återkoppling på medarbetarnas 

prestationer (Bergman och Klefsjö, 2012). 

Sörqvist (2004) talar om en infrastruktur för förbättringsarbete och hävdar att det är en 

av de viktigaste framgångsfaktorerna. Om struktur saknas blir resultatet att 

förbättringsarbetet upplevs som tungrott och ineffektivt samt tids- och resurskrävande. 

Sörqvist (2004) refererar till rollstrukturen och ansvarsfördelningen i Six Sigma som 

en av konceptets styrkor (Sörqvist, 2004).  

 

2.4.3 Processorientering 

Ljungberg och Larsson (2012) anser att processorientering kan ses som 

organisationens strävan att förändra den funktionsorienterade strukturens inverkan på 

organisationsform och strukturer men också attityder, värderingar och kultur. Enligt 

författarna handlar det om att förändra verksamhetens synsätt och grundläggande 
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värderingar som skapar nya svar på hur verksamheten ska bedrivas (Ljungberg och 

Larsson, 2012).   

Enligt författarna inkluderar detta både kultur och struktur. Processorientering kan ses 

i fem dimensioner, kallad Business Process Orientation (BPO) som omfattar: 

10. Processynsätt på verksamheten 

11. Strukturer som passar dessa processer 

12. Roller som kan hantera arbetet i processerna 

13. Lednings- och mätsystem med fokus på processerna 

14. Kultur och värderingar som står för kundfokus, empowerment och ständiga 

förbättringar (Ibid). 

Bergman och Klefsjö (2012) har en likartad syn som beskriver processorientering som 

en fullständig implementering av konceptet, där även organisationens struktur 

anpassas efter dess processer (Bergman och Klefsjö, 2012). 

2.5 Ledarskap anpassad för TQM 

Ett engagerat ledarskap är, enligt Bergman och Klefsjö (2012), en förutsättning för att 

framgångsrikt införa TQM och utgör grunden i ”Hörnstensmodellen” (Bergman och 

Klefsjö, 2012). Även Hildebrandt et al. (1991) belyser att det är ledarna som har 

möjlighet att skapa rätt förutsättningar för en lyckad implementering av TQM. 

Ledarskapet har förmåga att förändra både kultur och struktur. Men för att detta ska 

lyckas måste ledarskapet, enligt författarna, förstå, acceptera och aktivt delta i 

kvalitetsarbetet (Hildebrandt et al. 1991). Även Sörqvist (2004) belyser vikten av 

ledarskapets engagemang och beteende som en avgörande faktor för framgången av 

förbättringsarbetet. Ledning och chefer behöver aktivt driva förbättringsarbetet och 

tydligt markera arbetets betydelse. Ledare behöver agera förebilder eftersom individer 

generellt påverkas i högre grad av vad som ”görs” än av vad som ”sägs” (Sörqvist, 

2004).  

Ledarens roll i en funktionsorienterad organisation är att planera, organisera, styra och 

kontrollera sina medarbetare. Medan ledarens roll i en organisation med ett 

processorienterat synsätt behöver leda med hjälp av vision och målstyrning. Det 

visionära ledarskapet ersätter det hierarkiska chefsskapet och skapar motivation med 

hjälp av inspiration istället för rädsla (Tata och Prasad, 1998). Även Runebjörk och 

Wendleby (2013) belyser att ledarskapets roll i en, processorienterad organisation där 

medarbetarna har ansvar och befogenheter, flyttar fokus från ”att göra saker rätt, till 

att göra rätt saker”. Istället för att kontrollera medarbetarna behöver ledaren förklara 

uppdraget, hjälpa medarbetaren att förstå kunden och låta medarbetarna utveckla 

arbetsmetoderna. Visioner och målbilder är enligt författarna viktiga redskap 

(Runebjörk och Wendleby, 2013).  

Sörqvist (2004) belyser vikten av att mäta och samla in information i en verksamhet. 

Informationen krävs, enligt författaren, bland annat för att styra verksamheten och 

planera arbetet. Genom målstyrning och identifiering av mätpunkter KPI:er (Key 

performance Index) går det att följa upp verksamheten utan detaljstyrning och kontroll 

av individerna. Styrning och kontroll förflyttas istället till aktiviteterna i processen, i 

delaktighet med medarbetarna (Sörqvist, 2004).  

Enligt Kennerfalk och Klefsjö (1995) består den största förändringen, från en 

kontrollorienterad kultur i en funktionell organisation till en flexibilitetsorienterad 

kultur i en processorienterad struktur, i en förändring av ledarskapets stil och 
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utövning. Enligt författarna behöver förväntningar och attityder gällande hur en ledare 

ska vara och agera ändras. Även ledares attityder gentemot medarbetare, kunder och 

leverantörer behöver förändras. I den funktionsorienterade organisationen kan ledaren 

beskrivas med benämningen ”hjälte”. Enligt författarna är hjälten en ledare som kan 

allt och som gör allt. Hjälten planerar, löser problem och utformar mål. Men den här 

formen av ledarskap skapar avstånd mellan ledare och medarbetare. Ledaren i en 

organisation med ett processorienterat synsätt, som är decentraliserad och flexibel, 

behöver istället agera som en ”coach”. Coachen känner väl till medarbetarnas 

förmågor och strävanden. Coachen stöttar teamets medarbetare i arbetet med att 

planera, lösa problem och utforma mål. En annan viktig förändring av kulturen som 

måste ske är synen på medarbetare som resurser med flera kompetenser som kan 

utvecklas och tas till vara, istället för att bara använda en eller ett fåtal av individens 

alla kompetenser (Kennerfalk och Klefsjö, 1995).  

Runebjörk och Wendleby (2013) illustrerar ledarskapets stil och utövande i ett 

historiskt perspektiv och menar att utvecklingen har gått från fokus på ledarens 

personliga egenskaper till förmågan att utveckla relationer. Från 1920 – 1940 ansågs 

ledarskap bestå av en uppsättning medfödda egenskaper. Enligt författarna fanns 

kopplingar från forskning om den perfekta ledarens egenskaper till intresset för hjältar 

som beundrats för sina speciella egenskaper och som kunde leda sitt folk genom svåra 

situationer (Runebjörk och Wendleby, 2013).  

Från 1940 – 1960 ändrade forskningen om ledarstilar fokus från personliga 

egenskaper till ledarens beteende. I huvudsak två typer av ledarskap identifierades; 

den relationsinriktade och den uppgiftsorienterade. Den relationsinriktade ledaren 

fokuserar på människan i organisationen, agerar stödjande och coachande med fokus 

på utveckling av medarbetarna i en positiv arbetsmiljö. Den uppgiftsorienterade 

ledaren lägger fokus på resultat, planering och tydliga instruktioner och krav (Ibid).  

Mellan 1960 – 1980 började man att se på ledarskapet med ett situationsanpassat 

perspektiv. Även här är utgångspunkten den relationsinriktade och den 

uppgiftsorienterade ledarstilen. Poängen är att som chef kunna avgöra vilken typ av 

ledarskap situationen kräver och anpassa sitt beteende efter omständigheterna. Enligt 

författarna började det nya ledarskapet att växa fram från 1980-talet och är ett 

samlingsnamn för olika inriktningar som exempelvis transformativt, karismatiskt, 

visionärt eller autentiskt ledarskap. Författarna kallar det nya ledarskapet för 

ledarskapande. Här är fokus på relationer för att skapa förändring, utveckling och 

samverkan. Förhållandet mellan ledare och chef är jämställd och att skapa förtroende 

för sitt ledarskap är grundläggande. Kommunikation är ett av ledarens viktigaste 

verktyg (Ibid).  

Liker (2009) poängterar betydelsen av ledarskapet för att lyckas med implementering 

av Lean. Författaren beskriver förhållandet mellan ledning och medarbetare som en 

omvänd hierarki. Medarbetarna är i centrum och betraktas som organisationens mest 

värdefulla tillgång. Individerna har stor medbestämmande rätt och möjlighet att 

förbättra och utveckla arbetssätt samt lösa problem. Ledarens roll är att skapa rätt 

förutsättningar för individen, ta ansvar för dennes utveckling och även känna ansvar 

för hur individen presterar. Här styrs och kontrolleras aktiviteterna i processen av både 

ledare och medarbetare, medan ledaren i den traditionella hierarkiska organisationen 

har som uppgift att styra och kontrollera medarbetarnas prestation med hjälp av regler 

och instruktioner som ska följas, inte utmanas (Liker, 2009).  Även Rother (2013) 

menar att det processorienterade synsättet förflyttar fokus från individens prestationer 

till processen och att ledarna utgår från att människor gör sitt bästa och att orsaken till 
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att problem och fel uppstår, i allmänhet, går att finna i processen eller systemen. 

Ledarna fokuserar på vad som är fel i processen istället för att ta reda på vems felet är 

(Rother, 2013). 

2.6 Sammanfattning 

Organisationskultur utvecklas över tid och består av undermedvetna antaganden och 

övertygelser som delas av medlemmarna i organisationen. Dessa antaganden och 

övertygelser är resultatet av medlemmarnas positiva upplevelser av hur 

organisationens utmaningar och problem lösts på ett gynnsamt sätt (Lindqvist et al. 

2014).  Värderingar däremot finns på en relativt tillgänglig medvetandenivå och 

betraktas inte som kultur i sig självt, utan snarare som en yttring av rådande kultur 

(Hildebrandt, et al. 1991). Värderingar speglar den rådande kulturen och är relativt 

lättåtkomliga eftersom organisationen är tämligen medvetna om rådande värderingar. 

En att kartläggning av värdegrunden ger en bild av rådande kultur (Hildebrandt et al. 

1991). 

Teorin visar att kultur, struktur och ledarskap är nära sammankopplade faktorer som 

har stor inverkan på organisationens förmåga att arbeta med verksamhetsutveckling. 

Ett engagerat ledarskap utgör grunden för ett lyckat arbete med TQM (Bergman och 

Klefsjö, 2012). Valet av struktur har betydelse eftersom organisationsstrukturen inte är 

neutral, utan innefattar värderingar och kultur som i sin tur påverkar ledarskapet (Tata 

och Prasad, 1998). Den hierarkiska funktionella strukturen domineras av en kultur 

som strävar efter stabilitet genom kontroll, vilket bidrar till att organisationen blir 

långsam och reaktiv i sin karaktär. Fokus är internt riktat och förmåga att anpassa sig 

till förändrade förutsättningar i omvärlden är inte prioriterat. Den processorienterade 

(TQM) strukturen är decentraliserad och förflyttar fokus från kontroll av medarbetares 

prestationer till kontroll av aktiviteterna i processen. Kulturen domineras av att 

medarbetarna betraktas som värdefull kompetens med förmåga att självständigt driva 

utvecklingsarbete. Fokus är externt riktat och kunden är en central aktör. Förmåga att 

anpassa sig efter nya förutsättningar i omvärlden betraktas som ett viktigt 

konkurrensmedel. Ledarskapet är stöttande och leder med hjälp av målbilder och 

visioner istället för detaljstyrande (Dellana och Hauser, 1999; Prajogo och 

McDermott, 2006).  

2.7 Teoretisk referensram 

Tabellen nedan presenterar en sammanställning över den föreliggande deskriptiva 

fallstudies teoretiska referensram som beskriver påståenden och begrepp förknippade 

med kultur, struktur och ledarskap i en hierarkisk funktionell kontext, respektive 

decentraliserad, processorienterad TQM kontext. De korta redogörelserna i 

referensramen utgör inte hela den teoretiska referensramen utan ska snarare betraktas 

som utdrag från teorin som den refererar till. För att en deskriptiv studie ska vara 

ändamålsenlig måste den grundas på en deskriptiv teoretisk referensram. Ju tydligare 

det går att beskriva det som särskiljer de studerade fenomenen, desto lättare blir det att 

göra en tillförlitlig analys (Yin, 2012). Referensramen har som avsikt att beskriva de 

karaktäristiska särdrag som skiljer mellan en hierarkisk funktionell kontext, respektive 

decentraliserad TQM kontext. Utformning av enkätfrågorna samt analys utgick från 

den teoretiska referensramen.  
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 Värderingar som harmonierar 

med TQM 

Värderingar som dominerar en 

hierarkisk funktionell struktur 

Kultur Flexibilitetsorienterad; 

decentralisering och differentiering 

av roller (Prajogo och McDermott, 

2006) 

Kontrollorienterad; centralisering 

och samordning  

(Prajogo och McDermott, 2006) 

Externt fokus (Ibid) Internt fokus (Ibid) 

Entreprenörsanda, kreativitet, 

dynamisk miljö, förmåga till 

anpassning, sammanhållning, 

teamwork och känslan av 

tillhörighet samt målfokus, 

samverkan med omvärlden och 

konkurrenskraft (Ibid) 

Regler, instruktioner och 

standardisering för att uppnå 

kontroll och stabilitet, tydliga 

förväntningar och krav (Ibid) 

Det är ok att göra fel och 

avvikelser betraktas som 

möjligheter (Liker, 2009, Rother, 

2013) 

Fokus är på resultat, fel och 

avvikelser är inte helt ok  

(Liker, 2009; Rother, 2013) 

Värde skapas i processer 

(Ljungberg och Larsson, 2012) 

Specialisering är nyckeln till 

effektivisering (Ljungberg och 

Larsson, 2012) 

Det går alltid att hitta ett sätt att 

öka kundens tillfredsställelse med 

mindre resurser, på kortare tid 

(Ljungberg och Larsson, 2012) 

Det går att hitta det bästa sättet att 

utföra en arbetsuppgift på i varje 

liten detalj 

(Ljungberg och Larsson, 2012) 

Kund- /leverantör är ett 

förhållningssätt vi lever efter både 

internt och externt (Bergman B, 

Klefsjö B, 2012) 

Arbete ska detaljstyras (Ljungberg 

och Larsson, 2012) 

 

Genom delaktighet tillvaratas 

medarbetarnas kompetenser och 

förmågor (Ljungberg och Larsson, 

2012)  

Det är ledningens ansvar att 

planera arbetet, lösa problem och 

utforma mål (Ljungberg och 

Larsson, 2012) 

Positiv människosyn (Bergman och 

Klefsjö, 2012; Ljungberg och 

Larsson, 2012; Sörqvist, 2004) 

Medarbetaren betraktas som 

organisationens mest värdefulla 

tillgång (Liker, 2009) 

Medarbetarna är vår arbetskraft 

(Ljungberg och Larsson, 2012) 

 

Beslut som handlar om 

förändring/förbättring av 

verksamheten underbyggs av fakta 

(Bergman B, Klefsjö B, 2012) 

Regler, rutiner och policys ska 

följas, inte utmanas 

(Liker, 2009) 

 

 

 

 

Struktur 

Roller är utsedda för att arbeta med 

Total Quality Management, TQM. 

