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FÖRORD 

 

Det här examensarbetet avslutar vår magisterutbildning inom Kvalitets- och 

ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet. Vår genomförda studie har fokuserat på hur 

ledningen arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Kvalitets- och 

verksamhetsutveckling är något som ständigt behöver pågå, det är en filosofi som både 

ledning, medarbetare och kunder har glädje av. Att få arbeta med kvalitets- och 

verksamhetsutveckling ser vi som en möjlighet att arbeta mot ett hållbarare samhälle och 

förbättra för både medarbetare och kunder. 

Vi ser det som ett sätt att arbeta mot en bättre värld. 

 

Vi vill börja med att tacka vår handledare, Åsa Rönnbäck vid Förbättringsakademin, för alla 

kloka råd, för inspirerande och givande diskussioner och för all hjälp med att hitta lämpliga 

referenser samt med korrekturläsning. Vi vill även tacka informanterna på Bostads AB Mimer 

för att ni så givmilt delade med er av era erfarenheter, utan er hade vi inte kunnat genomföra 

denna studie Vi vill också ge ett extra tack till företagets kvalitetsutvecklare, som tog emot 

oss och visade oss Bostads AB´s Mimers gästvänlighet och själ samt hjälpte oss med alla 

praktiska detaljer i samband med intervjuerna. 

 

Slutligen vill vi ge en eloge till våra nära och kära som stått ut med att vi har varit helt 

fokuserade på studier och examensarbete. 

 

Cathrine Göransson 

Elisabeth Jonback 

  



 
 

SAMMANFATTNING 

Att göra kvalitets- och verksamhetsutveckling till en ledningsfråga har skattats som en av de 

största utmaningarna av chefer och ledare. Offensiv kvalitetsutveckling är en vedertagen 

modell som grundar sig på värderingar, arbetssätt och verktyg vilka har en avgörande 

betydelse för framgångsrik kvalitets- och verksamhetsutveckling. I kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingen kan olika modeller såsom ISO 9001 och SIQ Managementmodell ge 

stöd i utvecklingen. Den här studien inriktar sig mot SIQ Managementmodell som är en 

excellencemodell. Syftet med denna studie har varit att öka förståelsen för hur ledningen kan 

arbeta med kvalitets- och verksamhetsutveckling samt vilka faktorer som påverkar arbetet. 

Studien genomfördes på Bostads AB Mimer som 2018 fick Erkännande för framgångsrik 

verksamhetsutveckling från SIQ. Studien genomfördes som en kvalitativ studie där elva 

ledare intervjuades med semistrukturerade frågeguider. Dokument och skriven information 

från företaget har också analyserats. Resultatet visar att en engagerad företagsledning gynnar 

kvalitets- och verksamhetsutvecklingen. Mimer har även haft en etablerad värdegrund, fyra 

tydliga mål och en dedikerad kvalitetsutvecklare. Det framkom även utmaningar där den 

största var upplevelsen av att arbetet var tidskrävande.  

 

ABSTRACT 

Making Quality Management a management issue has been addressed as one of the biggest 

organizational challenges by managers and leaders. TQM is an accepted model that is based 

on values, working methods and tools, which are crucial for succesful quality and business 

development. In TQM, various models such as ISO 9001 and SIQ Management model can 

deploy quality management. This study focuses on the SIQ Management model, which is an 

excellence model. The purpose of this study has been to increase the understanding of how 

management can work with quality management. The study was conducted at Bostads AB 

Mimer, which in 2018 received Recognition for succesful business development from SIQ. 

The study was conducted as a qualitative study where eleven leaders were interviewed with 

semi-structured questionnaires. Documents and written information from the company has 

also been analyzed. The result shows that a comitted management benefits the quality 

management. Mimer has also had an established core values, four clera goals and a dedicated 

quality developer. A few challenges also emerged where quality management was perceived 

as time-consuming was one of the factors described to have the most negative impact on the 

work.  

 

Nyckelord: värderingar, Hörnstensmodellen, kvalitets- och verksamhetsutveckling, 

Utmärkelsen svensk kvalitet, ledarskap 

 

Keywords: values, TQM, Quality management, quality award, leadership 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till rapporten. Avslutningsvis presenteras studien syfte 

och frågeställningar samt vilka avgränsningar som gjorts. 

 

I rapporten Organisationers främsta utmaningar - en studie på fem års sikt från Swedish 

quality management academy (SQMA) lyfts ett antal utmaningar som företag och 

organisationer står inför inom de närmaste fem åren (SQMA,2018). I rapporten finns det flera 

beskrivna utmaningar inom området systematiskt kvalitetsarbete. Högt rankade utmaningar är 

“att göra systematiskt kvalitetsarbete till en ägarfråga” och “att kunna kombinera systematiskt 

kvalitetsarbete med kreativt innovationsarbete”. Den allra högst rankade utmaningen i 

rapporten är “Att göra systematiskt kvalitetsarbete till en ledningsfråga”. Systematiskt 

kvalitetsarbete innebär ett helhetsperspektiv med utveckling av verksamhet såväl som att 

spara pengar. Ledningens engagemang i kvalitetsarbetet ses som en förutsättning för 

framgång. Samtidigt beskrivs det att kompetensen inom kvalitetsområdet ofta är låg samt att 

ledningspersoner ofta rekryterats utifrån fokus på ekonomi och styrning. I rapporten beskrivs 

ledningens engagemang i systematiskt kvalitetsarbete vara en förutsättning för att lyckas 

(ibid).  

 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är William Edwards Deming en av grundarna till 

utvecklingen av den moderna kvalitets- och verksamhetsutvecklingen. Deming (1986) 

skapade en lista bestående av 14 punkter där det beskrivs hur företag ska ledas för att lyckas. 

Philip Crosby (2005) myntade begreppet att kvalitet är gratis och ett koncept som kallas Zero 

Defect. Crosby har också skapat en 14 punkter lång lista som ger en grund för kvalitets- och 

verksamhetsutveckling (ibid). I tabell 1.1 visas Demings och Crosbys 14 punkter. 

 

Tabell 1.1 visar Demings och Crosbys 14 punkter (Deming, 1986; Crosby,2005). 

Demings 14 punkter  Crosbys 14 punkter 

• Skapa en kultur för långsiktighet och 

kontinuerliga förbättringar 

• Skapa en engagerad ledning 

• Börja med det nya kvalitetstänkandet •  Skapa förbättringsteam 

• Sluta kontrollera in kvalitet • Etablera kvalitetsmätningar 

• Reducera antalet leverantörer och titta inte 

enbart på priset 

• Beräkna kostnaderna för 

kvalitetsutvecklingen 

• Förbättra kontinuerligt alla processer • Öka kvalitetsmedvetandet 

• Ge alla möjlighet till utveckling i arbetet • Korrigera problem 
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• Betona ledarskapet • Kommunicera zero defect 

konceptet 

• Utplåna rädsla i organisationen • Utbilda ledare i kvalitet 

• Initiera åtgärder för att starta 

förändringsprocessen 

•  Införa Zero Defect 

• Uppmuntra medarbetarna till utbildning och 

lärande 

• Definiera mätbara mål 

• Tillåt känslor av yrkesstolthet •  Inför ett system för att hantera 

problem/fel 

• Ta bort ackordsystemen • Belöna de som uppfyller sina mål 

• Handla i stället för att skapa slogans • Etablera kvalitetsmöten 

• Riv murarna mellan avdelningarna • Repetera alla punkter om igen 

 

 

Bergman och Klefsjö (2012) påtalar också att det finns samband mellan organisationers 

framgång och ett medvetet arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Oakland (2014) 

beskriver att kvalitets- och verksamhetsutveckling fungerar för alla typer av organisationer 

(ibid). Ett sätt för organisationer att framgångsrikt arbeta med kvalitets- och 

verksamhetsutveckling är att utvärdera med hjälp av excellencemodeller och ansöka om 

kvalitetsutmärkelser (Eriksson & Garvare, 2004). 

 

Redman och Grieves (1999) beskriver att införande av kvalitets- och verksamhetsutvecklings 

initiativ ofta misslyckas fast organisationerna slaviskt följt kvalitetsauktoriteters listor eller 

managementkonsulters rekommendationer (ibid). Vid införande av total quality management 

(TQM) beskriver olika studier att 70% (Walker, 1992) till 90% (Graham, 1991) av initiativen 

misslyckas. Misslyckande med att införa TQM förekommer inom de flesta branscher. 

Exempelvis beskriver Koch (2003) att TQM satsningar inom det högre utbildningssystemet 

inte lyckades ta itu med de viktigaste frågorna och därför övergavs satsningarna på TQM 

(ibid). 

 

Det finns flera orsaker till att kvalitetsinitiativen ofta misslyckas, det är vanligt att fokus i 

initiativen hamnar på de mer hårda värdena och att ledningen missar att de mjukare värdena 

har stor betydelse för resultatet (Dahlgaard, Pettersen, Su Mi Dahlgaard-Park, 2011). 

Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) beskriver att vid införande av kvalitetskoncept läggs 

fokus på införande och utbildning i verktyg samt tekniker samtidigt som lite fokus läggs på att 
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skapa en kvalitetskultur (ibid). För att lyckas med kvalitets- och verksamhetsutveckling krävs 

en kvalitetskultur som både tar hänsyn till hårda och mjuka värden (Dahlgaard et al, 2011). 