Det krävs en infrastruktur för 

förbättringsarbete (Sörqvist, 2004) 

Organisationen är uppdelad i 

enheter med hänsyn till funktion 

(Lindqvist et al., 2014) 

 

Det finns rutiner för att arbeta med 

verksamhetsutveckling på ett 

Policys, regler och rutiner som styr 

arbetet utformas av ledningen 
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systematiskt sätt (Ljungberg och 

Larsson, 2012; Sörqvist, 2004) 

(Liker, 2009; Ljungberg och 

Larsson, 2012) 

Vi har en decentraliserad struktur 

(Lindqvist et al., 2014; Ljungberg 

och Larsson, 2012; Sörqvist, 2004) 

Ansvar och befogenheter är 

fördelat enligt en hierarkisk 

struktur (Lindqvist et al., 2014) 

 

Det finns rutiner för att engagera 

medarbetarna i utvecklingsarbete 

(Ljungberg och Larsson, 2012; 

Sörqvist, 2004) 

Roller och befattningar är 

specificerade och tydliga 

(Lindqvist et al., 2014)   

 

Det finns rutiner för uppföljning 

och utvärdering av mål med fokus 

på aktiviteterna i processen (Liker, 

2009; Tata och Prasad, 1998) 

Det finns rutiner och mätsystem för 

kontroll av individernas prestation 

(Liker, 2009; (Tata och Prasad, 

1998) 

Ledarskap Ledarna är kommunikativa och 

dialogsökande (Runebjörk och 

Wendleby, 2013) 

Ledarna styr verksamheten på 

detaljnivå (Ljungberg och Larsson, 

2012) 

Ledarskapet är delegerande 

(Bergman B, Klefsjö B, 2012; 

Kennerfalk och Klefsjö, 1995) 

 

Planering, problemlösning och 

utformning av mål genomförs av 

ledningen (Ljungberg och Larsson, 

2012) 

Ledarna är coachande och 

stöttande (Runebjörk och 

Wendleby, 2013; Kennerfalk och 

Klefsjö, 1995) 

 

Ledarna i vår organisation 

uttrycker att de har makt och 

inflytande (Ljungberg och Larsson, 

2012; Kennerfalk och Klefsjö, 

1995)   

Ledarna jobbar med visioner och 

mål som följs upp regelbundet 

tillsammans med medarbetarna 

(Liker, 2009; Tata och Prasad, 

1998) 

Det är viktigt att följa upp och ha 

koll på individernas prestationer 

(Liker, 2009; (Rother, 2013; Tata 

och Prasad, 1998) 

Ledarna skapar förutsättningar för 

samarbete mellan olika enheter för 

att optimera helheten (Ljungberg 

och Larsson, 2012) 

 

Ledarna är resultatinriktade och 

effektiviserar verksamheten i sina 

enheter/avdelningar (Liker, 2009; 

Ljungberg och Larsson, 2012; 

Runebjörk och Wendleby, 2013) 

Ledarna fattar sällan snabba beslut 

om förändring men genomförandet 

brukar gå snabbt (Liker, 2009) 

 

Ledarna fattar snabba beslut om 

förändring. Det är sällan besluten 

föregåtts av studier eller 

undersökningar (Liker, 2009) 

 

Figur 5: Tabell över den teoretiska referensramen. 
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3. Metod 

Beroende på vad som ska undersökas behöver forskaren bestämma hur det ska 

undersökas vilket utgör studiens vetenskapliga metod. I det här kapitlet presenteras 

vald vetenskaplig metod samt en beskrivning av studiens tillvägagångssätt. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse av etiska överväganden. 

3.1 Vetenskapligt perspektiv 

Det talas generellt om tre olika perspektiv inom den vetenskapliga metoden: 

kvantitativ-, kvalitativ- samt mixad metod.  

Den kvantitativa metoden används i en deduktiv ansats, för att pröva teorier och 

hypoteser i verkligheten i syfte att undersöka samband mellan olika variabler. Dessa 

variabler mäts och numeriska data samlas in som analyseras med hjälp av statistiska 

metoder. Resultaten kan leda till generella antaganden. Förhållningssättet brukar 

betraktas som det naturvetenskapliga forskningsidealet och kallas positivistism 

(Backman, 2015; Creswell, 2014).  

Den kvalitativa ansatsen är induktiv, då finns inte utgångspunkten i en färdig hypotes 

eller teori. Den kvalitativa studien börjar ofta med att samla in data som sedan 

formuleras som hypoteser eller teorier. En kvalitativ studie avser att utforska och 

förstå sociala eller socialpsykologiska fenomen. Insamlade data utgörs av information 

från studieobjektens omgivning exempelvis genom intervjuer eller observationer. 

Analysen sker genom forskarens tolkning av informationen utifrån en teoretisk 

referensram. Detta förhållningssätt tillhör det socialvetenskapliga idealet som kallas 

hermaneutik (Backman, 2015; Creswell, 2014). Den mixade vetenskapliga metoden 

innebär en kombination av den kvantitativa och den kvalitativa metoden. 

Utgångspunkten för den här metoden är att kombinationen resulterar i en djupare 

förståelse av objektet som ska studeras (Creswell, 2014). 

Föreliggande studie har ett kvalitativt angreppssätt för att belysa hur kultur, struktur 

och ledarskap samverkar i en funktionsstrukturell kontext vid implementering av 

TQM samt att, i en fallstudie, beskriva en organisations styrkor respektive svagheter 

när det gäller kultur, struktur och ledarskap.  

Studien inleddes med en litteraturgranskning av ämnena kultur, struktur och ledarskap 

kopplat till TQM.  Avsikten var att, utifrån litteraturstudien, identifiera faktorer i 

kultur, struktur och ledarskap som är karaktäristiska för ett funktionellt- respektive ett 

decentralisrad TQM-perspektiv, samt beskriva hur dessa faktorer påverkar varandra 

vid implementering av TQM. Därefter genomfördes en fallstudie i en organisation 

med en formell funktionell struktur. Fallstudien hade för avsikt att öka förståelsen för 

hur de identifierade faktorerna interagerar i en funktionsorienterad kontext. 

Insamlingen av information skedde med hjälp av intervjuer i form av en kombination 

av enkätfrågor och öppet riktade frågor samt dokumentanalyser.  

3.2 Litteraturgranskning 

Den inledande litteraturgranskningen hade som avsikt att identifiera karaktäristiska 

faktorer i kultur, struktur och ledarskap, ur ett funktionellt respektive TQM perspektiv. 

Litteraturen utgjordes av kurslitteratur från magisterprogrammet i kvalitet- och 

ledarskap på Mittuniversitetet, litteratur om organisationsteori samt 

forskningsrapporter om ämnet.  
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3.2.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes dels vid Mittuniversitetets bibliotek och dels i 

bibliografiska referensdatabaser via internet. De referensdatabaser som användes var 

Primo, DiVA, Academic Search Elite, Emerald Insight samt Ulrichsweb. Sökorden 

som användes var olika kombinationer av ”culture”, ”organizational 

culture”, ”structure”, ”leadership” och ”TQM”. Totalt 18 rapporter valdes ut och 

granskades. För att bedöma de olika rapporternas relevans användes ett schema med 

fem kriterier:  

• Peer-Review – för att säkra kvaliteten valdes endast rapporter som har 

genomgått en vetenskaplig granskning.  

• Rapportens fokus i förhållande till denna studies fokus – rapporter som 

behandlade områden som inte var relevanta för den här studien sorterades 

bort, exempelvis studier inom medicin. 

• Påståenden och resultat – För den här studiens viktigaste teoretiska 

hållpunkter valdes påståenden och resultat som var samstämmiga med övrig 

litteratur. Till exempel är modellen för organisationskultur CVF, utvecklad av 

Denison och Spreitzer (1991), refererad till i 6 av de 18 rapporterna. 

• Ålder – sökningarna gjordes från år 1980 och framåt. 

• Språk – endast rapporter på svenska eller engelska valdes eftersom författaren 

behärskar dessa språk. 

3.3 Metodval 

Fallstudien bygger på en kombination av litteraturstudier, kvalitativa intervjuer och 

dokumentgranskning. Yin (2012) beskriver fallstudien som en lämplig vetenskaplig 

metod om studiens syfte är beskrivande, förklarande eller utvärderande (Yin, 2012). 

Denna fallstudie har som avsikt att undersöka hur kultur, struktur och ledarskap 

samverkar samt att beskriva Organisation X:s styrkor och svagheter beträffande dessa 

aspekter genom att beskriva nuläget. Den här fallstudiens ansats är således deskriptiv.  

Den deskriptiva fallstudien har, enligt Yin (2012), varit den mest vanliga typen av 

fallstudie. Den kan ge djupa insikter om företeelser i ett socialt sammanhang. Men för 

att en deskriptiv studie ska vara ändamålsenlig måste den grundas på en deskriptiv 

teoretisk referensram. Referensramen fyller ett mycket viktigt syfte både när det gäller 

studiens möjligheter att återupprepas men också möjligheten att göra en god analys. 

Utan en stark teori blir det, enligt författaren, omöjligt att tolka likheter och olikheter i 

uttalanden och observationer. Ett effektivt sätt är att, utifrån teorin, särskilja de 

studerade fenomenen genom att beskriva deras olika karaktärer. Ju tydligare det går att 

beskriva det som särskiljer de studerade fenomenen, desto lättare blir det att göra en 

tillförlitlig analys (Yin, 2012). Den här studiens teori bygger på en beskrivning av 

kultur, struktur och ledarskap i en hierarkisk funktionell kontext respektive 

decentraliserad TQM kontext. Teorin har som avsikt att beskriva deras olika 

karaktäristiska särdrag. Teorin utgör den deskriptiva referensramen för analysen 

utifrån de identifierade huvudaspekterna för respektive område. 

För att öka studiens kvalitet användes ett fallstudieprotokoll (Yin, 2012). Protokollet, 

se Bilaga A, som består av ett antal frågeställningar riktade till forskaren, ska fungera 

som en ”mind map” eller mental karta. Frågorna i protokollet fyller samma funktion 

som de mentala kartor som används av brottsutredare, journalister eller läkare i det 
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studerande skedet av processen. Frågorna i protokollet används som stöd för att 

formulera öppna frågor till respondenterna. När frågorna ställs har de en helt annan 

karaktär än i protokollet. Frågorna i protokollet fungerar som inspiration och stöd för 

att fånga fler perspektiv och fördjupa intervjun (Ibid). Fallstudieprotokollet fyllde en 

viktig funktion i den här studien som gav ett bra stöd i intervjuerna och 

dokumentationsgranskningen. Med hjälp av protokollet kunde författaren också 

förhålla sig mer neutralt i förhållande till studieobjektet, eftersom protokollet styr och 

öppnar för möjligheter att se perspektiv som annars hade varit gömda. Det var också 

på samma sätt ett stöd i analysarbetet.   

Ett sätt att ytterligare stärka studiens kvalitet är att kombinera flera metoder, så kallad 

triangulering. Genom att identifiera flera samstämmiga iakttagelser från oberoende 

källor kan slutsatserna stärkas (Creswell, 2014; Yin, 2012). Föreliggande studie 

bygger på en litteraturgranskning, kvalitativa intervjuer samt 

dokumentationsgranskning av vision och mission, koncernens gemensamma 

värdegrund samt 15 interna nyhetsartiklar.   

 

3.3.1 Fallbeskrivning 

Organisation X har sedan mitten av 1990-talet arbetat med offensiv 

kvalitetsutveckling och blev 1999 nominerad till SIQ:s kvalitetspris. 2005 

fusionerades bolaget in i en tysk koncern vilket ändrade förutsättningarna för fortsatt 

arbete med ständiga förbättringar. Organisationsstrukturen ändrades från en 

processorienterad struktur till en hierarkisk funktionell struktur.  

2016 genomfördes ännu en omfattande organisationsförändring, denna gång delades 

koncernen i två separata bolag. Den del som författaren tillhör bildade det nya bolaget, 

Koncern X, som är en storskalig, konventionell elproducent, med i huvudsak, 

tillgångar i Europa och Ryssland. Organisation X är ett produktionsbolag i Koncern X. 

Strukturen är hierarkisk och funktionsindelad. I koncernen ingår tio olika 

produktionsbolag. Stödfunktioner, som exempelvis inköp, HR, ekonomi, 

kommunikation, juridik, HSSE (hälsa, säkerhet, arbetsmiljö och miljö), projekt och 

projektledning, verksamhetsutveckling etc. utgör egna enheter. De flesta av dessa 

resurser är centraliserade, några få personer finns i bolagen men långt ifrån alla 

funktioner finns representerade på bolagsnivå. I koncernen finns ca 12 000 

medarbetare, i Sverige ca 1 200 och i bolaget, som fallstudien omfattar, arbetar 165 

personer. 

Tiden före delningen präglades av rapportering, styrning och kontroll. I samband med 

att det nya bolaget bildades, lanserades en ny värdegrund som signalerar ett motsatt 

förhållningssätt. Värdegrunden kallas ”The Group Company Way”, inspirerad av ”The 

Toyota Way”. Ett exempel från värdegrunden är uppmaningen ”Att sluta tänka i silos, 

och att börja arbeta och tänka horisontellt”.  Värdegrundens övergripande syftet är att 

öka samarbetet mellan grupper, avdelningar, bolag och enheter i koncernen och går ut 

på att tydliggöra förväntningarna på ledarskapets, teamet och medarbetarnas 

individuella bidrag för att åstadkomma samarbetet. Den nya värdegrunden liknar 

värderingarna i ett processorienterat synsätt bland annat genom att belysa 

medarbetarnas värde; ”Våra medarbetare är vår mest värdefulla tillgång”, 

uppmaningen till ledarskapet är ”Ge medarbetare kraft och möjlighet att växa och ta 

ansvar”.  
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3.4 Metodinsamling 

Metodinsamlingen innefattade dokumentanalys och kvalitativa intervjuer som dels 

bestod av enkätfrågor och dels riktat öppna frågor. Den kritiska diskursanalysen 

omfattade Organisation X:s vision och mission, koncernens gemensamma 

värdegrund ”The Group Company Way” och 15 stycken nyhetsartiklar från den 

interna webben i Organisation X.  

 

3.4.1 Intervjuer 
Kvalitativa intervjuer kan läggas upp och genomföras på olika sätt. Det är inte 

ovanligt att de utgör studiens huvudsakliga metod men de kan också vara en del av en 

fallstudie. Kvalitativa intervjuer är tillämpliga om syftet är att studera upplevelser eller 

uppfattningar av ett fenomen. Det är möjligt att få förståelse av respondenternas 

erfarenhet genom dialog och samtal mellan respondent och forskare. Ekström och 

Larsson (2000) beskriver fyra olika former av intervjuer; öppen, riktat öppen, 

semistrukturerade och strukturerade intervjuer. I den öppna intervjun förväntas 

respondenten att beskriva sitt svar utifrån en och samma fråga. Den riktat öppna 

intervjun baseras på frågeställningar eller teman som intervjun utgår från, i det här 

fallet de slutna enkätfrågorna. I den semistrukturerade intervjun utgår frågeställaren 

från en fråga eller tema och ställer därefter spontana följdfrågor. Den strukturerade 

intervjun innebär att ett antal konkreta frågor ställs, utan uppföljande följdfrågor 

(Ekström och Larsson, 2000).  

Intervjuerna genomfördes med 4 medarbetare och 4 ledare, i en kombination av slutna 

enkätfrågor och öppet riktade frågor som utgick från enkätfrågorna. Urvalet av 

respondenterna gjordes med hänsyn till den funktionella strukturen i organisationen. 

Urvalet representerar en verksamhetschef och en medarbetare från fyra olika 

funktioner/enheter som finns representerad i bolagets ledningsgrupp. Två av 

verksamhetscheferna har sin legala anställning i bolaget, men sin funktionella chef i 

ett annan del av koncernen. De övriga har en chef som är både funktionell och legal 

chef, i bolaget. Som stöd för de öppna frågorna användes ett fallstudieprotokoll, se 

Bilaga A, för att kunna belysa flera perspektiv och nå djupare i samtalen. De riktat 

öppna frågorna gav värdefull information om orsaken till respondentens bedömningar 

och därmed en fördjupad förståelse om hur personen upplevde kultur, struktur och 

ledarskap i Organisation X. 

Samtliga intervjuer inleddes med en kort presentation om studiens bakgrund och syfte 

samt en förklaring av enkätundersökningens konstruktion. Respondenternas svar och 

medverkan behandlades konfidentiellt och intervjuaren avslöjade inte vilka som deltog 

i studien. Samtliga respondenter informerades om att inget svar kunde betraktas 

som ”rätt eller fel” och att syftet var att göra en bedömning av nuläget för att kartlägga 

organisationens styrkor och svagheter på respektive område.  

 

3.4.2 Enkät 

Enkätfrågorna utgjordes av identifierade värderingar och begrepp som karaktäriserar 

kultur, värderingar, struktur och ledarskap i ett funktionellt synsätt, respektive ett 

synsätt som harmonierar med TQM, se Bilaga B. Faktorerna identifierades med hjälp 

av litteraturstudierna som utgör fallstudiens teoretiska referensram.  

Det första avsnittet i enkäten som avser kultur byggde i huvudsak på The Competing 

Values Framework (CVF). Elva begrepp och påståenden för gruppkultur och adhocrati 

utgjorde den kultur som representerade TQM och elva begrepp och påståenden för den 
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hierarkiska kulturen utgjorde det funktionella synsättet (Dellana och Hauser, 1999; 

Prajogo och McDermott, 2006). Den första delen av enkäten bestods av totalt 22 

påståenden och begrepp. I enkäten var påståendena och begreppen mixade och inte 

markerade. Respondentens uppgift var att markera de påståenden som bedömdes 

utmärkande för Organisation X. Resultaten sammanställdes i två polärdiagram. 

De övriga avsnitten handlade om värderingar, struktur och ledarskap. Även dessa 

avsnitt innehöll lika många begrepp och påståenden, karaktäristiska för respektive 

synsätt, i en mix. Respondenternas uppgift vara att göra samma förutsättningslösa 

bedömning av vilka begrepp som de upplevde var mest framträdande i Organisation 

X, men också i vilken utsträckning påståendet stämde utifrån följande skala:  

4 = Det stämmer helt och hållet      

3 = Det stämmer bra                      

2 = Det stämmer                              

1 = Det stämmer till viss mån          

Respondenterna ombads att börja med att läsa igenom varje påstående och begrepp 

och sedan markera enligt sin egen bedömning. Varje avsnitt diskuterades sedan 

tillsammans med intervjuaren. Diskussionerna gav möjlighet att reda ut oklarheter om 

frågeställningarna samt öka förståelsen för hur respondenterna uppfattade 

organisationens position på de olika områdena. Resultaten sammanställdes i fyra 

histogram.        

Polärdiagrammen utformades med utgångspunkt från antal respondenter som markerat 

ett visst påstående. Referensen togs fram genom att renodla begreppen i kombination 

med antal respondenter och utgör den yttre ramen i diagrammen. Varje begrepp 

värderades till ett poäng. Samtliga respondenters svar räknades samman och jämfördes 

mot referensen. Histogrammet visar det totala resultatet på varje fråga, omräknat i 

procent av maximalt utfall. Maximalt utfall utgörs av antal respondenter (8), 

multiplicerat med högst möjliga poäng (4), vilket gör 32 poäng till maximalt utfall.  

Insamlade data analyserades med hjälp av den teoretiska referensramen som utgjordes 

av en beskrivning av karaktäristiska särdrag mellan kultur, struktur och ledarskap som 

harmonierar i en TQM kontext, respektive en hierarkisk funktionell kontext. Ju 

tydligare det går att beskriva det som särskiljer de studerade fenomenen, desto lättare 

blir det att göra en tillförlitlig analys (Yin, 2012). The Competing Values Framework 

(CVF) utgjorde basen i referensramen vid analys av organisationens kultur (Dellana 

och Hauser, 1999; Prajogo och McDermott, 2006).  

 

3.4.3 Dokumentgranskning 

Granskningen av organisationens dokument utgjordes av Organisation X:s vision och 

mission, värdegrunden ”The Group Company Way”, samt 15 slumpvis utvalda artiklar 

från bolagets eget interna nyhetsflöde, från 17 januari till den 15 december 2017.  

Vision, mission och värderingar ska enligt Scott et al. (1999) reflektera 

organisationskulturen vilket var avgörande vid urvalet av dokumentation (Dellana och 

Hauser, 1999). Författaren valde även att granska vilket ideologiskt budskap 

organisationen vill förmedla via sin internkommunikation genom att granska de 15 

nyhetsartiklarna.  

Värdegrunden analyserades med hörnstensmodellen, av Bergman och Klefsjö (2012), 

som teoretisk referens. Hörnstensmodellen omfattar de värderingar som är 

gemensamma för TQM (Ingelsson, 2013). Enligt Hildebrandt et al. (1991) speglar 

värderingar den rådande kulturen och är dessutom relativt tillgängliga eftersom 
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organisationen är tämligen medvetna om rådande värderingar. En att kartläggning av 

värderingsgrunden ger en bild av rådande kultur (Hildebrandt et al. 1991).  

Vision, mission och nyhetsartiklarna analyserades med fokus på språket som användes 

i texterna och vilket budskap som sändaren vill förmedla. En sån ansats kallas 

diskursanalys. Det finns olika typer av diskursanalys och i den här studien valdes den 

kritiska diskursanalysen som har ett ideologiteoretiskt perspektiv. Texterna betraktas 

då ur ett kritiskt perspektiv för att undersöka vilka värderingar eller ideologier som 

finns i texten. Värderingar och ideologier kan vara en del av det synliga budskapet i en 

text, men det kan ofta också vara dolt i abstrakta, osynliga strukturer i språket. Vid en 

kritisk diskursanalys betraktar forskaren inte enbart vad som finns i texten, utan 

försöker också att placera den i ett socialt sammanhang och svara på frågan varför 

texten utformats så som den har gjort. Metoden är vanlig inom journalistiken och 

används, i huvudsak, i samband med granskning och analys av nyhetsartiklar 

(Ekström och Larsson, 2000). Granskningen av artiklarna syftade till att belysa vilka 

värderingar och ideologier som artiklarna ville förmedla till mottagarna. 

3.5 Etiskt resonemang 
Vid varje studie måste forskaren ta hänsyn till de etiska aspekterna (Creswell, 2014). 

Föreliggande studie bygger på en fallstudie kombinerad med kvalitativa intervjuer 

vilket innebär att hänsyn behöver omfatta organisationen samt personerna som deltar i 

studien. Författaren har valt att behandla den studerade organisationen anonymt. 

Studiens deltagare tillfrågades om de ville medverka i studien på frivillig basis. 

Författaren behandlade deltagarnas svar och medverkan konfidentiellt och avslöjade 

inte vilka som deltog i studien. 

Författaren hade ursprungligen planerat att metoden även skulle omfatta en 

observationsstudie, men valde att exkludera den på grund av det faktum att författaren 

själv är en del av den studerade organisationens miljö, vilket därmed bedömdes utgöra 

ett allvarligt metodproblem.   
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4. Resultat och analys 

Kapitlet innehåller en presentation av resultatet samt analys av intervjuer, den 

kritiska diskursanalysen och textanalysen av ”The Group Company Way”. 

Inledningsvis presenteras resultatet av intervjuerna som omfattar områdena 

värderingar, struktur och ledarskap. Efterföljande stycke redogör för resultat och 

analys av dokumentanalyserna och till sist, analyseras resultat i en triangulering. 

 

4.1 Intervjuer 

Åtta intervjuer genomfördes med fyra verksamhetsansvariga och fyra medarbetare 

inom respektive verksamhet.  

Histogrammen A – D visualiserar fördelningen av respondenternas bedömning av de 

mest framträdande aspekterna av värderingar, struktur och ledarskap som de anser 

råda i Organisation X. Respondenterna gjorde bedömningen utifrån ett antal 

påståenden och begrepp som är karaktäristiska för ett synsätt som stödjer TQM 

(illustrerat med blå staplar), respektive ett synsätt som dominerar en hierarkisk 

struktur (illustrerat med röda staplar). Respondenterna valde de alternativ som de 

ansåg mest framträdande i organisation X, samt bedömde påståendets 

överrensstämmelse med verksamheten stämde enligt skalan:  

4 = Det stämmer helt och hållet    

3 = Det stämmer bra                       

2 = Det stämmer                             

1 = Det stämmer till viss mån                           

Diagrammet visar det totala resultatet för varje fråga omräknat i procent av maximalt 

utfall. Figur A visar en sammanställning av de tre frågeställningarna om värderingar, 

struktur och ledarskap. Figur B – D illustrerar varje enskild frågeställning i detalj.  

 

A. Kultur, struktur och ledarskap 

Diagrammet visar fördelningen av de mest framträdande aspekter av värderingar, 

struktur och ledarskap enligt de 8 respondenternas värdering utifrån den fyrgradiga 

skalan, där maximalt utfall är 100 %. Aspekterna omfattar begrepp och värderingar 

som stödjer TQM i form av blå staplar; röda staplar illustrerar motsvarande aspekter 

utmärkande för ett hierarkiskt synsätt. Enligt Schein (1985) är värderingar en viktig 

del av kulturen och finns på en högre medvetandegrad. Schein (1985) menar att 

värderingar är yttringar av kulturen. Värderingar speglar den rådande kulturen och är 

dessutom relativt tillgängliga eftersom organisationen är tämligen medvetna om 

rådande värderingar. En att kartläggning av värderingsgrunden ger en bild av rådande 

kultur enligt Hildebrandt et al. (1991). 
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Figur 6: Diagram A visar fördelningen av de mest framträdande aspekter av värderingar, 

struktur och ledarskap som råder i Organisation X. 

 

B. Värderingar 

Värderingar utgör inte kultur i sig självt men kan betraktas som yttringar av kultur. En 

kartläggning av värdegrunden ger en bild av rådande kultur (Hildebrandt et al. 1991) 

Diagrammet visar fördelningen av de mest framträdande aspekter av värderingar 

enligt de 8 respondenternas bedömning utifrån den fyrgradiga skalan, där maximalt 

utfall är 100 %. Röda staplar illustrerar värderingar som är typiska i en hierarkisk 

funktionell kontext, medan blå staplar illustrerar värderingar som stödjer TQM. 

 

 
Figur 7: Diagram B visar fördelningen av samtliga åtta respondenters bedömning av värderingar 

i Organisation X.  

 

Respondenternas bedömning av värderingar som utmärker Organisation X visar att 

värderingar som stöder TQM är dominerande. De mest framträdande påståendena 
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enligt respondenterna är ”Medarbetarna är vår mest värdefulla tillgång” och ”Genom 

delaktighet tillvaratas medarbetarnas kompetenser och förmågor”. En positiv 

människosyn och delaktighet är, enligt den teoretiska referensramen, starkt 

förknippade med varandra.  

Liker beskriver förhållandet mellan ledning och medarbetare, i en organisation som 

framgångsrikt tillämpar TQM, som en omvänd hierarki. Medarbetarna är i centrum 

och betraktas som organisationens mest värdefulla tillgång. Individerna har stor 

medbestämmanderätt och möjlighet att förbättra och utveckla arbetssätt samt lösa 

problem. Ledarens roll är att skapa rätt förutsättningar för individen, ta ansvar för 

dennes utveckling och även känna ansvar för individens prestation (Liker, 2009). 

Även Bergman och Klefsjö beskriver denna koppling och menar att en positiv 

människosyn utgör grunden för hörnstenen ”Skapa förutsättningar för delaktighet”. 

Utgångspunkten är att alla kan och vill ifall de ges rätt förutsättningar. Ledningen har 

ansvaret att skapa dessa förutsättningar genom att avlägsna organisatoriska hinder, 

delegera ansvar och befogenheter samt bygga kompetens (Bergman och Klefsjö, 

2012). 

Sex av åtta respondenter ansåg att organisationen kännetecknas av påståendet ”Att 

arbeta med processer är nyckeln till effektivisering”, dock endast på nivå ett, Det 

stämmer i viss mån. Organisationen hade under 1990-talet en processorienterad 

struktur och detta processorienterade synsätt lever till viss del kvar, men har i 

praktiken upphört på grund av rådande funktionella struktur.  

 
C. Struktur 

Diagrammet visar fördelningen av samtliga 8 respondenternas bedömning av 

Organisation X:s struktur, utifrån den fyrgradiga skalan där maximalt utfall är 100 %. 

Röda staplar illustrerar en hierarkisk funktionell struktur medan blå staplar illustrerar 

en struktur som stödjer TQM. 

 

 
Figur 8: Diagram C visar fördelningen av samtliga åtta respondenters bedömning av struktur i 

Organisation X.  
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Resultatet visar att den hierarkiska funktionella strukturen är dominerande, vilket är 

föga förvånande eftersom organisationen, de facto, har en funktionell struktur. 

Analysen ger en bild av brist på strukturer som stödjer implementering av TQM. 

Sörqvist (2014) hävdar att en infrastruktur för förbättringsarbete är en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna för en lyckad med att implementering av TQM. Om struktur 

saknas upplevs förbättringsarbetet som tungrott och ineffektivt samt dessutom tids- 

och resurskrävande (Sörqvist, 2004).  

En intressant detalj är att ”Det finns rutiner och mätsystem för kontroll av individernas 

prestationer” får 47 % av maximalt utfall. I samtal med respondenterna framkom att 

personerna refererade till ett koncerngemensamt HR-system, utformat i syfte att 

utvärdera medarbetarnas prestationer, vilket används vid utvecklings- och 

uppföljningssamtal. Fokus och kontroll av individernas prestationer är karaktäristiska 

värderingar i en hierarkisk funktionell struktur (Liker, 2009). Exemplet belyser hur 

dessa värderingar ligger till grund för konstruktionen av ett system som har för avsikt 

att fokusera på individernas prestationer. Liker (2009) menar att ledaren i den 

traditionella hierarkiska organisationen har till uppgift att styra och kontrollera 

medarbetarnas prestation, medan ett processorienterat ledarskap styr och kontrollerar 

aktiviteterna i processen tillsammans med medarbetarna (Ibid). Även Rother (2013) 

beskriver hur det processorienterade synsättet förflyttar fokus från individens 

prestationer till processen (Rother, 2013). Värderingar styr hur strukturer konstrueras 

som, bidrar till att styra mot ett visst beteende hos ledare och medarbetare.  