 

De allra flesta organisationer oavsett branschtillhörighet är helt beroende av sitt anseende och 

av konkurrensfördelar (Oakland, 2014). Konkurrensfördelar skapas genom kvalitet, 

pålitlighet, rätt pris och tillförlitlighet i leverans. Kvalitet är den faktor som skapar störst 

konkurrensfördelar (ibid). Bergman och Klefsjö (2012) beskriver i boken “Kvalitet från behov 

till användning” att ökas kvaliteten i företag och organisationer påverkar det både framgång 

och lönsamhet på ett positivt sätt.  

 

Att göra kvalitets- och verksamhetsutveckling till en ledningsfråga torde ge förutsättningar för 

ökad kvalitet i företag och organisationer, vilket i sin tur ger större framgångar. Hur kan 

organisationer och ledning arbeta med kvalitets- och verksamhetsutveckling?  

 

1.1 SYFTE 

Syftet med den här studien är att skapa ökad förståelse för hur ledningsgrupper kan arbeta 

med kvalitets- och verksamhetsutveckling samt vilka faktorer som påverkar resultatet. 

 

1.2 FORSKNINGSFRÅGOR 

1. Hur kan en ledning arbeta med kvalitets- och verksamhetsutveckling?  

2. Vilka faktorer påverkar resultatet av kvalitets- och verksamhetsutvecklingen? 

 

1.3 UTGÅNGSPUNKT  

Utgångspunkten i den här studien är att organisationer som har erhållit Utmärkelsen Svensk 

Kvalitet (USK) eller Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling från Swedish 

Institute of Quality (SIQ) har en hög kvalitetsmognad som endast är möjlig att uppnå om 

ledningen är engagerad och driver kvalitets- och verksamhetsutvecklingen. 

 

Målgruppen för denna uppsats är ledningsgrupper som vill arbeta med att uppnå en högre nivå 

av kvalitetsmognad. Med stöd av denna rapport kan företagsledningar få en ökad förståelse 

för hur de kan driva kvalitets- och verksamhetsutveckling för att uppnå en högre nivå av 

kvalitetsmognad. 

 

 

1.4 AVGRÄNSNING 

Den teoretiska referensramen har avgränsats inom området kvalitetsutveckling och faktorer 

som påverkar kvalitets- och verksamhetsutveckling. 
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Den här studien utförs som en fallstudie på ett företag, och inriktar sig på hur företaget arbetat 

med kvalitets- och verksamhetsutveckling. 

 

I rapporten från SQMA (2018) används begreppet systematiskt kvalitetsarbete. I den här 

studien har författarna likställt följande begrepp med varandra, systematiskt kvalitetsarbete, 

kvalitets- och verksamhetsutveckling, offensiv kvalitetsutveckling, Quality Management 

(QM), Total Quality (TQ) och Total Quality Management (TQM). 

 

2. TEORETISK REFERENSRAM 

I teorikapitlet beskrivs först begreppet kvalitets-och verksamhetsutveckling och de 

värderingar som är viktiga. Därefter beskrivs organisationskultur, arbetssätt och verktyg, 

samt vilka faktorer som kan påverka kvalitets-och verksamhetsutvecklingen. 

 

2.1 KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING  

Kvalitet handlade ursprungligen om att produkter ska uppfylla dess specificering, det innebar 

till exempel att stenarna i pyramiderna behövde ha specifika mått och ytjämnhet, samt att 

delarna i de tidiga industriella ångmaskinerna behövde byggas av delar som passade samman 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Genom åren har kvalitetsbegreppet definierats av många 

personer. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) räknas Walter Shewhart, William Edwards 

Deming och Joseph Juran som några av de mest tongivande inom kvalitetsområdet under 

1900-talet. Juran var tidig med att betona ledningens ansvar i kvalitetsarbetet och menade att 

det som ledningen fokuserar på kommer att utföras medan Shewhart uttryckte att det är 

viktigare att granska processerna än att granska produkternas egenskaper. Enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) bidrar Shewhart, Deming och Juran till ett nytt synsätt som innebär att det 

finns andra sätt att producera bra produkter än att enbart kontrollera in kvalitet i produktionen 

(ibid). 

 

Kroslid (1999) sammanfattar det som att det finns två skolor för kvalitetsarbete, den 

deterministiska skolan och skolan för ständiga förbättringar, även kallad den dynamiska. Den 

deterministiskt synsätt innebär att något är förutbestämt och synen på kvalitet är att den 

behöver kontrolleras och dålig kvalitet förebyggas. Förespråkare för den deterministiska 

skolan är till exempel Crosby med sin Zero defects, där medarbetarna uppmanas till “First 

time right” och en organisering av verksamheten som strävar mot att uppnå noll fel. Den 

ursprungliga synen på kvalitet var av den deterministiska skolan. Certifieringar enligt till 

exempel tidigare ISO 9001 var också en del av den deterministiska skolan, senare ISO 9001 

har närmat sig skolan för ständiga förbättringar. Skolan för ständiga förbättringar innefattar 

TQM och Offensiv kvalitetsutveckling, där man genom engagerat ledarskap strävar mot att 

ständigt förbättra arbetssätt och basera beslut på fakta. Juran, Deming, Shewhart och Ishikawa 

är förespråkare för ständiga förbättringar. Hörnstensmodellen är ett exempel på det dynamiska 

synsättet med ständiga förbättringar (ibid). 
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Svårigheten att finna en universell exakt förklaring av kvalitets- och verksamhetsutveckling 

beskriver Garvin (1988) som “quality is an unusually slippery concept, easy to visualize and 

yet exasperatingly difficult to define” (s.11). Deming som anses vara kvalitetsutvecklingens 

fader i många sammanhang ser inte heller att begreppen är väldefinierade. Deming (1994) 

beskriver följande om Total quality management (TQM): “The trouble with total quality 

management- failure of TQM, you call it- is that there is no such thing. It is a buzzword. I 

have never used the term, as it carries no meaning” 

 

Dean och Bowen (1994) ser Total Quality (TQ) som en filosofi som grundar sig på principer, 

arbetssätt och tekniker. Principerna består av kundfokus, ständiga förbättringar och 

teamarbete. Varje princip stöds av olika arbetssätt för att exempelvis analysera processer. 

Genom att använda olika tekniker och verktyg möjliggörs arbetssätten (se tabell 2.1). 

 

 

Tabell 2.1 Principer, arbetssätt och tekniker utifrån Dean och Bowen (1994). 
 

Kundfokus Ständiga 

förbättringar 

Teamarbete 

Principer Ständigt fokus på 

kundens behov genom 

hela organisationen 

med syfte att uppnå 

kundnöjdhet 

Konsekvent 

kundnöjdhet uppnås 

enbart genom ständig 

förbättring av de 

processer som skapar 

tjänster och produkter 

Kundfokus och 

processförbättringar 

fungerar bäst med 

teamarbete över 

funktionsgränser 

tillsammans med kunder 

och leverantörer 

Tillämpning 

Arbetssätt 

-Direkt kundkontakt 

-Insamling av 

kundbehov 

-Använda information 

för tjänste-design och 

produktutveckling 

-Processanalys 

-Nytänkande i form av 

reengineering 

-PDCA 

-Finn åtgärder som gynnar 

alla som är involverade i 

processen 

- Bilda olika grupper av 

team 

-Utbildning i teamarbete 

Tekniker -Kundenkäter 

-Fokusgrupper 

-Utveckling av 

kvalitets-funktioner 

som omsätter 

insamlad information 

-Processkartor 

-Fiskbensdiagram 

-Paretoanalys  

-Teambildande verktyg, 

tex. feedback, 

-Grupputveckling 
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Harris och White (2018) beskriver att TQM handlar om ett angreppssätt för att maximera 

kvaliteten på de tjänster som erbjuds utifrån mål, organisation, process och människor. De 

påvisar åtta principer som ingår i TQM; 

• kundorienterad organisation som innebär att organisationen behöver förstå kundens 

behov både nu och i framtiden samt försöka överträffa kundens behov. 

• Ledarskap ger en riktning och skapar en miljö som bygger på att människor är 

delaktiga i att nå organisationens mål. 

• Involvering av människor, människorna är kärnan i organisationerna och de behöver 

vara engagerade samt delaktiga för att optimera resultaten. 

• Processangreppssätt, genom att resurserna hanteras i en process uppnås resultat på ett 

effektivare sätt. 

• Systemsyn, uppnås genom att processen ses som en helhet över organisationen och ger 

på det sättet ökad effektivitet och effekt. 

• Ständiga förbättringar behöver vara en naturlig del. 

• Faktabaserade beslut, genom analys av data fattas bättre beslut. 

• Goda relationer med leverantörer skapar bättre värde för alla 

 

Bergman och Klefsjö (2012) har utvecklat offensiv kvalitetsutveckling som ett försök att 

förklara begreppet TQM till svenska förhållanden. Offensiv kvalitetsutveckling kan ses som 

ett ledningssystem med ett antal principer och där kärnan utgörs av värderingar som 

samspelar med arbetssätt och verktyg för att nå framgång. Det innebär också ett processfokus 

där medarbetarna stimuleras och engageras i att arbeta med ständiga förbättringar. Syftet med 

kvalitetsarbetet är att tillfredsställa kundens förväntningar med mindre resursåtgång. För att 

kvalitetsutvecklingen ska bli framgångsrik behöver en helhetssyn råda runt värderingar, 

arbetssätt och verktyg, där delarna interagerar och tillsammans når ett bättre resultat (se figur 

2.1) (ibid). 

 

 
Figur 2.1: Visar värderingar, arbetssätt och verktyg som ingår i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman 

& Klefsjö, 2012). 

Värderingar Arbetssätt

Verktyg
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Hörnstensmodellen är en modell som beskriver de värderingar som offensiv 

kvalitetsutveckling bygger på (se figur 2.2). 