 

D. Ledarskap 
Diagram D visar fördelningen av samtliga åtta respondenters bedömning av 

ledarskapet i Organisation X, utifrån den fyrgradiga skalan där maximalt utfall 

är 100 %. Röda staplar illustrerar ett ledarskap karaktäristiskt i en hierarkisk, 

funktionell struktur medan de blå staplarna illustrerar ett ledarskap 

karaktäristiskt för TQM. 

 
Figur 9: Diagram D visar fördelningen av samtliga åtta respondenters bedömning av 

ledarskapet i Organisation X.  



 

- 32 - 

 

Respondenternas bedömning av de påståenden som stämmer bäst överens med 

ledarskapet i Organisation X visar en påfallande dominans för ett ledarskap 

karaktäristiskt för TQM. Resultatet visar att ”Ledarskapet är delegerande” fick 72 % 

av maximalt utfall även ”Ledarna skapar förutsättningar för samarbete mellan olika 

enheter för att effektivisera arbetet” uppnår 53 %. Enligt Hildebrandt et al. är det 

ledarna som har möjlighet att skapa rätt förutsättningar för en lyckad implementering 

av TQM. Ledarskapet har förmåga att förändra både kultur och struktur (Hildebrandt 

et al. 1991) 

Men de åtta respondenternas bedömning av ledarskapet återger en viss influens av 

ledarskap som är typiskt i en hierarkisk, funktionell struktur. ”Ledarna är 

resultatinriktade och effektiviserar verksamheterna i sina enheter/avdelningar” 

och ”Det är viktigt att följa upp och ha koll på individernas prestationer” fick  

25 %, ”Planering, problemlösning och utformning av mål genomförs av ledningen” 

fick 22 % av maximalt utfall.  

Enligt Tata och Prasad (1998) är en viss uppsättning värderingar är kopplade till en 

viss organisationsstruktur. Den kontrollorienterade organisationen avser, enligt samma 

författare, att säkerställa ledningens kontroll genom att centralisera beslutsfattande till 

högsta ledningen. Det här skapar en mekanisk, hierarkisk struktur där problemlösning 

och utveckling av verksamheter tillhör högsta ledningens åtaganden. (Tata och Prasad, 

1998). Utifrån den teoretiska referensramen skulle resultatet kunna tolkas som att den 

funktionella strukturen har en viss inverkan på ledarskapet i Organisation X, men att 

ett ledarskap som harmonierar med TQM är dominerande.  

4.2 Dokumentanalys 

I detta avsnitt redovisas resultatet av dokumentanalysen. Dokumentanalysen omfattar 

Organisation X:s vision och mission, koncernens gemensamma värdegrund ”The 

Group Company Way” samt 15 slumpvis utvalda artiklar från bolagets 

internkommunikation från den 17 januari till den 15 december 2017.   

Granskningen av vision och mission samt de 15 interna nyhetsartiklarna genomfördes 

som en kritisk diskursanalys med avsikt att uppfatta texternas budskap om ideologier 

och värderingar. Värderingar och ideologier kan vara en del av det synliga budskapet i 

en text, men det kan ofta också vara dolt i abstrakta, osynliga strukturer i språket. Vid 

en kritisk diskursanalys betraktar forskaren inte enbart vad som finns i texten, utan 

försöker också att placera den i ett socialt sammanhang och svara på frågan varför 

texten utformats så som den har gjort. Metoden är vanlig inom journalistiken och 

används, i huvudsak, i samband med granskning och analys av nyhetsartiklar 

(Ekström och Larsson, 2000). Analysen av värdegrunden ”The Group Company Way” 

utgick från ”Hörnstensmodellen” av Bergman och Klefsjö (2012) som enligt forskning 

inom kvalitetsområdet är en vedertagen värderingsmodell (Ingelsson, 2013). En 

kartläggning av värdegrunden ger en bild av rådande kultur (Hildebrandt et al. 1991). 

 

Värdegrund 

”The Group Company Way” är utformad i tre nivåer: Ledarskap, Samarbete och Ditt 

individuella bidrag. Varje nivå innehåller tre uppmaningar i form av ”Fortsätta och 

utveckla”, ”Sluta med” och ”Börja med”. I inledningen till värdegrunden finns ett citat 

av koncernchefen som beskriver syftet med värdegrunden, där han uttrycker att 

medarbetarna är organisationens mest värdefulla tillgång. Värdegrundens 

övergripande rubrik lyder ”Hur vi arbetar tillsammans – The Group Company Way”. 
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Figur 10: Matrisdiagrammet visar att samtliga hörnstenar finns representerade i 

värdegrunden ”The Group Company Way”. Hörnstenarna ”Arbeta med processer” och ”Skapa 

förutsättningar för delaktighet” är värderingar som dominerar värdegrundens budskap. 

Samtliga hörnstenar går att identifiera i värdegrunden ”The Group Company Way”, 

men ”Sätt kunden i centrum” kunde endast identifieras i två uppmaningar och ordet 

kund förekommer endast i en uppmaning. ”Basera beslut på fakta” hittades i endast en 

uppmaning. Budskapen har dominerande internt fokus.  

I de två hörnstenarna ”Arbeta med processer” och ”Skapa förutsättningar för 

delaktighet” kunde nio respektive åtta uppmaningar identifieras, vilket gör dessa till de 

dominerande budskapen. Hela nio uppmaningar i värdegrunden syftar till att förflytta 

fokus från de enskilda funktionerna till ett helhetsperspektiv med fokus på 

processerna. Budskapet i värdegrunden signalerar en strävan efter att avstyra många 

av de nackdelar som den funktionsorienterade strukturen innebär. Budskapen är 

tydliga och innehåller uppmaningar som exempelvis att ”Sluta tänka i funktionssilos 

genom att sluta med ”vi och dem”-mentalitet och istället styra mot gemensam 

framgång”, ”Arbeta i tvärfunktionella grupper över alla nivåer i organisationen” 

samt ”Förenkla samarbetsformer genom att inse fördelarna med att vara ett fokuserat 

och integrerat företag”. 

Den funktionella organisationen är uppdelad i enheter med hänsyn till funktion, 

exempelvis produktion, försäljning, inköp, ekonomi etc. Enligt Lindqvist et al. (2014) 

bygger varje avdelning upp specialistkompetens inom respektive område och 

utvecklar rutiner för att lösa uppgifterna effektivt i varje enhet, författaren beskriver 

även några av nackdelarna med strukturen. Till exempel att yrkesgrupper och 

funktionsenheter blir isolerade från varandra, vilket kan leda till svårigheter att förstå 

varandra med konflikter och samarbetssvårigheter till följd (Lindqvist et al., 2014). 

Ljungberg och Larsson (2012) illustrerar detta med liknelsen att arbeta i 

funktionsbaserade silos eller stuprör. Isoleringen innebär att fokus ligger på den egna 

enhetens prestation utan att någon hänsyn tas till intilliggande enheters förutsättningar 

och behov. Risken för suboptimering av verksamheten är stor eftersom förståelse för 

helheten saknas. (Ljungberg och Larsson, 2012).  

Åtta budskap kan härledas till hörnstenen ”Skapa förutsättningar för delaktighet”. På 

nivån Ledarskap lyder uppmaningarna ”Ge medarbetare kraft och möjlighet att 

växa”, ”Fortsätt att utveckla och värdera medarbetarna och deras 

förmågor”, ”Definiera tydliga ansvar och beslutsmandat på alla nivåer” samt ”Ge 

medarbetare i hela verksamheten uppmuntran, förtroende och mandat att ta ansvar och 

fatta beslut”. Samtliga uppmaningar sänder tydliga budskap om ledarnas ansvar att 

Värdegrund: "The Group Company Way"
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värdesätta medarbetarnas förmågor samt att skapa organisatoriska förutsättningar för 

delaktighet genom att delegera ansvar och befogenheter. Uppmaningen ”Ta vara på 

och utveckla talangfulla medarbetare” belyser särskilt ledningens ansvar att bygga 

kompetens. Detta överensstämmer med Bergman och Klefsjö som menar att en positiv 

människosyn utgör grunden för denna hörnsten. Utgångspunkten är att alla kan och 

vill ifall de ges rätt förutsättningar. Ledningen har ansvaret att skapa förutsättningarna 

genom att avlägsna organisatoriska hinder, delegera ansvar och befogenheter samt 

bygga kompetens (Bergman och Klefsjö, 2012). 

I nivån ”Ditt individuella bidrag” är uppmaningen att ”Vara delaktiga och bidra till en 

öppen och rak feedbackkultur”, ”Sluta att skylla på andra eller marknaden, istället 

fråga ´vad kan jag göra? ´” samt ”Att aktivt söka efter möjligheter för sin 

yrkesmässiga utveckling” Budskapet signalerar individens ansvar i att vara delaktig 

och att bidra, att sluta skylla ifrån sig och istället ta egna initiativ samt att känna 

ansvar för sin egen utveckling. Enligt Bergman och Klefsjö innebär delaktighet också 

ett ökat ansvar för individen som behöver utveckla initiativförmåga, självtillit, 

målmedvetenhet, kommunikationsförmåga med mera, vilket även uppmaningarna i 

värdegrunden belyser (Bergman och Klefsjö, 2012).  

Även ”Ett engagerat ledarskap” är ett dominerande budskap, inte enbart med 

utgångspunkt i de uppmaningar som identifierades under denna rubrik, men också på 

grund av att värdegrundens utformning och övergripande budskap sätter stor tilltro 

och ansvar till ledarskapets förmågor att driva förändringarna som värdegrunden 

kommunicerar.  

De svagaste hörnstenarna där det minsta antalet kopplingar till teorin identifierades 

var ”Basera beslut på fakta” och ”Sätt kunden i centrum”. Endast en uppmaning kunde 

härledas till hörnstenen ”Basera beslut på fakta” vilken lyder ”Fatta faktabaserade och 

motiverade beslut – snabbt och transparent”. Budskapet är att beslut ska underbyggas 

av fakta och vara väl motiverade i en snabb och öppen process. Den första delen är i 

överensstämmelse med Bergman och Klefsjö (2012) som menar att syftet med 

hörnstenen är att mäta, undersöka och ta fram fakta för att fatta väl underbyggda 

beslut. Kunskap om statistik och analys krävs liksom kännedom om metoder och 

mätverktyg för att kunna identifiera kundbehov samt att förbättra processer och 

produktionslinjer. Det är, enligt författarna, viktigt att kunna strukturera och analysera 

både numerisk och verbal information (Bergman och Klefsjö, 2012). Budskapets 

andra del indikerar att beslutsprocessen ska ske snabbt, vilket står i kontrast till hur 

beslutsprocesser bör behandlas enligt principerna i TQM. Liker (2009) beskriver att 

beslutsprocessen i ”The Toyota Way” är långsam och sker i konsensus, enligt 

författaren skiljer sig beslutsprocessen drastiskt från de flesta andra företag, just på 

grund av att den är så tidskrävande. Samtliga möjligheter och alternativ övervägs 

noggrant innan beslutet tas, därefter sker verkställandet snabbt (Liker, 2009).  

På nivån Samarbete lyder uppmaningen ”Styr aktiviteter mot kundnytta”. Budskapet 

ger ett tydligt direktiv att verksamheten ska ta hänsyn till kundens behov och 

förväntningar. Men ordet kund förekommer endast i denna mening. Kundens åsikter 

är, enligt Bergman och Klefsjö (2012), centrala för modern kvalitetsutveckling. Detta 

är orsaken till varför det är viktigt att förstå kundernas behov och förväntningar. Enligt 

författarna är kultur och samhällstrender exempel på faktorer som är viktiga att ta 

hänsyn till, för att kunna förstå kundens behov. Kundbegreppet är inte uttalat någon 

annanstans i värdegrunden, däremot nämns fokus på omvärlden. Nivån Ditt 

individuella bidrag innehåller uppmaningen ”Börja med att visa entreprenörsanda 

genom att vara omvärldsorienterade”. Meningen uppmanar att inhämta information 



 

- 35 - 

 

från omvärlden, vilket är en förutsättning också för att kunna förstå kundens behov 

och förväntningar. Analysen visar att ett visst kundfokus förekommer i värdegrunden 

men det är inte ett centralt budskap.  

Hörnstenen omfattar, enligt Bergman och Klefsjö (2012), också interna kunder 

(Bergman och Klefsjö, 2012) och Ljungberg och Larsson (2012) menar att ett kund – 

leverantörsförhållande underlättar samarbete och kommunikationen mellan berörda 

enheter (Ljungberg och Larsson, 2012). Det kan tyckas anmärkningsvärt att inte 

kundfokus får ett större utrymme i budskapet med tanke på att det processorienterade 

synsättet dominerar i värdegrunden. Ett internt kund-leverantörsförhållande skulle, 

enligt den refererade teorin, stödja strävan mot ett processorienterat synsätt (Bergman 

och Klefsjö, 2012; Ljungberg och Larsson, 2012) 

 

Vision 
”Vi formar vattenkraftens framtid – för ett hållbart samhälle” 

 

Mission/affärsidé 
”Tillsammans skapar vi nytta och bidrar till samhällets utveckling genom att 

producera förnybar energi och reglerbar effekt. Vi strävar ständigt efter att utveckla 

vår affär och effektivisera verksamheten. Vi agerar på ett ansvarsfullt sätt, i dialog 

med vår omvärld, och med största fokus på säkerhet, miljö och ekonomi. Vår 

arbetsplats präglas av respekt för varandra, engagemang, delaktighet, utveckling och 

glädje”. 

 

Visionen är framåtriktad och uttrycker en vilja att utveckla verksamheten. ”Vi formar 

vattenkraftens framtid…” kan tolkas som att organisationen eftersträvar att vara 

ledande i branschens framtida utveckling. Formuleringen ”…– för ett hållbart 

samhälle” signalerar ett fokus på omvärlden och en förståelse för en ömsesidig 

påverkan som stöds av systemteorin (Ljungberg och Larsson, 2012). 

Mission och affärsidé inleds med ett utåtriktat budskap; ” Tillsammans skapar vi nytta 

och bidrar till samhällets utveckling…”. Det inledande ordet ”tillsammans” skapar en 

känsla av öppenhet för samarbete såväl internt som externt för att uppnå sina mål. 

Detta understryks i den tredje meningen, som framhåller en transparent interaktion 

med omvärlden, ”Vi agerar på ett ansvarsfullt sätt, i dialog med vår omvärld, och 

med största fokus på säkerhet, miljö och ekonomi”. Texten belyser även 

organisationens strävan att utveckla och effektivisera verksamheten i en anda av 

delaktighet med fokus på medarbetarnas engagemang och utveckling, ”Vi strävar 

ständigt efter att utveckla vår affär och effektivisera verksamheten”. 

Detta är i överensstämmelse med systemperspektivet vilket belyser vikten av att ta 

hänsyn till helheten. Enligt Ljungberg och Larsson (2012) skapar systemsynen ett 

förhållningssätt för relationer och är ett hjälpmedel för att se förändringsmönster som 

skapar utrymme att handla proaktivt. Ett system kan definieras som många olika delar 

vilka påverkas och påverkar varandra och som tillsammans bildar en helhet, där 

helheten är större än summan av delarna. Begreppet systemsyn innebär att 

organisationen betraktar sig själv som en del i ett större system och att de olika 

systemen påverkar varandra (Ljungberg och Larsson, 2012). 

Att ständigt arbeta med förändringar innebär, enligt Bergman och Klefsjö (2012), en 

strävan att ständigt utveckla verksamheten och förbättra kvaliteten, för att kunna leva 
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upp till nya kundkrav och möta förändringar i omvärlden (Bergman och Klefsjö, 

2012). 

 

Internkommunikation 

Femton slumpvis utvalda artiklar från bolagets eget interna nyhetsflöde, från den 17 

januari till den 15 december 2017, ingick i granskningen. 

Av de utvalda artiklarna lyfter 8 av 15 fram goda exempel på insatser som genomförts. 

Både grupper och individer uppmärksammas för sina insatser. Tre artiklar handlar om 

projekt där viktiga ”milstolpar” uppnåtts och i två av fallen firas framgången med tårta 

för hela bolaget. Artiklarna belyser positiv återkoppling som tyder på god 

sammanhållning och ett fokus på individen. 

- ”År med låg vattentillgång påverkar tillgängligheten positivt. Men det är inte 

hela förklaringen till detta glädjande utfall. Detta är också ett kvitto på att vi 

presterat bra i flera delar av vår verksamhet; underhåll, avställningsplanering, 

projekt, vattenplanering och körning”. 

- ”Strax innan midnatt kunde ett engagerat gäng gå hem efter en lång men 

mycket lyckad arbetsdag”. 

- ”NN har också på ett föredömligt sätt byggt ut vårt eget SCADA-system för 

att ersätta K2s SCADA”. 

- ”Två stora projekt sätter såklart viss press på driftgruppen men Bengt, 

Andreas, Per och Tomas har löst allt på ett imponerande sätt och jag kan inte 

annat än att känna stolthet över att få jobba med så duktiga kollegor”.  

Sex artiklar som belyser exempel på goda insatser, innehåller även information om det 

som gått mindre bra. Det handlar exempelvis om mål som inte uppnåtts, projekt som 

är försenade eller misstag som gjorts. Det gör att innehållet blir balanserat och 

budskapet uppfattas som öppet och transparent. 

- ”Den låga vattentillgången, tillsammans med en generellt låg prisbild under 

året, har också påverkat våra regleraffärer negativt” 

- ”Vi valde att börja med två högriskpeglar. Den andra av dessa två är pegeln i 

Börtnan. Där fungerar det inte lika bra ännu eftersom vi har problem med 

modemets mottagning. Men vi jobbar på att få till det med hjälp av en 

förlängd antenn”.  

- Arbetet löper på bra. Vi ligger dock ca fyra veckor efter ursprunglig tidplan på 

grund av extra arbete med turbinkammaren där skador behövde repareras”. 

Sju artiklar innehåller budskap om olika former av socialt ansvar som exempelvis 

insatser för att förbättra miljö, jämställdhet, friskvård och välgörenhet. 

- ”… förslaget kommer att införlivas i lagstiftningen på ett sätt som ger en bra 

avvägning mellan miljöintresset och de nyttor som vattenkraften bidrar med i 

form av flexibel och förnybar el”. 

- ”Organisation X är samarbetspartner till loppet och bjuder alla anställda som 

vill springa på deltagaravgiften. Vill/kan du inte springa så kan du självklart 

representera bolaget som funktionär”. 

- ”Ett branschintroduktionsprogram togs fram av fjolårets deltagare i 

Qraftsamling med målet att ge de nya kvinnor som kommer in på våra företag 
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ett sammanhang med förutsättningar för ökad kännedom om branschen och ett 

nätverk för kunskap- och erfarenhetsutbyte”. 

Sex artiklar belyser verksamhetsutveckling i olika former. Tre av dessa handlar om 

rena verksamhetsutvecklingsprojekt utanför den ordinarie verksamheten. Det vill säga 

projekt som påbörjats för att förbättra ett visst område inom verksamheten. Två av 

projekten drivs i tvärfunktionella konstellationer. De övriga tre handlar om 

upprustningsprojekt som leder till en optimering och effektivisering av drift, 

arbetsmiljö och miljö. Initiativen till utvecklingsprojekten kommer både från ledning 

och medarbetare, vilket speglar en kreativ miljö där medarbetarna har ansvar för och 

befogenheter att driva verksamhetsutveckling. 

- ”Vi har lagt ner ett stort arbete i projektet och verkligen bidragit till dess 

framgång genom att bygga den funktionalitet som, vi i vår roll som 

produktionsledning, nyttjar”. 

- ”Östanå är idag flaskhalsen i Helgeå och den ökade regleringsmöjligheten 

som åtgärderna innebär står för en inte alls oväsentlig del av uppsidan med 

projektet”. 

- ”FAS-projektet (Förbättring av Anläggningarnas Statusbedömning) syftar till 

att effektivisera förebyggande underhåll och öka precisionen i den långsiktiga 

planeringen genom bättre statusbedömningar av anläggningarna” 

- ”Den nya tekniken innebär att antalet fysiska besök till pegeln minskas till ett 

i månaden. Det medför förbättrad arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan i 

och med mindre bilkörning”. 

Analysen av artiklarna visar att budskapen fokuserar på att belysa individers och 

gruppers framgångsrika insatser och goda exempel såsom lyckade projekt eller mål 

som uppnåtts. Enligt Sörqvist (2004) är belysandet av goda exempel och uppnådda 

resultat och framgångar det mest effektiva sättet att påverka attityder. När konkreta 

resultat som haft en positiv inverkan på verksamheten kan redovisas kommer detta 

sannolikt att påverka attityderna i positiv riktning hos både ledare och medarbetare. 

Att tillsammans uppmärksamma och fira segrar är ytterligare ett sätt att belysa goda 

insatser som ger en gemensam positiv upplevelse, vilket också artiklarna beskriver i 

två fall (Sörqvist, 2004). Att även belysa de mindre lyckade insatserna bidrar till att 

informationen upplevs som öppen och transparens vilket även markerar att fel och 

misstag accepteras och betraktas som naturliga inslag i verksamheten (Liker, 2009, 

Rother, 2013).  

Den underliggande ideologin i artiklarna som uttrycker öppenhet och transparens 

indikerar att kulturen i organisationen påminner om gruppkulturen i The Competing 

Values Framework (CVF), (1991). Organisationer med betoning på det här synsättet 

främjar utveckling av mänskliga resurser, betonar öppenhet, delaktighet och 

sammanhållning. I gruppkulturen finns en grundläggande övertygelse om att öppen 

kommunikation och delaktighet skapar förtroende och engagemang hos medarbetarna 

(Hartnell et al. 2011).    

4.3 Triangulering 

Polärdiagrammen E och F visar antalet respondenter som bedömt organisationens 

mest framträdande värderingar vilket illustreras i form av två diagram: kultur som 

stödjer TQM och en kultur som dominerar en hierarkisk struktur. Diagrammen 
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presenterar samtliga 8 respondenters bedömning. Analysen av polärdiagrammen utgör 

studiens triangulering där övrig samstämmig data presenteras för att stärka enskilda 

iakttagelser. 

 

E. Värderingar som stödjer TQM

 

Figur 11: Diagram E visar en kultur som stödjer TQM och samtliga 8 respondenters bedömning 

av vilka värderingar som de uppfattar är framträdande i organisationen. 

 

Resultatet visar att värderingar som karaktäriserar gruppkultur: utveckling av 

mänskliga resurser, betoning av öppenhet, delaktighet och sammanhållning upplevs 

som framträdande och dominerande inom Organisation X (Prajogo och McDermott, 

2006). Detta bekräftas även av textanalysen av de 15 interna artiklarna vars 

underliggande ideologi uttrycker öppenhet och transparens. I gruppkulturen finns en 

grundläggande övertygelse om att öppen kommunikation och delaktighet skapar 

förtroende och engagemang hos medarbetarna (Hartnell et al. 2011) 

Diagram F visar samtliga åtta respondenters bedömning av vilka värderingar som 

stödjer TQM som är mest framträdande och dominerande i Organisation X. Samtliga 

respondenter anser att en ”Känsla av tillhörighet” och ”Sammanhållning” är mest 

framträdande. Gruppkulturen i CVF (1991) visar att organisationer med betoning på 

det här synsättet främjar utveckling av mänskliga resurser, betonar öppenhet, 

delaktighet och sammanhållning (Dellana och Hauser, 1999, Prajogo och McDermott, 

2006) 

Detta bekräftas även av intervjuerna som behandlade värderingar och ledarskap som 

visar att ”Medarbetarnas kompetenser tas tillvara genom delaktighet” får 78 % av 

maximalt utfall och ”Ledarskapet är delegerande” får 72 %. Detta stöds av den 

gemensamma värdegrunden ”The Group Company Way” som uppmanar ledarskapet 

att delegera: ”Ge medarbetare i hela verksamheten uppmuntran, förtroende och 

mandat att ta ansvar och fatta beslut”. 
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Gruppkulturen har, enligt Daniel Prajogo och Christopher McDermott, en betoning på 

internt fokus vilket skulle kunna förklara att organisationen, enligt sex av åtta 

respondenter, inte anser att ”Förmåga till anpassning” är dominerande. Även 

värdegrunden ”The Group Company Way” domineras av budskap med en intern 

inriktning. Organisationer med ett starkt internt fokus riskerar ha ett svagare externt 

fokus, vilket påverkar förmågan att hämta information från omvärlden och därmed 

skapas inget behov av anpassning (Prajogo och McDermott, 2006). Trots det ansåg 

sex av åtta att ”Samverkan med omvärlden” är framträdande i organisationen, vilket 

också är i linje med budskapet i organisationens vision och mission. Samverkan med 

omvärlden verkar inte ha någon direkt koppling mot anpassning till omvärlden. Detta 

skulle kunna förklaras av den autonoma ställning som energibranschen haft historiskt 

sett, då aktörerna haft stort ekonomiskt och politiskt inflytande vilket gjort det möjligt 

för aktörerna att, i stort mått, själva påverka sina förutsättningar. Många gånger har 

detta skett i samverkan med omvärlden (Sensa Corporate Advisors, Samuelsson C, 

2015).  

Förutom att gruppkulturen har ett internt fokus har den också, enligt Daniel Prajogo 

och Christopher McDermott, en betoning på flexibilitet (Prajogo och McDermott, 

2006). Sex av åtta respondenter bedömer att organisationen har ”en miljö som är 

flexibel och kreativ” liksom att ”Det är ok att göra fel och avvikelser betraktas som 

möjligheter”. Även analysen av artiklarna beskriver en kreativ miljö där 

utvecklingsprojekt initieras och drivs av medarbetare. Att artiklarna också belyser 

misstag och mindre lyckade projekt bidrar till att skapa en miljö och en kultur där 

misstag ses som naturliga inslag och en möjlighet till lärande, vilket är karaktäristiskt 

för en flexibel och kreativ miljö (Liker, 2009, Rother, 2013).  

Studier av Dellana Scott och Richard Hauser (1999) samt Daniel Prajogo och 

Christopher McDermott (2006) visar att gruppkultur och adhocrati är de kulturer som 

är mest passande för att TQM-koncepten ska kunna få fäste och utveckla sig i en 

organisation. De aspekter som utmärker adhocrati och gruppkultur är, enligt dessa 

studier:  

Gruppkultur: Sammanhållning, teamwork, känsla av sammanhållning, delaktighet, 

öppenhet. Gruppkulturen har betoning på flexibilitet och internt fokus. 

Adhocrati: Entreprenörsanda, tillväxt, kreativitet, fokus på mål och visioner, förmåga 

till anpassning. Adhocratin har också betoning på flexibilitet men fokus är riktat ut 

mot omvärlden (Dellana och Hauser, 1999; Prajogo och McDermott, 2006). 

Resultatet visar att Organisation X har inslag av adhocrati. Fem av åtta respondenter 

anser att ”Fokus på mål och uppföljning” är framträdande i organisationen, vilket även 

bekräftas av diagram C, Figur 8.  Sex av åtta anser att ”Samverkan med omvärlden” är 

utmärkande. Däremot anser endast tre av åtta att ”Entreprenörsanda” är påtagligt. De 

är däremot något som värderingsgrunden ”The Group Company Way” uppmanar till i 

nivån Ditt individuella bidrag; ”Börja med att visa entreprenörsanda genom att vara 

omvärldsorienterade”. Hälften av respondenterna anser att ”Konkurrenskraft” 

och ”Kreativitet” är utmärkande.  
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F. Värderingar som dominerar en hierarkisk funktionell struktur 

 
Figur 12: Diagram F visar samtliga åtta respondenters bedömning av vilka värderingar, som 

dominerar en hierarkisk struktur, och som är mest framträdande i Organisation X.  

 

Resultatet visar generellt sett en svag inverkan av värderingar som dominerar en 

hierarkisk struktur. Sex av åtta anser att ”specialisering av roller och funktioner” har 

ett dominerande genomslag i organisationen. Fem av åtta bedömer att organisationens 

framträdande värdering är att ”Stabilitet är viktigt” och tre av åtta ansåg att 

organisationen präglas av att ”Förutsägbarhet är viktigt” samt att ”Ledningen styr med 

hjälp av policys, regler och rapportering”. Enligt CVF betonar den hierarkiska 

kulturen regler, instruktioner och standardisering för att uppnå kontroll och stabilitet 

(Dellana och Hauser, 1999, Prajogo och McDermott, 2006) 

Under intervjun samtalade intervjuaren om respondenternas bedömningar. I dessa 

samtal framkom att flera respondenter som bedömde stabilitet och förutsägbarhet som 

framträdande värderingar i organisationen, också personligen ansåg, att dessa 

värderingar är viktiga förutsättningar för organisationens verksamhet. En av 

respondenterna påtalade att ”Det är en långsiktig verksamhet som är beroende av 

stabilitet” medan en annan uttryckte ”Vi jobbar med långsiktiga investeringar”. Detta 

stämmer med Scheins (1985) beskrivning av kulturens tredje nivå som består av 

grundläggande antaganden som är osynliga och ligger i det undermedvetna (Lindqvist 

et al., 2014). Schein (1985) menar att det är gruppens gemensamma upplevelser av hur 

externa och interna utmaningar tidigare hanterats och gett gynnsamma resultat, som 

skapar dessa grundläggande antaganden och övertygelser på den här nivån 

(Hildebrandt et al. 1991).  