 

 
Figur 2.2: Hörnstensmodellens värderingar, som ingår i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & 

Klefsjö, 2012) 

 

 

2.1.1 UTVECKLA ETT ENGAGERAT LEDARSKAP 

Alla organisationer behöver ha en värdegrund och en vision med mål för att skapa en 

ledningsfilosofi (Oakland, 2011). Ledningen skapar genom sitt agerande, trovärdighet i 

visionen och målen vilket leder till att organisationen utvecklas(ibid). En ledningsgrupp som 

vill skapa framgång behöver arbeta med kvalitets- och verksamhetsutveckling och ledningens 

engagemang kan inte nog understrykas (Bergman & Klefsjö, 2012; Hietschold, Reinhardt och 

Grutner, 2014). Kvalitets- och verksamhetsutveckling behöver vara en filosofi som 

genomsyrar hela företaget (ibid). Det engagerade ledarskapet är själva grunden i 

hörnstensmodellen och det har en avgörande betydelse för att kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingen ska bli framgångsrik (Bergman & Klefsjö, 2012). Ledningen 

behöver vara förebilder och vara aktiva i det kvalitetsarbete som bedrivs. Det ligger även i 

ledningens uppdrag att definiera hur företaget ska se på kvalitetsfrågor och säkerställa att 

kvalitetsfrågorna får utrymme ekonomiskt såväl som resursmässigt, både från 

ledningsfunktioner och medarbetare (ibid). Ledningen behöver vara enig i organisationens 

värderingar (Savolainen, 2000). Ledningen behöver sprida värderingarna och de strategiska 

värdena till de närmaste medarbetarna för att sedan säkerställa att hela organisationen 

genomsyras av dessa värderingar (ibid). Genom att ledningen är engagerad i kvalitetsfrågorna 

och att de i alla beslut synliggör engagemanget, skapas respekt och trovärdighet i 

kvalitetsarbetet (Bergman, 1995). Rother (2013) menar att en organisations framgång handlar 
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om ledningens och ledarnas kompetens inom ledarskap och beteenden. Genom att ledningen 

skapar arbetssätt som gynnar medarbetarnas utveckling och trivsel i organisationen skapas 

också ett klimat för en lärande organisation (ibid). 

 

2.1.2. SÄTT KUNDERNA I CENTRUM 

För de allra flesta innebär begreppet kunder, de som nyttjar en vara eller produkt, det vill säga 

en kund som inte tillhör den egna organisationen, en sådan kund benämns vanligtvis som 

extern kund (Bergman & Klefsjö, 2012). Chalmeta (2006) definierar kundfokus som att 

organisationen identifierar, förstår och möter kundens behov och detta kan bland annat 

genomföras med hjälp av marknadsundersökningar (ibid). Att sätta sig in i kundperspektivet 

och försöka förstå vad kunden verkligen vill ha och att ta med kunden i utvecklingen av nya 

tjänster och produkter är centralt i att sätta kunden i centrum (Bergman & Klefsjö, 2012).  När 

det gäller den externa kunden är det inte alltid lätt att förstå dennes behov. Det kan krävas 

både stor uppfinningsrikedom och inlevelseförmåga för att fånga de medvetna och omedvetna 

kundbehoven. Förståelse för kundbehovet kan ge konkurrensfördelar och ökade 

marknadsandelar (ibid). Kvaliteten på en produkt eller tjänst är något som kunden avgör 

utifrån dennes krav, behov och förväntningar (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Eftersom de flesta organisationers produktion av varor eller tjänster sker i en sammanlänkad 

kedja befinner sig medarbetarna i ett sammanhang där de är en del i ett flöde (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Medarbetarna är därmed beroende av det som både händer före och efter deras 

arbete och på det sättet räknas även medarbetare som kunder, dvs de är interna kunder. 

Medarbetarnas behov behöver också tillgodoses för att de ska utföra ett bra arbete, behoven 

handlar om att känna sig motiverad, få arbetstillfredsställelse samt känna sig delaktig. 

Delaktighetsperspektivet beskrivs under Hörnstenen skapa förutsättningar för delaktighet 

(ibid).  

 

2.1.3 ARBETA MED PROCESSER 

I offensiv kvalitetsutveckling kan en process ses som ett repetitivt nätverk bestående av 

sammanhängande aktiviteter, som använder information och resurser utifrån ett förutbestämt 

behov i syfte att tillfredsställa kunden med så liten resursåtgång som möjligt (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Ordet process används i många sammanhang och det finns flera definitioner 

inom området processorientering (Ljungberg & Larsson, 2012). En grundförutsättning är att 

definiera vad en process är och hur den påverkar organisationens arbete. Processen kan ses 

som en metafor i form av en väg som börjar med ett behov och slutar med tillgodosett behov 

(ibid). Processer delas upp i huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser (Bergman 

& Klefsjö, 2012). Huvudprocessen är själva kärnan i verksamheten och ska uppfylla den 

externa kundens behov och förädla organisationens produkter med så lite resursanvändning 

som möjligt. Stödprocessens uppgift är att stödja huvudprocessen, exempel på en stödprocess 

är rekryteringsprocessen. I ledningsprocessen sätts organisationens mål och strategier, och 

även genomförande av förbättringar i processer utgår från ledningsprocessen (ibid).  
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2.1.4 BASERA BESLUT PÅ FAKTA 

För att vara kundcentrerad krävs att data insamlas och analyseras för att säkerställa att beslut 

inte grundas på slumpmässiga variationer (Bergman & Klefsjö, 2012). Innan datainsamling 

påbörjas är det av vikt att syftet med datainsamlingen är tydliggjord och att det är klart vilken 

fakta som behövs för att nå syftet. Både när det gäller information om kund och produktion är 

fakta avgörande för att kunna utveckla framgångsrika strategier. Det är större chans att nå 

framgång med en ny produkt om det finns fakta om vad kunden efterfrågar. Även i 

produktion finns det många vinster att göra genom mätning, och framförallt med 

målsättningen att minska den systematiska variationen. Genom att använda arbetssätt som 

bygger på insamling av data och där data bearbetas och analyseras fås information som kan 

ligga till grund för beslut om förändring. Bergman & Klefsjö (2012) menar att det finns enkla 

och effektiva verktyg som kan användas för att strukturera och analysera såväl numeriska data 

som verbal information (ibid). 

 

2.1.5 ARBETA STÄNDIGT MED FÖRBÄTTRINGAR 

Kvalitetsbrister i organisationer skapar stora kostnader och dessutom ökar de externa 

kundernas krav på kvalitet kontinuerligt (Sörqvist, 2004). Genom att arbeta med ökad kvalitet 

förbättras lönsamheten i organisationerna och den ekonomiska utvecklingen gynnas. Genom 

att satsa på systematiskt förbättringsarbete kan organisationens kvalitetsbristkostnader 

minskas vilket bidrar till nöjdare externa kunder, minskade kostnader och ökad vinst (ibid). 

En gyllene grundregel i kvalitetsutvecklingen beskriven av Bergman och Klefsjö (2012) är att 

det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad. Med denna 

grundregel blir det tydligt att arbetet med förbättringar är något som behöver vara 

implementerat i hela organisationens naturliga arbete. Förbättringshjulet bestående av Plan, 

Do, Study och Act (PDSA) är ett verktyg som ger systematik i förbättringsarbetet (se figur 

2.3) (ibid). Deming har vidareutvecklat PDSA från Shewarts lärcykel (Deming, 1986). Ett sätt 

att omsätta arbetet med ständiga förbättringar är att införa så kallade förbättringskator där 

förbättringshjulet PDSA möjliggör rörelsen framåt mot ett förbättrat läge (Rother, 2013). 

Förbättringskatan innebär att en vision finns beskriven och att måltillstånd sätts upp utifrån 

var organisationen är nu, därefter arbetas det steg för steg mot måltillståndet med hjälp av 

PDSA (ibid). 
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Figur 2.3 visar PDSA och dess olika delar (Deming, 1986).  

 

 

2.1.6 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELAKTIGHET 

Genom att ledningen skapar effektiva kommunikationsvägar genom hela företaget kan 

medarbetarna påverka och känna delaktighet i ledningens handlande (Oakland, 2011). Alla 

inom en organisation behöver känna delaktighet i kvalitetsarbetet, men även intressenter 

såsom underleverantörer behöver vara delaktiga och få möjlighet att engagera sig i 

kvalitetsarbetet för att skapa största möjliga framgång (Bergman & Klefsjö, 2012). Genom att 

skapa delaktighet ökas engagemanget (Hanaysha & Tahir, 2015). Delaktigheten skapas bland 

annat genom delegering av ansvar och befogenheter samt med kommunikation. Genom 

delaktighet får medarbetarna en känsla av egenmakt och en upplevelse av att kunna påverka 

sin situation, det i sin tur skapar större nöjdhet med arbetssituationen. Teamarbete ökar 

tillfredsställelsen med arbetet och ger också en ökad kompetens vilket utvecklar 

organisationen i en positiv riktning (ibid). Hörnstenen grundar sig i en positiv människosyn 

där utgångspunkten är att ge återkoppling och goda förutsättningar så att medarbetaren känner 

att det finns ett förtroende från ledningen. Genom att delegera till medarbetarna ökar 

möjligheterna att göra ett bra jobb och ett ökat engagemang uppstår. Detta kallas för den goda 

cirkeln till skillnad från den onda cirkeln som skapar mindre delaktighet (se figur2.4) 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 
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Figur 2.4 visar den onda respektive goda cirkeln för medarbetarnas delaktighet och engagemang 

(Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

 

2.2 ORGANISATIONSKULTUR  

“Culture eats strategy for breakfast” är ett populärt citat som tillskrivits Peter Drucker 

(www.forbes.com). Författarna till den här rapporten tolkar utifrån citatet, att stärks 

kvalitetskulturen ger det en positiv effekt på organisationens framgång. Ljungberg och 

Larsson (2012) beskriver att organisationskultur är de normer, värderingar och tankeidéer som 

präglar en organisation. Kulturen är inte alltid uttalad, den består bland annat av ideal och 

beteenden som inte alltid är självklara för utomstående (ibid). 