Uppfattningen om stabilitet och förutsägbarhet skiljer sig inte mycket mellan ledare 

och medarbetare, se Bilaga C. Tre av fyra ledare ansåg att organisationen domineras 

av att ”stabilitet är viktigt” och en ledare ansåg även att ”förutsägbarhet är viktigt”, två 

av fyra medarbetare gjorde bedömning att ”Stabilitet är viktigt” detta var för övrigt 
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samma personer som ansåg att organisationen även domineras av att ”Förutsägbarhet 

är viktigt”. Enligt Rother (2013) kräver de osäkra förhållandena i omvärlden att 

organisationer ständigt behöver ha förmåga att anpassa verksamheten efter nya 

förutsättningar. Samma författare menar att det viktiga är att lära sig att hantera 

osäkerhet och oförutsägbarhet, istället för att sträva efter att skapa stabilitet och 

förutsägbarhet som, i de flesta fall, inte är möjligt att uppnå. (Rother, 2013).   

Det som skiljer mest mellan ledare och medarbetares bedömning är att ledarna tycks 

anse att organisationen domineras av fler värderingar som karaktäriserar en hierarkisk 

struktur än de tillfrågade medarbetarna upplever. Två av fyra ledare ansåg att 

organisationen karaktäriseras av att ”Ledningen styr arbetet med hjälp av policys, 

regler och rapportering”, ”Specialisering av roller och funktioner”, ”Traditionsstyrd- 

vi provar sällan nya idéer”, ”Tydliga förväntningar och krav”, ”Organisationen 

betraktas som, mer eller mindre, oberoende av omvärlden” och ”Fokus på 

medarbetares prestationer”.  

Medarbetarnas bedömning dominerades istället av ”Specialisering av roller och 

funktioner” där samtliga fyra var överens. Två av fyra ansåg att ”Centralisering av 

roller och funktioner” är utmärkande i organisationen samt att ”Stabilitet är viktigt” 

liksom ”Förutsägbarhet är viktigt”. Endast en av fyra medarbetare ansåg att 

organisationen karaktäriseras av att ”Ledningen styr arbetet med hjälp av policys, 

regler och rapportering”, ”Effektivitet”, ”Tydliga förväntningar och krav” 

samt ”Traditionsstyrd – vi provar sällan nya idéer”.  

Respondenternas bedömning av värderingar som dominerar en hierarkisk struktur 

visar att det finns tendenser till hierarkiska värderingar i Organisation X, även om de 

inte är dominerande. Vilket också bekräftas av respondenternas bedömning av 

ledarskapet som reflekterar en viss influens av ledarskap som är typiskt i en hierarkisk, 

funktionell struktur. Studien av Tata och Prasad (1998) visar att en viss uppsättning 

värderingar är kopplade till en viss organisationsstruktur. Den hierarkiska, 

kontrollorienterade organisationen avser att säkerställa ledningens kontroll genom att 

centralisera beslutsfattande till högsta ledningen för att uppnå stabilitet (Tata och 

Prasad, 1998). Sörqvist (2017) menar att en funktionell struktur kan hindra en önskad 

kulturell utveckling (Sörqvist, 2017, hämtad den 11 april, 2018, från 

www.larssorqvist.com/2017/08/16/tvärfunktionellt- ledarskap-eller-stuprörspolitik) 

Det skulle kunna betyda att den hierarkiska funktionella strukturen bär på en kultur 

som, i viss mån, påverkar organisationens kultur. Det utmärkande i resultatet, är 

framförallt att stabilitet och förutsägbarhet bedöms som framträdande värderingar i 

organisationen. Vilket riskerar att förstärka ett internt fokus eftersom strävan efter 

stabilitet och kontroll är internt riktat (Dellana och Hauser, 1999; Prajogo och 

McDermott, 2006). Internt fokus bekräftas även av värdegrunden ”The Group 

company Way” där budskapen huvudsakligen är internt riktade.  

  

http://www.larssorqvist.com/2017/08/16/tvärfunktionellt
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5. Slutdiskussion  

Det avslutande kapitlet behandlar studiens slutresultat mot bakgrund av syfte och 

teoretiska sammanhang. Kapitlet avslutas med rekommendationer till fortsatt 

utveckling av kultur, struktur och ledarskap inom Organisation X, en diskussion om 

studiens validitet och reliabilitet samt förslag till fortsatt forskning. 

 

Föreliggande studies syfte var att undersöka hur kultur, struktur och ledarskap 

samverkar i en funktionsstrukturell kontext vid implementering av TQM samt att 

beskriva en organisations styrkor respektive svagheter avseende kultur, struktur och 

ledarskap ur ett TQM-perspektiv. Resultatet visar i huvudsak två övergripande 

förbättringsområden:  

1. Diskrepans mellan rådande kultur och ledarskap gentemot rådande struktur  

2. En viss inverkan av hierarkisk kultur 

5.1 Samverkan mellan kultur, struktur och ledarskap 

Samverkan mellan kultur, struktur och ledarskap kan beskrivas som en iterativ, 

interagerande process (Dellana och Hauser, 1999; Prajogo och McDermott, 2006). 

Ledarskapet har förmåga att påverka kultur och struktur, samtidigt som strukturen bär 

på värderingar och kultur som påverkar ledarskapet (Hildebrandt et al. 1991). Genom 

att medvetandegöra och belysa dessa påverkansfaktorer har ledningen större 

möjligheter att motverka oönskade kulturella effekter.  

Studiens resultat belyser även vikten av att kultur, struktur och ledarskap 

överensstämmer samt behovet av balans däremellan. Resultatet visar att ledarskapet 

inom Organisation X är delegerande och att miljön är flexibel och kreativ, vilket tyder 

på att medarbetarna har både ansvar och befogenheter att fatta självständiga beslut. 

Dessutom visar studien att det inte förekommer någon detaljstyrning. Strukturen visar 

däremot en tydlig dominans av en funktionell struktur. En funktionell struktur bygger 

på att ledarna ska detaljstyra verksamheten med hjälp av regler, rutiner och 

rapportering, men varken de värderingar eller det ledarskap som bedömdes 

framträdande, bekräftar detta. Strukturen stämmer inte överens med dominerande 

värderingar eller ledarskap, vilket kan tolkas som att det saknas en struktur som 

stödjer ledarskapet och kulturen i Organisation X. Detta riskerar att skapa otydlighet 

samt brist på styrning och uppföljning av verksamheten. Strukturen utgör ett viktigt 

stöd för styrning och kontroll av verksamheten i en hierarkisk funktionell organisation 

såväl som i en decentraliserad processorienterad organisation. Skillnaden är att i den 

funktionsorienterade strukturen styrs och kontrolleras medarbetarna med hjälp av 

detaljstyrning, regler och policys som ska följas och inte ifrågasättas. Medan i en 

processorienterad struktur visar vision och målbilder riktningen och aktiviteterna i 

processen styrs och kontrolleras tillsammans med medarbetarna med hjälp av KPI:er 

(Liker, 2009; Dellana och Hauser, 1999; Prajogo och McDermott, 2006) Sörqvist 

(2004) hävdar att en infrastruktur för förbättringsarbete är en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna vid införande av TQM. Om struktur saknas riskerar 

förbättringsarbetet att upplevas som tungrott och ineffektivt samt dessutom tids- och 

resurskrävande (Sörqvist, 2004).  
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Samverkan mellan kultur, struktur och ledarskap 
 

 
 
Figur 13: Bilden visar ledarskap, struktur och kultur som en iterativ, interagerande process. Det 

bör finnas en balans mellan kultur och struktur som överensstämmer med ledarskapets 

värderingar. 

 

5.1.1 Kulturens inverkan 

De värderingar vilka upplevdes som dominerande i Organisation X stämmer överens 

med de värderingar som karaktäriserar gruppkultur, utveckling av mänskliga resurser, 

betoning av öppenhet, delaktighet och sammanhållning. Gruppkulturen är 

flexibilitetsorienterad vilket bland annat innebär att medarbetarna både har ansvar och 

befogenheter att fatta självständiga beslut. Fokus är internt riktat (Dellana och Hauser, 

1999, Prajogo och McDermott, 2006). ”Sammanhållning” och ”Känsla av tillhörighet” 

bedömdes som framträdande av samtliga respondenter vilket visualiseras i diagram F, 

Figur 11. Vidare bekräftas detta även av intervjuerna vilka berörde värderingar, 

diagram B, Figur 7 och ledarskap, diagram D, Figur 9. De mest framträdande 

påståendena gällande värderingar, enligt respondenterna var ”Medarbetarna är vår 

mest värdefulla tillgång” och ”Genom delaktighet tillvaratas medarbetarnas 

kompetenser och förmågor”. Respondenternas bedömning av de påståenden som 

stämmer bäst överens med ledarskapet i Organisation X visade en påfallande 

dominans för ett ledarskap karaktäristiskt för TQM. ”Ledarskapet är delegerande” 

och ”Ledarna skapar förutsättningar för samarbete mellan olika enheter för att 

effektivisera arbetet” ansågs mest framträdande av respondentgruppen. I en 

decentraliserad struktur betraktas medarbetarna som en värdefull tillgång och har 

befogenheter att identifiera och lösa problem (Tata och Prasad, 1998).  

Förutom att gruppkulturen har ett internt fokus har den också, enligt Daniel Prajogo 

och Christopher McDermott, en betoning på flexibilitet (Prajogo och McDermott, 

2006). Även detta bekräftar sex av åtta respondenter vilka bedömer att organisationen 

har ”en miljö som är flexibel och kreativ” liksom att ”Det är ok att göra fel och 

avvikelser betraktas som möjligheter”. Analysen av artiklarna beskriver en kreativ 

miljö där utvecklingsprojekt initieras och drivs av medarbetare. Att artiklarna också 

belyser misstag och mindre lyckade projekt bidrar till att skapa en miljö och en kultur 



 

- 44 - 

 

där misstag ses som naturliga inslag och en möjlighet till lärande, vilket är 

karaktäristiskt för en flexibel och kreativ miljö (Liker, 2009, Rother, 2013).  

Organisation X har, enligt föreliggande studie, en dominans av kultur, värderingar och 

ledarskap som stödjer TQM.  

 

5.1.2 Strukturens inverkan 

Däremot visar resultatet att den hierarkiska funktionella strukturen är dominerande 

och analysen ger en bild av brist på strukturer som stödjer implementering av TQM. 

Det innebär att organisationen präglas av en hierarkisk, funktionell struktur och 

samtidigt domineras av kultur, värderingar och ledarskap som överensstämmer med 

TQM. Men valet av struktur kan inte göras neutralt, det vill säga fritt från värderingar 

och medföljande kultur. Strukturen genomsyras av värderingar både på ett praktiskt 

plan och en ren yrkesmässig nivå (Lindqvist et al., 2014). En viss uppsättning 

värderingar är kopplade till en viss organisationsstruktur (Tata och Prasad, 1998). 

Studien visar att ledarskap och kultur har inslag av värderingar vilka är karaktäristiska 

för en hierarkisk, funktionell struktur. Respondentgruppen var påtagligt överens om att 

organisationen präglas av att stabilitet och förutsägbarhet är viktigt. Under 

intervjuerna uttryckte några av respondenterna att de även personligen ansåg att 

stabilitet och förutsägbarhet är viktiga förutsättningar och något som karaktäriserar 

verksamheten i branschen som helhet. Detta stärks ytterligare av Polärdiagram F som 

visar att ”Förmåga till anpassning” inte bedömdes som en dominerande värdering i 

organisationen av gruppen. I den funktionsorienterade strukturen är fokus internt riktat 

mot organisationen och de grundläggande övertygelserna syftar till att skapa stabilitet 

genom kontroll (Dellana och Hauser, 1999; Prajogo och McDermott, 2006). Schein 

(1985, refererad i Lindqvist et al. 2014) beskriver organisationskulturen som mönster 

av grundläggande antaganden vilka utvecklas över tid och blir till undermedvetna 

utgångspunkter som styr vårt handlande (Lindqvist et al., 2014).  

Strävan efter att uppnå stabilitet och förutsägbarhet står i direkt kontrast till strävan 

efter att anpassa sig till omvärlden. Enligt Rother kräver de osäkra förhållandena i 

omvärlden att organisationer ständigt behöver anpassa sig till nya förutsättningar. 

Samma författare menar att det viktiga är att lära sig att hantera osäkerhet och 

oförutsägbarhet, istället för att sträva efter att skapa stabilitet och förutsägbarhet 

vilket, i de flesta fall, inte är möjligt att uppnå. (Rother, 2013).  

Fokus och kontroll av individernas prestationer är karaktäristiska värderingar i en 

hierarkisk funktionell struktur (Liker, 2009), vilket också fick ett visst genomslag i 

studien, framförallt på grund av det gemensamma HR-systemet som är konstruerat för 

att utvärdera prestation. Möjligen belyser detta tydligast hur strukturen bär på 

värderingar som påverkar organisationen. Värderingar styr hur strukturer och system 

konstrueras som, i sin tur, bidrar till att styra mot ett visst beteende hos ledare och 

medarbetare. Lindqvist et al. (2014) beskriver strukturbegreppets sammansättning som 

dels bestående av synliga strukturella delar som avdelningar, befattningar och 

beslutsregler, dels av osynliga strukturer där bland annat värderingar ingår (Lindqvist 

et al., 2014). 

 

5.1.3 Ledarskapets inverkan 

Resultatet visar att organisationen domineras av kultur, värderingar och ledarskap som 

stämmer överens med TQM, vilket skulle kunna förklaras av att ledarskapet är starkt 

präglat av dessa värderingar. Ett engagerat ledarskap är grundstenen i 
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hörnstensmodellen och klargör ledarnas förmåga att påverka förutsättningarna för 

implementering av TQM (Bergman och Klefsjö, 2012). Även Hildebrandt et al. (1991) 

belyser att det är ledarna som har möjlighet att skapa rätt förutsättningar för 

framgångsrik implementering av dessa koncept. Ledarskapet har förmåga att förändra 

både kultur och struktur (Hildebrandt et al. 1991). Förklaringen till att Organisation X 

har en dominerande kultur som harmonierar med TQM beror sannolikt på ett 

engagerat ledarskap vilket är grundat på överensstämmande värderingar.  

5.2 Styrkor och svagheter i Organisation X 

 

5.2.1 Styrkor 
Studiens resultat visar att Organisation X domineras av en kultur och ett ledarskap 

som är utmärkande för att TQM-koncepten ska få fäste och utvecklas i en 

organisation. Både kultur och ett engagerat ledarskap anses vara framgångsfaktorer för 

implementering av TQM. Ett engagerat ledarskap är, enligt Bergman och Klefsjö, en 

förutsättning för att framgångsrikt införa TQM och utgör därtill grunden 

i ”Hörnstensmodellen” (Bergman och Klefsjö, 2012). Även Hildebrandt et al. belyser 

att det är ledarna som har möjlighet att skapa rätt förutsättningar för en lyckad 

implementering av TQM. Och kultur anges av flera som en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna för en lyckad implementering av TQM (Snyder et al. 2016; 

Prajogo och McDermott, 2006; Liker, 2009).  