 

Organisationskultur formas av uppfattningar, beteenden, filosofier, dominerande värderingar, 

regler och klimat (Oakland, 2014). Alla organisationer behöver ha ett ramverk som består av 

visionen med organisationens filosofi, kärnvärde och syfte. Effektiviteten i organisationen 

påverkas av hur medarbetarna förhåller sig till organisationskulturen (ibid). I en 

översiktsartikel av Seetharaman, Sreenivasan och Peng Boon (2006) beskrivs att införande av 

kvalitets- och verksamhetsutveckling kan påverka kulturen i en positiv riktning. Dahlgaard et 

al (2011) menar att det finns risker med att initiera kvalitets- och verksamhetsutveckling utan 

att ha en stabil organisationskultur som stödjer värderingarna i kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingen. 

 

När organisationer ska starta med kvalitets- och verksamhetsutveckling är det vanligt att 

fokus hamnar på de hårda värdena som exempelvis att möta kraven i en standard istället för 

på de mjuka värdena, fast forskning visar att de mjuka värdena påverkar resultatet (Redman & 

Grieves, 1999). 

 

Raharjo och Eriksson (2017) har undersökt vad som påverkar organisationers resultat i 

kvalitets- och verksamhetsutveckling, samt undersökt om det föreligger skillnader mellan 

offentlig eller privat verksamhet. Studien utgår från alla verksamheter som deltagit i USK och 
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fått en extern utvärdering av ett så kallat examinatorsteam. Studien har utgått från den modell 

för kundorienterad verksamhetsutveckling som SIQ använde 2017. Studien visar att de mer 

mjuka kriterierna medarbetarnas engagemang och ledarskapet, har störst betydelse för att få 

en positiv effekt. Kriteriet ledarskap hade den svagaste bedömningen för både privat och 

offentlig verksamhet medan verksamhetens planering hade den starkaste bedömningen. 

Studien visar att företag och organisationer i Sverige är bäst på verksamhetens planering 

vilket inte påverkar resultatet i positiv riktning, i offentlig verksamhet påverkar det till och 

med negativt på resultatet (ibid).  

 

Oakland (2014) har utvecklat en modell som fokuserar både mjuka och hårda faktorer, 

modellen baseras på kundprocessen, som stöds av system, verktyg och team, dessa 

sammanlänkas genom kultur, kommunikation och engagemang, (se figur 2.5).  

 

 
Figur 2.5 Visar Oaklands (2014) modell 4P och 3C, som innehåller både mjuka och hårda faktorer. 

 

 

2.3 ARBETSSÄTT OCH VERKTYG FÖR KVALITETS- OCH 

VERKSAMHETSUTVECKLING 

Ett arbetssätt som används i arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling är att utveckla 

ett kvalitetsledningssystem och certifiera verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2012). ISO 

9001 är ett vanligt verktyg för att utveckla kvalitetsledningssystem. Ett 
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kvalitetsledningssystem är ett system som innefattar ett dokumenterat regelverk för att 

uppfylla olika kvalitetskrav samt utveckla verksamheten (ibid). Det finns studier som visar att 

det finns fördelar med att låta organisationen genomgå en ISO-certifiering, såsom högre 

intäkter, större sannolikhet att företaget överlever och växer, och att intäkter per anställd ökar 

samt att det sker färre olycksfall på arbetsplatsen (Levine & Toffel, 2010). Det finns även 

studier som visar att organisationer kan uppleva nackdelar med ISO, såsom dyra kostnader, 

mycket dokumentation, samt att det kostar mer än vad det smakar (O'Connor & Coleman, 

2009). 

 

Ett annat arbetssätt för kvalitets- och verksamhetsutveckling är verksamhetsutvärdering där en 

excellencemodell används. SIQ Managementmodell är en excellencemodell som används för 

det mest prestigefyllda kvalitetspriset i Sverige, Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) (SIQ 

2019). Excellencemodeller kan även användas till självutvärdering för att finna brister i det 

egna kvalitetsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

“Utmärkelsen har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på 

organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat 

och offentlig sektor” (SIQ, 2019).  

 

Syftet med kvalitetsutmärkelser är att stimulera företag att arbeta med kvalitetsutveckling. Det 

första nationella kvalitetspriset instiftades i Japan 1951, Demingpriset. 1987 instiftades ett 

kvalitetspris i USA, the Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), och det 

europeiska kvalitetspriset, EFQM, introducerades 1992. 1990 grundades Institutet för 

kvalitetsutveckling, SIQ, i Sverige, huvudmän är staten och SIQ:s intresseförening. Initialt var 

USK till stor del baserad på MBNQA:s utvärderingsverktyg. 1997 kunde företag använda sig 

av kriterierna från antingen MBNQA, EFQM eller SIQ:s modell för kundorienterad 

verksamhetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

2.3.1 SIQ MANAGEMENTMODELL 

Excellencemodeller används av företag för att få stöd i vad som ska göras för att nå framgång. 

SIQ Managementmodell är en excellencemodell utvecklad för svenska förhållanden. 

Egenskaper som en excellencemodell har är att den är generell, går att använda i alla typer av 

organisationer, är icke-föreskrivande, det vill säga modellen innehåller inga föreskrivande 

skallkrav, utan innehåller frågor om en verksamhets arbetssätt och resultat. 

Excellencemodellen har en utvärderingsmatris för att på ett dynamiskt sätt vägleda 

organisationen till bättre resultat (SIQ, 2019). 

 

SIQ Managementmodell (2019) grundar sig på tre hörnpelare bestående av kultur, struktur 

och systematik. Kulturen består av fem framgångsfaktorer som genom forskning konstaterats 

vara utmärkande för framgångsrika organisationer. De fem framgångsfaktorerna är skapa 

värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, 

utveckla värdeskapande processer och förbättra verksamheten och skapa innovationer. 

Struktur innefattar att fokus läggs på de områden som påverkar resultatet mest. Områdena är 
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kunder, intressenter, ledarskap, medarbetare och processer. När organisationen arbetar och 

stärker sina arbetssätt utvecklas både kultur och resultat. Systematiken innebär att frågor ställs 

till den egna organisationen gällande hur den fungerar (SIQ,2019). 

 

SIQ Managementmodell kan användas av alla verksamheter oavsett bransch. Ett företag som 

vill ansöka om USK skriver en verksamhetsbeskrivning enligt SIQ Managementmodell. 

Verksamhetsbeskrivningen innehåller två huvuddelar, fakta om verksamheten, allmän och 

strategisk, och kriterierna i SIQ Managementmodell. Kriterierna ger sammanlagt 1000 poäng 

och är fördelade på 

1. Kunder och intressenter (150p) 

2. Ledning (125p) 

3. Medarbetare (125p) 

4. Verksamhetens processer (100p) 

5. Resultat (500p) 

 

Fakta om verksamheten är en koncentrerad beskrivning av organisationen och blir en grund 

till kriterierna i SIQ Managementmodell. I kriterierna beskrivs arbetssätt; tillämpning; och 

utvärdering samt förbättring. I kapitel fem ska resultaten från de föregående kapitlen 

redovisas. Beskrivningen ska visa att arbetssätten som tillämpats leder till det som avsetts, 

både gällande processmått och resultatmått. Kriterierna i SIQ Managementmodell ställs som 

frågor av typen öppna frågor såsom: 

• Hur gör vi för att …? 

• I vilken omfattning tillämpas de valda arbetssätten? 

• Vilket resultat leder det till? 

• Hur gör vi för att följa upp, lära och förbättra det vi gör? 

 

Frågorna bygger på PDSA-hjulet och syftar till att åstadkomma ständiga förbättringar i 

organisationen. (SIQ, 2019) 

 

2.3.2 EFFEKTER AV ATT ANVÄNDA EXCELLENCEMODELLER  

Studier visar att företag kan förbättra sin kvalitetsmognad genom att de upprepade gånger 

ansöker till kvalitetsutmärkelser (Corbett & Angell, 2011; Eriksson, 2004). Miller och Parast 

(2018) skriver att för ett företag som inte har kommit så långt med sitt kvalitetsarbete kan 

ansökningsprocessen bli en ordentlig knuff i riktningen mot att komma igång att förbättra 

kvalitetsarbetet, vidare skriver de att företag som kommer att få störst nytta av 

ansökningsprocessen är just de som har lägst kvalitetsmognad. De trycker också på att 

företagsledare inte ska tro att ansökningsförfarandet bara är till nytta om de vinner en 

kvalitetsutmärkelse, utan det finns vinster att göra bara genom att avsätta resurser som jobbar 

med ansökan, det kommer att ge effekter på företagets framgång, de kallar det “audit effect” 

(ibid). Återkopplingen som ett företag får från en ansökan pekar på vad företaget kan göra för 

att förbättra sig (Evan et al, 2012). Eriksson och Garvare (2004) beskriver att de som efter 

ansökan tar till sig återkopplingen och fortsätter att jobba med kvalitets- och 
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verksamhetsutveckling får en bättre kvalitetsmognadsutveckling än de som bara söker en 

gång. 

 

Miller och Parast, (2018) beskriver i sin forskning att företag som använder sig av en 

excellence-modell och ansökt om kvalitetsutmärkelser är framgångsrika i att göra 

kvalitetsarbete till en ledningsfråga (ibid). Utvecklade processer gör att ett företag blir bättre 

på att hantera all information från omvärlden som företaget behöver processa för att fatta rätt 

beslut, det gör att slutsatser kan dras om att kvalitetsarbete är bra för företagets lönsamhet 

(Evans, Ford, Hertz, 2012). Det finns flera undersökningar som visat att lönsamheten i företag 

ökar efter att de mottagit en kvalitetsutmärkelse (Bergman & Klefsjö, 2012; Eriksson & 

Hansson, 2003). Al-Majali och Almhirat (2018) beskriver i en undersökning vilka positiva 

effekter användandet av EFQM:s excellencemodell kan ge. Positiva effekter som kan ses var 

exempelvis: 

• bättre hantering av personal 

• bättre hantering av strategier 

• bättre användning av resurser 

• högre kostnadseffektivitet 

• förbättrat samarbete med externa intressenter 

• förkortade ledtider 

Studien visade också att en organisation som använde EFQM känner mer ansvar för 

hållbarhet (Al-Majali & Almhirat, 2018). 

 

En delphi-studie har studerat förhållandet mellan de faktorer som rankats som företagens och 

organisationernas största utmaningar inom kvalitets- och verksamhetsutveckling och hur de 

adresseras av excellencemodeller och kvalitetscertifiering (Eriksson et al, 2016). Resultatet av 

studien visade på liknande utmaningar som beskrivs i SQMA rapporten (SQMA, 2018). I 

delphi-studien ingick SIQ, EFQM, MBNQA och ISO (Eriksson et al, 2016). Delphi-studien 

visade att excellencemodellerna EFQM, MBNQA och SIQ adresserade de tio högst rankade 

utmaningarna bättre än ISO. Allra bäst var SIQ:s modell, ingen av modellerna klarade dock 

att möta alla utmaningar (ibid). 

 

2.4 FAKTORER SOM PÅVERKAR KVALITETS- OCH 

VERKSAMHETSUTVECKLINGEN 

Ledningens engagemang är en faktor som rankas ha stor betydelse för huruvida satsningar på 

kvalitets- och verksamhetsutveckling ska lyckas (Sila & Ebrahimpour, 2003, Mann & 

Kehoe,1995; Hietschold et al, 2014). Företag med en grund av gemensamma värderingar har 

också visats påverka möjligheterna till lyckad implementering av kvalitets- och 

verksamhetsutveckling (Mann & Kehoe, 1995). Andra faktorer som påverkar kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingen är kommunikation, kvalitetskultur, social hållbarhet, strategisk 

planering såsom att ta fram en vision och mål för företaget, kundfokus, HR-relaterade frågor 

såsom utbildning av personal och delaktighet, teamwork och processorientering (Sila & 

Ebrahimpour, 2003; Hietschold et al, 2014).  
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Ledningen behöver initiera arbetet och ta fram policys, visioner och mål med kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingen (Hietschold et al, 2014). Ledningen behöver ha en 

kommunikationsstrategi där de kommunicerar kvalitets- och verksamhetsutveckling och 

målen med arbetet. Kommunikation ger en ökad känsla av sammanhang för medarbetarna och 

ger också en ökad delaktighet samt positiv inställning till kvalitets- och 

verksamhetsutveckling (ibid). 

 

Genom att aktivt skapa förutsättningar för medarbetarna att delta i kvalitets- och 

verksamhetsutveckling får medarbetarna nya kompetenser som gör att de snabbare löser 

uppkomna problem. På detta sätt är också medarbetarna delaktiga i att skapa företagets 

kvalitetskultur. Genom att utbilda medarbetarna i kvalitets- och verksamhetsutveckling skapas 

ytterligare delaktighet och ökade förutsättningar för medarbetarna att aktivt bidra i kvalitets- 

och verksamhetsutvecklingen. Delaktigheten ger en känsla av empowerment vilket ger 

ytterligare förstärkning i att jobba mot en ökad kvalitetskultur (Hietschold et al, 2014). 

 

Processorientering grundar sig på att ett företags verksamhet hänger ihop i processer och om 

slutresultatet på produkten eller tjänsten ska förbättras så behöver processen förbättras. En 

organisation som är processorienterad har bättre förutsättningar för att jobba med kvalitets- 

och verksamhetsutveckling. För att ständigt kunna förbättra processen och kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingen behövs system för att inhämta relevant mätdata. Organisationen 

behöver mäta kontinuerligt för att kunna fatta beslut som grundar sig på fakta (Hietschold et 

al, 2014). 

 

En framgångsrik kvalitets- och verksamhetsutveckling är kundorienterad. Företaget behöver 

ta reda på kundens behov och upplevelse samt ta med kunden i utvecklingen av produkter 

eller tjänster (Hietschold et al, 2014). 

 

Warwood och Roberts (2004) undersökte vilka framgångsfaktorer som var gemensamma för 

vinnare av European Quality Award och vinnare av Malcolm Baldrige National Quality 

Award hos företag i Storbritannien. Studien kom fram till att framgångsfaktorerna var i 

fallande ordning: 

• Effektivt ledarskap 

• Användande av “best practice” 

• Ekonomisk överlevnad 

• Marknadsinriktning 

• Medarbetarnas engagemang 

 

Kvalitetsutvecklare är en roll som kan delta i olika stor grad i kvalitets- och 

verksamhetsutveckling. För att arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling ska blir 

lyckosamt behöver kvalitetsutvecklaren ha olika kompetenser som människokompetens, 

metod - och processkompetens, konceptuell kompetens och kontext kompetens. Dessa fyra 

dimensioner omfattar förändringsledning, kommunikation, pedagogiska verktyg, verktyg för 

kvalitets- och verksamhetsutveckling, kundperspektiv, utvecklingsperspektiv och 

omvärldsanalyser. Kvalitetsutvecklare behöver kunna stödja olika roller inom företaget, från 
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företagsledning till medarbetare i verksamheten, kvalitetsutvecklaren behöver också kunna ta 

ett strategiskt perspektiv såväl som operativt perspektiv (Martin, Elg, Gremyr, Wallo 2019). 

 

Kvalitetsutvecklarens viktigaste uppgift är att sälja in att kvalitet är en avgörande faktor som 

berör alla. Genom att påvisa fördelarna med kvalitets- och verksamhetsutveckling för 

ledningen kan kvalitetsmål inkluderas i en långsiktig affärsplan. Kvalitetsutvecklaren behöver 

bemästra flera olika kompetenser såsom pedagogisk förmåga och psykologiska mekanismer. 

Kvalitetsutvecklaren behöver kunna anta olika roller i sitt arbete. Dessa roller och 

kompetenser kan visa sig genom att utbilda och träna personalens förmågor, lyfta fram den 

psykosociala arbetsmiljön, uppmuntra chefer och medarbetare, påvisa synliga problem, 

identifiera effekter, hitta lösningar på svåra problem, undersöka och identifiera dolda faktorer, 

säkerställa att best practice används och stödja medarbetare att utveckla skicklighet. Alla 

kvalitetsutvecklare behöver ha en god kompetens inom kvalitets- och verksamhetsutveckling 

och denne behöver även ha förmåga att förstå bakomliggande teorier och hur dessa kan 

tillämpas (Addey, 2004). 

 

I en studie av Seyfried (2019) beskrivs det att kvalitetsutvecklarna hade olika syn på kvalitets- 

och verksamhetsutveckling beroende på deras bakgrund och utifrån deras vardag. En del av 

kvalitetsutvecklarna såg att kvalitets- och verksamhetsutveckling utgår från värderingar, 

kommunikation och lärande. Andra ansåg att kvalitets- och verksamhetsutveckling handlade 

om att genomföra och uppnå standards och normer (ibid). 

 

Tamini (2003) samt Talib och Rahman (2015) tar upp faktorer som hindrar företag att bli 

framgångsrika inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. De beskriver båda att faktorer som 

bristande kompetens hos medarbetarna, avsaknad av strategisk planering, ingen benchmarking 

och bristande engagemang hos ledningen, vilket leder till svårigheter att implementera en 

framgångsrik kvalitets- och verksamhetsutveckling (ibid). Bristande engagemang från 

ledningen påverkar starkt möjligheten att lyckas med satsningar på kvalitets- och 

verksamhetsutveckling (Talib & Rahman, 2015; Talib, Rahman, & Qureshi, 2011; Tamini, 

2003). Tamini (2003) tar också upp att bristen på kundperspektiv i den strategiska planeringen 

och bristen på kundens perspektiv på kvalitet påverkar möjligheterna till framgång. 

 

Talib och Rahman (2015) kategoriserar utmaningar som kan leda till att kvalitets- och 

verksamhetsutvecklings initiativ misslyckas till tre huvudområden. De tre huvudområdena är 

medarbetarbarriärer, ledarskapsbarriärer och organisationsbarriärer (se tabell 2.2). 
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Tabell 2.2 Visar tre huvudområden och de faktorer som kan orsaka misslyckad kvalitets- och 

verksamhetsutveckling (Talib & Rahman, 2015). 