Organisationen har en kultur som domineras av värderingar som är karaktäristiska för 

gruppkultur med inslag av adhocrati. Gruppkultur och adhocrati är de kulturer som 

anses mest passande för att införa TQM-koncepten (Dellana och Hauser, 1999; 

Prajogo och McDermott, 2006).  

Sammanhållning och en känsla av tillhörighet fick ett starkt genomslag då samtliga 

respondenter anser att dessa värderingar utmärker organisationen. Respondenterna 

anser att organisationen tar tillvara på medarbetarnas kompetens genom delaktighet 

som också karaktäriserar ledarskapet. Öppenhet, kreativitet och flexibilitet är starkt 

förknippat med ett delegerande ledarskap liksom en positiv människosyn. Detta är 

kännetecken som tillskrivs gruppkultur. Inslag av adhocrati märks beträffande att 

resultatet visar ett visst fokus på mål och uppföljning samt samverkan med omvärlden 

(Dellana och Hauser, 1999; Prajogo och McDermott, 2006).  

 

5.2.2 Svagheter 

Gruppkulturen har ett internt fokus vilket bekräftas av att respondenterna inte anser att 

organisationen karaktäriseras av att ”Förmåga till anpassning är viktigt”. Även 

värdegrunden ”The Group Company Way” domineras av budskap med ett internt 

fokus. Detta förstärks av att respondenterna ansåg att organisationen domineras av 

att ”Stabilitet är viktigt” samt att ”Förutsägbarhet är viktigt”. Under intervjun framgick 

att flera respondenter vilka bedömde stabilitet och förutsägbarhet som framträdande 

värderingar också personligen ansåg att dessa värderingar är viktiga förutsättningar för 

organisationens verksamhet. Organisation X visar en tydlig dominans av funktionell 

struktur. I den funktionsorienterade strukturen är fokus internt riktat mot 

organisationen och de grundläggande övertygelserna syftar till att skapa stabilitet 

genom kontroll (Dellana och Hauser, 1999; Prajogo och McDermott, 2006). Detta 

tyder på att den funktionella strukturen har en viss inverkan på organisationens kultur. 
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Det interna fokuset och strävan efter stabilitet riskerar att påverka förmågan att 

anpassa sig eftersom detta står i direkt kontrast till strävan efter att anpassa sig till 

omvärlden. Enligt Rother kräver de osäkra förhållandena i omvärlden att 

organisationer utvecklar en förmåga att ständigt anpassa sig efter nya förutsättningar. 

Samma författare menar att det viktiga är att lära sig att hantera osäkerhet och 

oförutsägbarhet istället för att sträva efter att skapa stabilitet och förutsägbarhet som, i 

de flesta fall, inte är möjligt att uppnå. (Rother, 2013).   

Studiens resultat belyser även ytterligare en brist orsakad av strukturen. Den rådande 

funktionella strukturen tillhandahåller inte stöd för rådande kultur och ledarskap. En 

funktionell struktur bygger på att ledarna ska detaljstyra verksamheten med hjälp av 

regler, rutiner och rapportering. Dominerande värderingar och ledarskap i 

Organisation X karaktäriseras av delaktighet, kreativitet, flexibilitet och öppenhet men 

saknar samtidigt struktur för att styra verksamheten i enlighet med rådande synsätt. 

Detta riskerar att skapa otydlighet samt brist på styrning och uppföljning av 

verksamheten. 

 

5.2.3 Rekommendationer 

Den största möjligheten till förbättring ligger i en förstärkning av de strukturer som 

stödjer den rådande kulturen och ledarskapet och som därmed även stödjer fortsatt 

utveckling av TQM. Studien visar att det finns viss struktur för uppföljning och 

utvärdering av mål med fokus på aktiviteterna i processerna samt rutiner för att 

engagera medarbetare i utvecklingsarbetet, men att det finns en god 

utvecklingspotential när det gäller fortsatt arbete med målstyrning samt fokus på 

utveckling av processer. Sörqvist (2014) hävdar att en infrastruktur för 

förbättringsarbete är en av de viktigaste framgångsfaktorerna vid införande av TQM. 

Om struktur saknas riskerar förbättringsarbetet att upplevas som tungrott och 

ineffektivt samt dessutom tids- och resurskrävande (Sörqvist, 2014).  

Att förflytta fokus från individernas prestationer till att styra aktiviteterna i 

processerna tillsammans med medarbetarna, är ett sätt att stärka strukturen som stödjer 

nuvarande kultur och som skulle reducera den funktionella strukturens påverkan 

(Liker, 2009; Rother, 2013).  

Den nuvarande kulturen tenderar att ha ett internt fokus som förstärks av en 

övertygelse om att stabilitet och förutsägbarhet är viktigt. Rekommendationen är att 

genomföra en förflyttning från gruppkulturen till en mer adhocratisk kultur med ett 

externt fokus. Här styrs verksamheten med hjälp av visioner, mål och KPI:er vilka 

följs upp regelbundet. Adhocratin har, liksom gruppkulturen, betoning på flexibilitet 

men fokus är externt riktat. Inriktningen är vänd mot tillväxt, kreativitet, resurser och 

kompetens, innovation och ständig anpassning till omvärlden. Den grundläggande 

uppfattningen är att inspirerande visioner och framåtriktade målbilder skapar en 

kreativ och engagerande miljö (Hartnell C A et.al, 2011). Detta överensstämmer med 

beskrivningen av ledarskap anpassat för TQM som behöver leda med hjälp av vision 

och målstyrning (Tata och Prasad, 1998; Runebjörk och Wendleby, 2013).  

Detta skulle också öka organisationens förmåga till anpassning samt reducera behovet 

av stabilitet och kontroll. Att lära sig hantera osäkerhet och oförutsägbarhet är 

viktigare än att sträva efter att skapa stabilitet och förutsägbarhet eftersom detta, i de 

flesta fall, inte är möjligt att uppnå (Rother, 2013).  
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5.4 Resultatdiskussion 

Förståelse för hur kultur påverkar en organisations förmåga att införa ett systematiskt 

arbete med kvalitet- och verksamhetsutveckling är centralt för studien. Därför är också 

förståelse för kulturbegreppets betydelse centralt.  

Studien utgår från Scheins (1985) beskrivning av kulturen i tre olika nivåer: artefakter, 

värderingar och grundläggande antaganden. Artefakter och produkter är sådant som 

går att se och höra i den fysiska miljön, dessa faktorer är synliga men svåra att tolka. 

Värderingar tillhör den högre medvetandenivån. Den tredje nivån är grundläggande 

antaganden vilka är osynliga och ligger i det undermedvetna, såsom exempelvis 

verklighetens, tidens och rummets beskaffenhet samt människonaturens och de 

mänskliga aktiviteternas karaktär (Lindqvist et al., 2014). 

Hildebrandt et al. (1991) belyser att enligt Scheins (1985) teori bör de grundläggande 

antagandena hållas isär från system och värderingar på den högre medvetandenivån, 

som snarare är en yttring av kulturen, men bör däremot inte betraktas som kultur. 

Enligt författarna framhåller Schein (1985) att kulturbegreppet bör tillskrivas den mer 

djupgående, undermedvetna nivån av grundläggande antaganden. Schein (1985) 

menar att det är gruppens gemensamma upplevelser av hur externa och interna 

utmaningar hanterats, och gett resultat, som skapar dessa grundläggande antaganden 

och övertygelser på den här nivån (Hildebrandt, et al. 1991).   

För att nå dessa undermedvetna grundläggande antaganden har studiens analys av 

kultur baserats på CVF som är en fyrfältsmodell av olika kulturella dimensioner; 

grupp, adhocrati, hierarkisk och rationell kultur. Modellen vill påvisa att de fyra olika 

kulturerna ska ses som idealkulturer, i den meningen att en organisation kan beskrivas 

med hjälp av en kombination av de fyra kulturerna, även om en av kulturerna kan vara 

mer dominerande. Organisationens värderingar analyserades också för att undersöka 

om dessa yttringar av kultur var i överensstämmelse med resultatet från CVF-

modellen (Dellana och Hauser, 1999; Hartnell et al. 2011; Prajogo och McDermott, 

2006).   

Resultatet visar att organisationen domineras av gruppkultur som har betoning på 

flexibilitet och internt fokus. Organisationer med betoning på det här synsättet främjar 

utveckling av mänskliga resurser, betonar öppenhet, delaktighet och sammanhållning. 

Samtliga respondenter anser att en ”Känsla av tillhörighet” och ”Sammanhållning” är 

mest framträdande. I gruppkulturen finns en grundläggande övertygelse om att öppen 

kommunikation och delaktighet skapar förtroende och engagemang hos medarbetarna 

(Hartnell et al. 2011). Studiens textanalys av 15 interna nyhetsartiklar visar en 

underliggande ideologi som uttrycker öppenhet och transparens. Dialog och 

kommunikation är prioriterat och betraktas som en viktig strategisk förmåga i den 

studerade organisationen. Studien visar att organisationens kultur har inslag av 

adhocrati som karaktäriseras av flexibilitet och kreativitet. Flexibilitetsorientering är 

förknippat med delaktighet vilket bland annat innebär att medarbetarna både har 

ansvar och befogenheter att fatta självständiga beslut (Dellana och Hauser, 1999, 

Prajogo och McDermott, 2006) Sex av åtta respondenter som bedömer att 

organisationen har ”en miljö som är flexibel och kreativ” liksom att ”Det är ok att göra 

fel och avvikelser betraktas som möjligheter”. Vilket också bekräftas av bedömningen 

av de mest framträdande påståendena gällande värderingar, som enligt respondenterna 

var ”Medarbetarna är vår mest värdefulla tillgång” och ”Genom delaktighet tillvaratas 

medarbetarnas kompetenser och förmågor”. Men studien visar också att 

organisationen har inslag av hierarkisk kultur. Den hierarkiska kulturen är både 

kontroll och internt orienterad. Utmärkande är fokus på korrekt kommunikation, 
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regler, rutiner, instruktioner och standardisering och målet är att uppnå stabilitet 

genom kontroll (Ibid). Sex av åtta respondenter anser att organisationen präglas 

av ”Specialisering av roller och funktioner”, fem av åtta anser att stabilitet är viktigt. 

Flera av respondenterna uttryckte en personlig övertygelse om att stabilitet och 

förutsägbarhet är självklara förutsättningar för verksamheten.   

Studiens resultat visar att den studerade organisationen i huvudsak har inslag av tre av 

de totalt fyra idealkulturerna i CVF-modellen, men att gruppkultur är den 

dominerande.  

Resultatet bekräftar att det är möjligt att nå de undermedvetna grundläggande 

antagandena genom att utgå från CVF-modellens beskrivningar av de fyra olika 

idealkulturerna samt genom att ta hänsyn till faktorerna i de två axlarna i modellen: 

internt respektive externt fokus och kontroll- respektive flexibilitetsfokus. Att 

resultatet skulle ge en så tydlig bild av rådande kultur var dock oväntat. 

Studiens resultat visar också att en viss struktur kräver en viss kultur för att fungera 

optimalt. Diskrepans mellan struktur och kultur riskerar att leda till obalans. Den 

studerade organisationen domineras av en funktionell struktur i kombination med en 

kultur och ett ledarskap som karaktäriserar en decentraliserad struktur. Den 

funktionella hierarkiska strukturen präglas av en kultur med fokus på kontroll och 

detaljstyrning för att skapa stabilitet. Men den studerade organisationen präglas av en 

kultur med fokus på delegering och delaktighet. Medarbetarna i organisationen har 

stort ansvar och möjlighet att ta egna initiativ samt fatta egna beslut, men utan en 

stödjande struktur riskerar verksamheten att upplevas som otydlig och ostrukturerad. 

Ledarskapet saknar stöd i strukturen för att styra och kontrollera verksamheten på ett 

effektivt sätt. Resultatet visar att den dominerande strukturen inte stödjer den rådande 

kulturen och ledarskapet i den studerade organisationen.  

 

Effekter av ledarskap och struktur 
 

 
 
Figur 14: Bilden illustrerar effekten av ledarskap och struktur i en hierarkisk organisation och en 

decentraliserad processorienterad organisation enligt teorin samt den observerade effekten av 

ledarskap och struktur i den studerade organisationen (Liker, 2009, Tata och Prasad, 1998; 

Runebjörk och Wendleby, 2013; Sörqvist, 2014).  
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Den studerade organisationen har en historia av processorienterad struktur från 90-

talet som upphörde omkring 2005 i samband med att bolaget fusionerades in i en 

hierarkisk funktionell struktur. Diskrepansen mellan dagens kultur, ledarskap och 

struktur i den studerade organisationen skulle kunna förklaras som ett resultat av 

denna förändring. Organisationen har bevarat en stor del av kulturen och ledarskapet 

från den processorienterade perioden medan strukturen har anpassats till den 

funktionella styrningen.  

Schein (1985) definierar kultur enligt följande: ”Ett mönster av grundläggande 

antaganden – skapat, upptäckt eller utvecklat av en given grupp, efterhand som den lär 

sig bemästra sina problem med extern anpassning och intern integration – som 

fungerat tillräckligt bra för att betraktas som riktig och för att kunna läras ut till nya 

medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna i förhållande till 

föreliggande problem” (Schein, 1985, s. 7). Kulturen etableras över tid och gruppens 

medlemmar är inte benägna att ändra dessa grundläggande övertygelser utan vidare 

(Lindqvist et al., 2014). Dessa grundläggande övertygelser och antaganden skulle 

sannolikt kunna bevaras även om strukturen ändras.  

Studien belyser samverkan mellan kultur, struktur och ledarskap som en iterativ, 

interagerade process. Genom att identifiera och belysa den hierarkiska strukturens 

påverkan på kulturen är det möjligt att vidta åtgärder för att begränsa dess negativa 

effekter vid införandet av ett systematiskt arbete med kvalitet- och 

verksamhetsutveckling (Sörqvist, 2017). 

5.5 Metoddiskussion 

Validitet och reliabilitet är två sätt att bedöma studiens kvalitet. Validitet handlar om 

att studiens resultat är trovärdigt. Val av mätmetod och genomförande är centralt för 

trovärdigheten i en studie. Bedömningen består i att avgöra om studien lyckats mäta 

vad den avsåg att mäta (Creswell, 2014). Föreliggande studies syfte var att undersöka 

hur kultur, struktur och ledarskap samverkar samt att beskriva en organisations styrkor 

respektive svagheter avseenden dessa aspekter ur ett TQM-perspektiv, med hänsyn till 

funktionsstrukturens inverkan på kultur och ledarskap. Fallstudien har baserats på en 

litteraturgranskning av ämnet, kvalitativa intervjuer (dels med enkätfrågor och dels 

med öppet riktade frågor) samt dokumentgranskning. Genom att inhämta information 

från tre eller flera oberoende källor vilka bekräftar varandra genom att peka på samma 

typ av bevis, stärks trovärdigheten (Creswell, 2014; Yin, 2012). Metoden utformades 

med avsikt att samla information från flera av varandra, oberoende källor. Författaren 

anser att detta till viss del uppnåddes. Litteraturgranskningen formade fallstudiens 

teoretiska referensram som utgjorde grunden i analysen. De kvalitativa intervjuerna, 

de interna nyhetsartiklarna, vision och mission samt koncernens gemensamma 

värdegrund gav studien information från, vad som kan betraktas som, av varandra 

oberoende källor. 