Ledarskapsbarriärer  Medarbetarbarriärer  Organisationsbarriärer 

 

Bristande engagemang från 

ledningen 

Bristande utbildning inom 

kvalitetsområdet påverkar 

möjligheterna att kunna 

identifiera problemområden och 

det minskar också möjligheten att 

använda olika verktyg i 

kvalitetsarbetet 

Hög personalomsättning 

och frånvaro 

 

Bristande samordning av 

arbetet med kvalitets- och 

verksamhetsutveckling 

Bristande resurser. Vid för låg 

bemanning på kvalitets-

avdelningen skapas större risker 

för att arbetet med kvalitets- och 

verksamhetsutveckling inte 

genomförs optimalt. 

Negativa attityder hos 

medarbetarna 

 

Otydliga mål med kvalitets-

och verksamhets-

utvecklingen 

Förändringsmotstånd, orsakas av 

att många medarbetare kan 

uppfatta kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingsinitiativ 

som ett styrande system med 

kontroll  

Bristande förståelse för 

hur kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingen 

kan påverka företagets 

resultat 

 

Bristande planering, kan 

innebära att ledningen inte 

har en tydlig strategisk 

planering för kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingen. 

Otillräckligt teamarbete och 

delaktighet 

Bristande 

förbättringskultur 

 

Bristande kommunikation   

Bristande planering med 

för låg tillsättning av 

resurser 

  

 

 

Eriksson (2004) beskriver att den mest framträdande utmaningen med att delta i 

kvalitetsutmärkelser är att det tar tid och kräver resurser samt att det kommer påverka det 

operativa arbetet (ibid). Det är tidskrävande att arbeta med excellencemodeller, i en studie 

beskrev 70 % av respondenterna att det tagit 3–5 år att komma i mål och 30% sa att det tagit 

ännu längre tid (Warwood & Roberts, 2004). Även i en översikt av Seetharaman et al (2006) 

beskrivs tidsaspekten, och att det är ett långsiktigt arbete att införa kvalitets- och 

verksamhetsutveckling. 
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3. METOD 

Detta kapitel beskriver de metodval som gjorts, urval och tillvägagångssätt, tillförlitlighet 

samt etiskt förhållningssätt. 

 

3.1 ANSATS 

Studien grundar sig på att ledare i organisationer och företag skattar att den främsta 

utmaningen på fem-års sikt är att göra systematiskt kvalitetsarbete till en ledningsfråga 

(SQMA, 2018). SQMA´s (2018) rapport väckte ett intresse för att undersöka hur en 

organisation/företag som fått kvalitetsutmärkelse från SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling 

gått arbetat med kvalitets- och verksamhetsutveckling. En genomgång av tidigare forskning 

och litteratur inom området har genomförts för att undersöka kunskapsläget inom området. 

 

Genom att välja antingen deduktiv eller induktiv ansats påverkas teorins roll i förhållande till 

forskningen (Bryman, 2011). Vid en deduktiv ansats utgår forskningen från tidigare känd 

teori och hypotesen prövas mot denna kunskap. Den induktiva ansatsen utgår istället från 

observationer där data insamlas och empirin skapar teorier. Den deduktiva ansatsen är 

vanligast inom den kvantitativa forskningen medan den induktiva ansatsen är mer vanligt 

förekommande i kvalitativa forskningen. Det är inte helt givet att den ena eller andra ansatsen 

helt genomsyrar forskningen utan det kan finnas inslag av båda ansatserna i forskningen, 

vilket benämns med abduktiv ansats (ibid). 

 

Den här studien utgår från litteratur om engagerat ledarskap och grundsynen på 

kvalitet och kvalitets- och verksamhetsutveckling. För att få en djupare förståelse för 

fenomenet kvalitets- och verksamhetsutveckling utifrån ledningsperspektivet genomförs 

intervjuer som sedan återkopplas till existerande teori och forskning. Utifrån detta 

angreppssätt lutar sig studien i huvudsak på en deduktiv ansats. 

 

3.2 FORSKNINGSMETOD 

Creswell och Creswell (2018) beskriver att det är en process i forskningen att besluta vilken 

metod som bäst lämpar sig att besvara en forskningsfråga. Beroende på syftet och 

forskningsfrågan behöver ställningstagande tas till hur studien ska genomföras. Det finns tre 

huvudmetoder att använda sig av, den kvantitativa metoden, den kvalitativa metoden och 

mixad metod. Ofta beskrivs skiljelinjen mellan den kvantitativa och kvalitativa metoden som 

att den kvantitativa metoden använder sig av numeriska data och slutna frågor medan den 

kvalitativa metoden snarare fokuserar på verbal data och öppna frågor (ibid). Den kvantitativa 

metoden grundar sig mer på ett naturvetenskapligt förhållningssätt där fokus ligger på 

kvantifiering av insamlade data medan den kvalitativa metoden har ett tolkande synsätt som 

inte bygger på kvantifierbara data (Bryman, 2011). Utifrån ett kontinuum kan den kvalitativa 

metoden uppfattas vara i den ena änden medan den kvantitativa metoden befinner sig i den 
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andra änden och någonstans däremellan finns mixad metod (Creswell & Creswell, 2018). 

Mixad metod innebär att det finns både kvantitativa och kvalitativa inslag i forskningen (ibid). 

 

Den kvalitativa metoden är mer lämpad för att beskriva socialt samspel som till exempel hur 

beslut fattas, varför människor agerar på ett visst sätt och hur konflikter uppstår (Ahrne & 

Svensson red, 2013). Genom att använda den kvalitativa metoden kan nyanser och 

värderingar synliggöras i kontexten. Inom den kvalitativa forskningen kommer forskaren nära 

de miljöer som studeras och avståndet är litet mellan att tex insamla data via intervjuer och 

analysera data. Forskningsprocessen är mindre rigid vilket ger bättre möjlighet att justera 

forskningsdesignen allteftersom i processen. Det finns tre huvudinriktningar inom den 

kvalitativa metoden som kan användas för att samla empiri, dessa är att ställa frågor eller 

påbörja diskussioner med människor, observationer av vad människor gör och säger samt 

undersöka texter eller bildmaterial (ibid). 

 

I den här studien studeras ett företags arbetssätt, hur ledningen har arbetat med kvalitets- och 

verksamhetsutveckling samt ledningens upplevelser av kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingen. Utifrån forskningsämnet och studiens syfte är den kvalitativa 

metoden bäst lämpad för forskningen eftersom metoden svarar bäst mot studiens syfte och 

forskningsfrågor.  

 

3.3 FORSKNINGSDESIGN 

3.3.1 DATAINSAMLING 

Datainsamling kan ske på olika sätt, det kan röra sig om olika former av intervjuer och samtal, 

observationer samt studier av text och bildmaterial (Ahrne & Svensson, 2013). Vilken form 

av datainsamling som är bäst lämpad beror på forskningsfrågan och vilka fenomen som ska 

undersökas. Det finns nackdelar med alla datainsamlingsmetoder. Vid intervjuer finns det 

kritik mot att språket används som redskap för att svara på forskningsfrågor som innefattar 

attityder och känslor, det kan inte säkerställas att människors inre liv fullt ut kan synliggöras 

med språklig redogörelse. Intervjuer är ändå det vanligaste sättet att genomföra en kvalitativ 

studie, det kräver dock en del förarbete med planering av hur frågorna ska utformas. Fördelar 

med att intervjua är att frågorna kan anpassas och vara mer eller mindre öppna samt att de kan 

ställas i vilken ordning som faller sig bäst vid varje unikt intervjutillfälle. Genom att inte ha 

ett helt standardiserat frågeformulär fås en mångsidigare bild med fler nyanser som kan 

beskriva händelser och olika situationer (ibid).  

 

Datainsamling i den här undersökningen har genomförts både via observationer av texter och 

dokument samt med intervjuer. Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär och 

frågeguider har använts. Frågeguiderna utarbetades utifrån syfte och forskningsfrågor samt 

med hänsyn till den teoretiska referensramen. Två olika former av intervjuer genomfördes. 

Intervjuerna var på cirka 45 minuter respektive cirka 90 minuter. 90 minuters intervjuerna 

innehöll fler frågor, i bilaga E presenteras frågeguiden. Intervjuerna genomfördes av 
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författarna gemensamt på Mimer. Intervjuerna utfördes på Mimers huvudkontor i ett mindre 

kontorsrum där endast respondent och författare vistades. 

 

3.3.2 URVAL 

Utifrån studiens syfte, fann författarna det lämpligt att utföra studien hos ett företag som 

ansökt om USK. Valet att undersöka Mimer grundades på att de 2018 fick erkännande för sin 

verksamhetsutveckling från SIQ. Kontakt med företaget etablerades via mail till Mimers 

kvalitetsutvecklare, se bilaga A. 

 

Mimer i Västerås är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100% av Västerås stad, 

affärsidén är att vara med och utveckla Västerås på ett hållbart sätt genom att bygga, äga, 

förvalta och hyra ut attraktiva bostäder. Mimer är också delaktiga i att bygga en trygg och 

attraktiv stad. Ett av Mimers bostadsområden är med på polisens lista från 2018 över utsatta 

områden och Mimer arbetar för att deras bostadsområden ska vara trygga och inte vara med 

på polisens lista över utsatta områden. Mimer är den största hyresvärden i Västerås och äger 

cirka 11 000 av hyreslägenheterna, vilket är 49% av hyresrätterna i Västerås. Företaget har 

150 anställda och 1250 avtalsleverantörer, som har hand om skötsel och underhåll, lite av den 

inre och yttre skötseln sker med egen personal. 

 

Respondenterna valdes ut av kvalitetsutvecklaren på företaget med målsättningen att få en bra 

mix i hur erfaren chefen var och en spridning över ansvarsområde i företaget. Det totala 

urvalet av respondenter uppgick till 11 stycken varav tio personer hade formella 

chefsbefattningar på företaget. Fem personer hade sin befattning kopplad till övergripande 

roller på företaget och deltog i den högsta företagsledningen, de andra fem respondenterna 

hade alla en chefsbefattning som mellanchef eller första linjens chef, de satt alla i 

ledningsgrupper för sina respektive områden. En respondent hade inte en chefsbefattning och 

satt inte i någon ledningsgrupp men hade däremot en nyckelroll på företaget. 

Anställningstiden på de intervjuade varierade mellan 2,5 år till 32 år, median anställningstiden 

var 13 år. Sex av de intervjuade var kvinnor och fem var män. 

 

3.3.3 DATABEARBETNING 

Vid genomförande av kvalitativa metoder erhålls vanligen stora mängder av datamaterial i 

form av textmassa (Bryman, 2011). Det finns ingen självklar analysmetod för kvalitativa data 

till skillnad mot kvantitativa metoder där det finns mer etablerade analysmetoder. Den 

kvalitativa analysen kan dessutom starta redan under pågående datainsamling vilket kan 

påverka nästa del i datainsamlingen. Kodning av data är en grundläggande procedur vid 

kvalitativ analys. Kodning innebär att textmassan gås igenom flera gånger och att meningar 

som kan ha betydelse märks med en sammanfattande etikett. Vid kodning av datamaterialet 

rekommenderas att detta startar så tidigt som möjligt, för att minska känslan av oöverstigliga 

mängder data. Kodningen börjar med att det transkriberade materialet genomläses, därefter 

skrivs notiser i marginalen som bildar den första kodningen. Därefter ska kodningen granskas 
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och om det finns olika koder för samma fenomen ska dessa slås samman. Vanligen uppstår 

många koder i dessa första steg. Forskaren behöver formulera frågor om det finns 

gemensamma faktorer mellan koderna så att koderna kan kategoriseras på en högre nivå. 

Vanlig kritik mot kodningsförfarandet är att kontexten försvinner när meningar plockas ur sitt 

sammanhang (ibid). 

 

Tematisk analys är ett av de vanligaste sätten att hantera kvalitativa data, trots detta saknar 

den tematiska analysen en tydlig beskrivning av tekniken och bakgrunden (Bryman, 2011). 

Ryan och Bernard (2003) påtalar att utan den tematiska analysen finns inget för forskaren att 

beskriva, förklara eller jämföra. Teman skapas dels utifrån den insamlade data dels från 

forskarens teoretiska förförståelse. Ryan och Bernard (2003) rekommenderar att följande 

behöver beaktas vid tematisering av data, repetitioner- återkommande teman, lokala 

kategorier- uttryck som används på ett ovanligt sätt, metaforer- beskrivningar med hjälp av 

metaforer, övergångar- hur data förändras i utskriften tex försvinner betoningar, 

likheter/skillnad- sökande efter likheter och olikheter, språkliga kopplingar- sökande efter ord 

som kan tyda på kausala samband, saknad data- reflektera över data som inte finns, 

teorirelaterat material- hur insamlad data förhåller sig till teorier (ibid). Bryman (2011) 

beskriver att den tematiska analysen kan genomföras med hjälp av framework, som utvecklats 

från National centre for social research. Framework är ett matrisgrundat tillvägagångssätt som 

innebär att meningsbärande enheter placeras in i en matris utifrån olika teman (ibid). 

 

I den här studien har databearbetning skett efter att all data erhållits och tillvägagångssättet 

har inneburit både kodning och tematisk analys av de transkriberade intervjuerna. 

 

Alla intervjuer har genomförts av författarna gemensamt och de har spelats in. Intervjuerna 

har efter genomförande transkriberats i sin helhet. Alla intervjuer lyssnades och lästes först 

igenom för att få en helhetsbild, därefter reflekterade författarna tillsammans över det 

huvudsakliga innehållet i intervjuerna. Två olika huvudanalyser har genomförts av det 

transkriberade materialet. I den första analysen var syftet att besvara frågan om Hur Mimer 

gått tillväga i sitt arbete med Kvalitets- och verksamhetsutveckling. I analysen valdes 

meningsbärande enheter ut och kodades med nyckelord av författarna var för sig. Därefter 

analyserades de kodade nyckelorden gemensamt av författarna och koder som liknade 

varandra slogs samman till kategorier på en högre nivå. 

 

Den andra analysen utgick från det totala transkriberade materialet, och genomfördes som en 

tematisk analys med hjälp av framework. Analysen började med att författarna läste igenom 

all textmassa med en efterföljande diskussion. Därefter genomfördes analysen med 

framework utifrån Hörnstensmodellen. Textmaterialet sorterades in under varje hörnsten och 

därefter lästes den sorterade textmassan igenom igen för att säkerställa att den sorterats till 

korrekt hörnsten. Vid felaktig sortering flyttades den meningsbärande enheten till den 

hörnsten där meningen hörde hemma. När detta steg var genomfört påbörjades en 

databearbetning av de meningsbärande enheterna i respektive hörnsten. Databearbetningen 

innebar att de meningsbärande enheterna kodades och delades in i sub-teman under respektive 

hörnsten. 
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3.3.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Validitet och reliabilitet är begrepp som är starkt sammanknippade med kvantitativ forskning 

och statistiska analysmetoder (Bryman, 2011). Inom den kvalitativa forskningen är det 

sällsynt att mätningar är i fokus och därför blir inte dessa begrepp lika relevanta (ibid). Inom 

den kvalitativa forskningen är det därför vanligare att använda sig av andra kriterier för att 

bedöma kvaliteten på forskningen, begrepp som är vanliga att använda är trovärdighet och 

generaliserbarhet (Ahrne & Svensson, 2013). Att visa transparens genom att tydligt beskriva 

hur metodval och resonemang i forskningsprocessen har gått till samt beskriva hur 

resonemang och tvivel i metoden uttryckt sig bidrar till att skapa trovärdighet i forskningen 

(ibid). Att tydliggöra varje steg i forskningsprocessen innebär också en ökad pålitlighet och 

trovärdighet (Bryman, 2011). En svaghet som ofta lyfts i kritiken mot den kvalitativa 

forskningen är bristen på generaliserbarhet, det finns inte samma möjligheter att statistiskt 

bedöma om resultatet är generaliserbart eller ej. Möjligen kan viss generalisering göras genom 

att resultaten från en studie jämförs med andra liknande studier (ibid). 

 

I den här studien redogörs forskningsprocessen och de metodval som gjorts under  

metodkapitlet och reflektion över forskningsprocessen finns beskriven i diskussionen. En 

pilotundersökning har även genomförts för att undersöka hur väl intervjuguiden fungerade. 

Piloten genomfördes med hjälp av ett bekvämlighetsurval där två personer med seniora 

befattningar inom en annan organisation deltog, dessa personer fick också ge återkoppling på 

intervjuguiden. Intervjuguiden reviderades därefter. 

 

3.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Svensk forskning grundar sig på ett antal etiska principer, dessa principer utgår från hur de 

studerade individerna ska behandlas och om det finns aktiviteter som forskaren bör eller inte 

bör involveras i (Ahrne& Svensson, 2013). De etiska principerna bygger på fyra 

grundfundament, informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras muntligt och skriftligt om studiens 

syfte och tillvägagångssätt samt att det är frivilligt att delta (Yin, 2018). Samtyckeskrav 

innebär att deltagarna själva tar ställning till om de önskar deltaga eller ej utifrån den 

information som givits om studien, information ska också ges om att deltagaren närhelst den 

önskar kan avsluta sitt deltagande utan att ange något skäl (Bryman, 2011). 

Konfidentialitetskravet innefattar att deltagarnas personuppgifter skyddas och att ingen 

obehörig kan komma åt dessa samt att största möjliga konfidentialitet ska råda för att skydda 

personens identitet. I nyttjandekravet säkerställs att insamlade uppgifter enbart används för 

det planerade forskningsändamålet (ibid). 

 

För att säkerställa att de etiska grundprinciperna följs i denna studie redovisas enbart de funna 

resultaten på gruppnivå och all insamlad data från respondenterna destrueras i samband med 

godkännande av rapporten. Respondenterna informerades om studiens syfte, anonymitet och 

frivillighet skriftligt före studiens början, se bilaga B och C. Respondenterna fick också 

muntlig information i samband med intervjuerna. Respondenterna fick skriva under en 
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samtyckesblankett där de etiska principerna klart och tydligt framgick samt att information 

gavs att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien, se bilaga D. Författarna 

begärde även muntligt godkännande av VD att få omnämna företaget med sitt korrekta namn i 

rapporten. I rapporten förekommer kvalitetsutvecklarens förnamn, författarna har förankrat 

med vederbörande person och fått godkännande att publicera förnamnet. 

 

4 EMPIRI OCH ANALYS 

4.1 ÖVERSIKT AV EMPIRINS STRUKTUR 

Empirin beskriver Mimers kvalitets- och verksamhetsutveckling, i kapitel som berör 

framgångsfaktorer och utmaningar finns även en analys i direkt anslutning till varje del. I 

tabell 4.1 visas en översikt på den empiriska strukturen. 

 

Tabell 4.1 Visar en översikt av empirins struktur. 

Kapitel Kapitelnamn Innehåll 

4.2  Bostads AB Mimer Redovisar företaget Mimer 

4.3 Hur har Mimer gått tillväga? Beskriver hur företaget börjat arbeta med 

kvalitets- och verksamhetsutveckling 

4.4 Råd till andra Råd till andra, med hänvisning till Bilaga 

F 

4.5 Vilka faktorer påverkar kvalitets- 

och verksamhetsutveckling? 