Intervjuerna genomfördes i en kombination av slutna enkätfrågor som respondenterna 

besvarade under intervjuarens närvaro och öppet riktade frågor vilka utgick från 

enkätfrågorna. Intervjuaren och respondenterna gick tillsammans igenom svaren där 

respondenterna förklarade orsakerna till varför de valt just dessa svar. Resonemangen 

syftade till att undvika missförstånd av frågornas och påståendenas betydelse samt att 

få en ökad förståelse för respondenternas motivering av sin bedömning. 

Resonemangen kring varje fråga eller påstående gav viktig information om hur och 
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varför individen upplevde hur den studerade organisationen förhöll sig till respektive 

frågeområde. Intervjuarens närvaro var en viktig faktor för att stärka både trovärdighet 

och tillförlitlighet i detta moment.  

Metoden bygger på en fallstudie i Organisation X. Att författaren själv tillhör samma 

organisation kan innebära ett metodproblem då detta riskerar att påverka forskarens 

objektivitet. Varje forskare har skyldighet att sträva efter objektivitet vilket är en 

grundläggande vetenskaplig förutsättning (Ejvegård, 2009). Författaren inser att 

dennes förkunskaper riskerar att påverka tolkningar av information och intryck vilket 

skulle kunna påverka studiens validitet. Detta avhjälptes i viss mån av författarens 

studier i kvalitetsutveckling som har skapat en neutral referensram till ämnet. 

Ytterligare en viktig faktor var att organisationens ledning uttryckt sitt stöd till 

författarens arbete och avsikt med studien, vilket var av väsentlig betydelse för hur 

studiens resultat presenterades. Författarens utgångspunkt var att, på ett objektivt sätt, 

identifiera och beskriva organisationens styrkor och svagheter beträffande kultur, 

struktur och ledarskap. De eventuella svagheter som identifieras betraktades som 

möjliga förbättringsområden och utgjorde således viktiga bidrag i resultatet. 

Författaren hade ursprungligen planerat att metoden även skulle omfatta en 

observationsstudie, men valde att exkludera den på grund av det faktum att författaren 

själv är en del av den studerade organisationens miljö, vilket därmed bedömdes utgöra 

ett allvarligt metodproblem.  

Reliabilitet handlar om studiens val av mätinstrument är tillförlitligt. Ett måttband av 

gummi skulle kunna ge olika resultat vid varje mätning och mätmetoden vore därför 

inte reliabel. En studie med hög reliabilitet är möjlig att upprepa i andra sammanhang 

(Ejvegård, 2009). För att öka fallstudiens tillförlitlighet krävs enligt Yin (2012) en god 

planering. Ett sätt att öka kvaliteten är att upprätta ett fallstudieprotokoll vilket 

fungerar som studiens rättesnöre. Fallstudieprotokollet fungerade som rättesnöre både 

vid föreliggande studies dokumentanalyser och intervjuer. En deskriptiv studie kräver 

också en tydlig referensram. Ett effektivt sätt är att, utifrån teorin, särskilja de 

studerade fenomenen genom att beskriva deras olika karaktärer. Ju tydligare det går att 

beskriva vad som särskiljer de studerade fenomenen, desto lättare blir det att göra en 

tillförlitlig analys (Yin, 2012). Studiens teori bygger på en beskrivning av kultur, 

struktur och ledarskap i en hierarkisk funktionell kontext respektive decentraliserad 

TQM-kontext. Den teoretiska referensramen har för avsikt att beskriva de olika 

karaktärer och särdrag i respektive kontext. Utan en stark teori blir det, enligt Yin 

(2012), omöjligt att tolka likheter och olikheter i uttalanden och observationer (Ibid). 

Referensramen sammanställdes med utgångspunkt från teorin för den beskrivande 

studien. Referensramen beskriver de värderingar och begrepp som särskiljer kultur, 

struktur och ledarskap i en hierarkisk, funktionell struktur jämfört med en 

decentraliserad struktur anpassad till TQM.  

Författaren anser att de mått och steg som tagits för att säkerställa studiens kvalitet till 

stor del stärker resultatets trovärdighet och tillförlitlighet, men att studien har en alltför 

begränsad omfattning för att hävda att generella slutsatser uppnåtts. Författaren anser 

dock att studiens syfte och frågeställningar har besvarats på ett tillfredsställande sätt.    
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5.6 Förslag till fortsatt forskning 

Kultur, struktur och ledarskap är områden som är stora och komplexa men som är 

betydelsefulla vid all form av organisationsutveckling. Insikt och förståelse om hur 

dessa faktorer interagerar är ännu relativt outforskat. Föreliggande studies omfattning 

är begränsad och medger därför inga generella slutsatser. Av denna anledning skulle 

det vara intressant att genomföra studien i en större skala, med ett större antal 

respondenter och med hänsyn till andra aspekter som denna studie inte omfattat.  

Det skulle exempelvis krävas en fördjupad studie för att bekräfta värdet av 

föreliggande studies val av teoretiska referensram. Modellen CVF har en central 

funktion i studiens analys av kultur. Går det att fastställa de kulturella skillnaderna 

mellan en decentraliserad flexibilitetsorienterad struktur och en hierarkisk funktionell 

struktur i en mer omfattande undersökning? Går det att avgöra en organisations 

externa respektive interna fokus genom att utgå från modellen och upprepa studien i 

större skala? Är det möjligt att identifiera organisationskulturens undermedvetna, 

grundläggande övertygelser? En fördjupad förståelse och utveckling av dessa metoder 

skulle kunna bidra till vidare forskning och skulle även innebära nya värdefulla 

verktyg för organisationers arbete med verksamhetsutveckling.  

Även studiens ansats att beskriva hur kultur, struktur och ledarskap samverkar skulle 

behöva fördjupas för att kunna skapa värde på ett mer generellt plan. Förståelse för 

strukturens inverkan på kultur och ledarskap samt ledarskapets förmåga att påverka 

struktur och kultur är av yttersta vikt vid implementering av TQM-koncept. Denna 

interagerande process är värdefull att förstå för att kunna skapa möjligheter att 

identifiera och förebygga effekter i strukturen som annars riskerar att påverka kultur 

och ledarskap i en riktning som hindrar en önskad kulturell utveckling (Sörqvist, 

2017). 
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Bilagor 

 

Bilaga A. 

 

Fallbeskrivningsprotokoll 

 

Hur är stämningen i organisationen? 

Vilken typ av dialog och språk används? 

Hur kan artefakterna tolkas? Lokaler, VD:s kontor, klädstil, konst etc. 

Vilka budskap vill organisationen medvetet kommunicera? 

Vilka budskap sänder man omedvetet? 

Hur uppfattas organisationen av utomstående? Besökare, samarbetspartner, 

leverantörer 

Vad är fokus på den officiella agendan? 

Vad är fokus på den inofficiella agendan? 

Vilka subgrupperingar existerar? 

Vilka sociala regler går att identifiera? 

Vad är tabubelagt? 

Hur går internalisering av nya medlemmar i gruppen/organisationen till?  

 

 

  



 

IV 

 

Bilaga B. 

 

Enkät 

 

Nedan finns ett antal begrepp och påståenden som handlar om struktur 

och kultur i organisationer. I en organisation kan de olika 

begreppen/påståendena vara mer eller mindre tydliga. Vad tycker du är 

framträdande och dominerande i din organisation, Organsiation  X? Välj 

11 begrepp/påståenden.

Ledningen styr arbetet med hjälp av policys, regler, och rapportering

Entreprenörsanda

Samverkan med omvärlden 

Specialisering av roller och funktioner

Traditionsstyrd - vi provar sällan nya idéer

Konkurrenskraft - vi strävar efter att vara bäst!

Kreativitet

Centralisering av roller och funktioner 

Effektivitet

En miljö som är fexibel och kreativ

Förmåga till anpassning är viktigt

Tydliga förväntningar & krav

Sammanhållning

Det är ok att göra fel och avvikelser betraktas som möjligheter

Stabilitet är viktigt

Förutsägbarhet är viktigt

Organisationen betraktas som, mer eller mindre, oberoende av omvärlden

Teamwork 

Fokus på medarbetarnas prestationer

Fokus är på resultat, fel och avvikelser är inte helt ok

Känsla av tillhörighet 

Fokus på mål och uppföljning

Vilka av följande värderingar tycker du stämmer bäst i din organsiation 

och i vilken utsträckning? Välj fem påståenden.

4 = Det stämmer helt och hållet     

3 = Det stämmer bra                      

2 = Det stämmer                              

1 = Det stämmer till viss mån                          

Att arbeta med processer är nyckeln till effektivisering

Specialisering är nyckeln till effektivisering

Arbete måste detaljstyras för att uppnå effektivitet

Det går att hitta det bästa sättet att utföra en arbetsuppgift på i varje liten 

detalj

Det går alltid att hitta ett sätt att öka kundens tillfredsställelse med mindre 

resurser, på kortare tid

Genom delaktighet tillvaratas medarbetarnas kompetenser och förmågor

Det är ledningens ansvar att planera arbetet, lösa problem och utforma mål

Beslut som handlar om förändring/förbättring av verksamheten underbyggs av 

fakta

Regler, rutiner och policys ska följas, inte utmanas

Medarbetarna är vår mest värdefulla tillgång

Kund- /leverantör är ett förhållningssätt vi lever efter både internt och externt

Medarbetarna är vår arbetskraft



 

V 

 
 

Nedan finns ett antal begrepp och påståenden som handlar om struktur 

och kultur i organisationer. I en organisation kan de olika 

begreppen/påståendena vara mer eller mindre tydliga. Vad tycker du är 

framträdande och dominerande i din organisation, Organsiation  X? Välj 

11 begrepp/påståenden.

Ledningen styr arbetet med hjälp av policys, regler, och rapportering

Entreprenörsanda

Samverkan med omvärlden 

Specialisering av roller och funktioner

Traditionsstyrd - vi provar sällan nya idéer

Konkurrenskraft - vi strävar efter att vara bäst!

Kreativitet

Centralisering av roller och funktioner 

Effektivitet

En miljö som är fexibel och kreativ

Förmåga till anpassning är viktigt

Tydliga förväntningar & krav

Sammanhållning

Det är ok att göra fel och avvikelser betraktas som möjligheter

Stabilitet är viktigt

Förutsägbarhet är viktigt

Organisationen betraktas som, mer eller mindre, oberoende av omvärlden

Teamwork 

Fokus på medarbetarnas prestationer

Fokus är på resultat, fel och avvikelser är inte helt ok

Känsla av tillhörighet 

Fokus på mål och uppföljning

Vilka av följande värderingar tycker du stämmer bäst i din organsiation 

och i vilken utsträckning? Välj fem påståenden.

4 = Det stämmer helt och hållet     

3 = Det stämmer bra                      

2 = Det stämmer                              

1 = Det stämmer till viss mån                          

Att arbeta med processer är nyckeln till effektivisering

Specialisering är nyckeln till effektivisering

Arbete måste detaljstyras för att uppnå effektivitet

Det går att hitta det bästa sättet att utföra en arbetsuppgift på i varje liten 

detalj

Det går alltid att hitta ett sätt att öka kundens tillfredsställelse med mindre 

resurser, på kortare tid

Genom delaktighet tillvaratas medarbetarnas kompetenser och förmågor

Det är ledningens ansvar att planera arbetet, lösa problem och utforma mål

Beslut som handlar om förändring/förbättring av verksamheten underbyggs av 

fakta

Regler, rutiner och policys ska följas, inte utmanas

Medarbetarna är vår mest värdefulla tillgång

Kund- /leverantör är ett förhållningssätt vi lever efter både internt och externt

Medarbetarna är vår arbetskraft

Vilka av följande påståenden om organisationsstruktur tycker du passar 

in bäst i din organsiation och i vilken utsträckning? Välj fem påståenden.

4 = Det stämmer helt och hållet     

3 = Det stämmer bra                      

2 = Det stämmer                              

1 = Det stämmer till viss mån                          

Roller är utsedda för att arbeta med Total Quality Management, TQM 

(systematiskt arbete med verksamhetsutveckling)

Organisationen är uppdelad i enheter med hänsyn till funktion

Det finns rutiner för att arbeta med verksamhetsutveckling på ett systematsikt 

sätt 

Det finns rutiner för att engagera medarbetarna i utvecklingsarbete 

Ansvar och befogenheter är fördelat enligt en hierarkisk struktur

Vi har en decentraliserad struktur

Roller och befattningar är specifiserade och tydliga 

Policys, regler och rutiner som styr arbetet utformas av ledningen

Det finns rutiner och mätsystem för kontroll av  individernas prestation

Det finns rutiner för uppföljning och utvärdering av mål med fokus på 

aktiviteterna i processen

Vilka av följande påståenden om ledarskapet tycker du passar in bäst i 

din organsiation och i vilken utsträckning? Välj sex påståenden.

4 = Det stämmer helt och hållet     

3 = Det stämmer bra                      

2 = Det stämmer                              

1 = Det stämmer till viss mån                          

Ledarna styr verksamheten på detaljnivå

Ledarna i vår organisation uttrycker att de har makt och inflytande

Ledarskapet är delegerande

Ledarna jobbar med visioner och mål som följs upp regelbundet tillsammans 

med medarbetarna

Planering, problemlösning och utfromning av mål genomförs av ledningen

Ledarna är kommunikativa och dialogsökande

Det är viktigt att följa upp och ha koll på individernas prestationer

Ledarna skapar förutsättningar för samarbete mellan olika enheter för att 

effektivisera arbetet

Ledarna är coachande och stöttande

Ledarna är resultatinriktade och effektiviserar verksamheten i sina 

enheter/avdelningar

Ledarna fattar snabba beslut om förändring. Det är sällan besluten föregåtts av 

studier eller undersökningar

Ledarna fattar sällan snabba beslut om förändring men genomförandet brukar 

gå snabbt
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Bilaga C. 
 

G. Kultur som stödjer TQM - ledare 

 

 
Polärdiagram G visar fyra ledares bedömning av organisationens mest framträdande 

värderingar enligt en kultur som stödjer TQM.  

 

 
H. Värderingar som dominerar en hierarkisk struktur - ledare 

 
Polärdiagram H visar fyra ledares bedömning av organisationens mest framträdande 

värderingar enligt värderingarna kultur som dominerar en hierarkisk struktur. 

 

 



 

VII 

 

I. Kultur som stödjer TQM - medarbetare 

        
Polärdiagram I visar fyra medarbetares bedömning av organisationens mest framträdande 

värderingar enligt en kultur som stödjer TQM.  

 

 
J. Kultur som dominerar en hierarkisk struktur - medarbetare 

 

 
Polärdiagram J visar fyra medarbetares bedömning av organisationens mest framträdande 

värderingar enligt en kultur som dominerar en hierarkisk struktur.  