Utifrån Hörnstensmodellen presenteras 

faktorer med tillhörande analys 

 

 

4.2 BOSTADS AB MIMER  

År 2020 fyller Mimer 100 år och det året är målsättningen att bli Sveriges bästa 

bostadsföretag. 

 

Mimers definition på Sveriges bästa bostadsföretag är att erhåller USK av SIQ, är bland de tre 

bästa organisationerna på Great place to work, att de har ett nöjd kundindex (NKI) på 90% 

samt att avkastningen till ägarna är på 3%. 

 

“Vi har en kultur här som var från början, som är att vi vill bli bäst, vi vill satsa, vi vill vara 

duktiga, man är stolt över sitt företag.” 
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“Ställer man upp ett gäng av de här medarbetarna och frågar, ska vi åka till månen om ett 

par månader? Jajamensan skriker de.” 

 

Mimer har ansökt om USK årligen sedan år 2015 och de följer sin plan mot att nå USK år 

2020. År 2018 är Mimer bland Sveriges topp tio bästa arbetsplatser i ”Great Place to Work”, 

de placerar sig på en sjunde plats och de har ett Nöjd Kund Index på 83%. Ekonomiskt har 

Mimer en avkastning på kapital om 2,3%. År 2018 erhåller Mimer Erkännande för 

framgångsrik Verksamhetsutveckling från SIQ. 

 

“Mimer lyfts som ett föredöme i hur kundorienterad verksamhetsutveckling kan skapa 

engagemang och systematik, med goda resultat som följd. Företaget har utvecklade 

arbetssätt, som genomsyrar hela organisationen, för att involvera sina kunder och 

intressenter i kvalitetsarbetet. Detta gäller såväl i det dagliga förbättringsarbetet som i den 

långsiktiga verksamhetsplaneringen. Erkännandet skall ses som ett bevis på att de är på 

mycket god väg i sitt förbättringsarbete.” (Motivering för Erkännandet från Mynewsdesk, 

2018). 

 

4.3 HUR HAR MIMER GÅTT TILLVÄGA? 

Respondenterna beskriver ett antal faktorer som haft inverkan i Mimers kvalitets- och 

verksamhetsutveckling. I figur 4.1 visas en översiktsbild över Mimers tillvägagångssätt i 

arbetet med Kvalitets- och verksamhetsutvecklingen.  

 
Figur 4.1 visar en sammanfattning över Mimers tillvägagångssätt i arbetet med kvalitets- och 

verksamhetsutveckling. 

 

 

4.3.1 VÄRDEGRUND ETABLERAS 

Mimer är ett företag som sedan en lång tid har byggt en företagskultur bestående av eldsjälar 

och mänskligt engagemang. Företaget ska vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare 

trivs, utvecklas och presterar för västeråsarnas bästa. År 2012 införde företaget sin 

värdegrund, Omtanke, Nytänkande och Engagemang som ska genomsyra verksamheten. 
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Värdeorden Omtanke, Nytänkande och Engagemang bildar akronymen ONE. Värdeorden har 

stor betydelse för hur företagsledningen arbetar för att införa arbetssätt och metoder 

tillsammans med medarbetarna mot företagets måltillstånd och vision, även rekrytering sker 

med hjälp av dessa kärnvärden. Alla nyrekryterade får en introduktion i företaget som baseras 

på värdegrunden. 

 

“…man rekryterar på de här värdeorden, vi påminns om det hela tiden. Och att visa 

engagemang det är också att aktivt delta i de där förbättringsgrupperna, det är att engagera 

sig inom de frågorna som ska leda oss framåt i utveckling Nytänkande, det säger sig självt att 

förändringsarbetet handlar om det, det är inte ok att säga att jag inte vill göra på ett nytt sätt, 

det är inte så vi jobbar här, då är det inte företaget som är fel då kanske du är felrekryterad.” 

 

4.3.2 VISION OCH MÅL ETABLERAS 

För cirka fem år sedan startade en förändringsprocess då Mimer i större utsträckning började 

bygga mer nya bostäder, renovera äldre fastigheter och utveckla bostadsmarknaden i större 

skala. Vid den tidpunkten blir det tydligt att det inte blir samma kvalitetsresultat i hela 

företaget, och enligt respondenterna tas inte erfarenheter och fakta tillvara på ett systematiskt 

sätt, vilket leder till att hjulet uppfinns gång på gång.  

 

Ledningen fick också återkoppling från medarbetarna att målen och riktningen för företaget 

var otydliga, vilket ledde till att företaget jobbade fram visionen “Sveriges bästa 

bostadsföretag 2020”, med tillhörande fyra tydliga och mätbara mål. Alla intervjuade tar upp 

att grunden för den strukturerade kvalitets- och verksamhetsutvecklingenen tog sin början 

med att företaget arbetade fram en tydlig vision.  

 

Mimers högsta ledning har jobbat fokuserat med allas delaktighet. Detta arbete sker 

kontinuerligt på många olika sätt, till exempel deltar alla medarbetare årligen på 

verksamhetsplanering och får vara med att jobba fram aktiviteter som leder mot målen. Alla 

nyanställda oavsett position genomgår också ett omfattande introduktionspaket som fokuserar 

på värdegrund, mål, vision och kvalitets- och verksamhetsutveckling. 

 

”…jag tror jag kan väcka vem som helst utav våra anställda mitt i natten så kan de tala om 

vilka 4 mål vi har.” 

 

4.3.3 KVALITETSUTVECKLARE ANSTÄLLS 

Företagets ledare diskuterade i ledningsgruppen hur företaget skulle gå tillväga för att nå 

visionen år 2020. År 2014 beslutade ledningen på Mimer att det behövs mera struktur, 

framför allt behövde arbetssätten standardiseras och förbättringar genomföras mer 

strukturerat. Företagsledningen diskuterade om de själva skulle kunna genomföra resan mot 

en ökad kvalitets- och verksamhetsutveckling och insåg i ett tidigt skede behovet av att ha en 

dedikerad person som samordnar arbetet mot målet USK 2020. Detta ledde till att en 
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kvalitetsutvecklare anställdes år 2015. Mimers kvalitetsutvecklare skapade en roadmap inför 

starten att jobba mot USK, där starten var att göra en självskattning av ett nuläge och sedan 

öka på poängen för varje år. 

 

”…då anställde vi Jörgen för då kände vi, någon måste kunna rita processer och tänka på det 

här sättet.” 

 

Kvalitetsutvecklaren började sitt arbete på Mimer med att sammanställa en 

verksamhetsbeskrivning utifrån SIQ:s excellencemodell och gjorde en självutvärdering för att 

få ett utgångsvärde. Resultatet av självutvärderingen och utgångspoängen pekade ut de 

områden som Mimer behövde utveckla i sin kvalitets- och verksamhetsutveckling. Mimer har 

sedan år 2015 årligen ansökt om USK, för att få externa examinatorers bedömning av 

verksamheten som kan tas med i planeringen för nästa år på vägen mot att nå USK. 

 

4.3.4 UTVECKLING AV PROCESSORIENTERING 

Utifrån självutvärderingen och examinatorernas bedömning så kom insikten att företaget 

behövde bli mer processorienterat. Kvalitetsutvecklaren arbetade med Mimers ledningsgrupp 

för att få fram de prioriterade huvudprocesserna. Ledningen valde att förlägga 

processägarskapet i Mimers ledningsgrupp, detta bland annat för att processerna ska vara en 

central del i företagets strategiska arbete. Därefter skapades processteam med ansvar för 

processarbetet, processteamen leds av en processledare. Processteamets medlemmar består av 

medarbetare som innehar de kompetenser som behövs för att få en komplett process och av de 

medarbetare som har intresse av att vara med i en process för att de “brinner” för någon fråga. 

En visualiserbar processkarta med de prioriterade processerna togs fram, processkartan visar 

processen, dess processägare och processledare samt vilka som ingår i processteamet. En 

processkarta sitter på varje kontor, kundcenter och på driften. Ledningen har som ett 

strategiskt val bibehållet linjeorganisationen trots att de processorienterat verksamheten. Ett 

av skälen som anges till att bibehålla linjeorganisationen är arbetsmiljö och 

arbetsmiljörelaterade faktorer. Medarbetarna ska ha en chef som ansvarar för deras trivsel, 

resultat och mående och detta sker inom linjeorganisationen. Idag är ca 50 av Mimers 150 

anställda engagerade i olika processteam, och Mimer arbetar aktivt med att få många att vara 

delaktiga i processarbetet. 

 

”…processägarskap pratade vi om, som vi ville skulle finnas i ledningsgruppen därför att när 

vi sitter och gör en affärsplan/verksamhetsplan så ser vi, här måste vi bromsa och här måste 

vi gasa, sen ska vi ha en processledare som ska administrera den här processen, sen har vi 

processteam som processledaren själv finns i och om han inte har kompetens själv för att nå 

de här målen så får han ta in dem i gruppen.” 
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4.3.5 INFÖRANDE AV STANDARDISERAT ARBETSSÄTT 

Processteamen fick i uppgift att ta fram processbeskrivningar, rutinbeskrivningar och 

dokumentmallar och med hjälp av dessa nåddes målet om ett standardiserat arbetssätt. Målet 

är att det inte ska spela någon roll vem som gör arbetet utan alla kunder ska få samma 

behandling oavsett vem som utför det. Arbetssätt och bemötande ska inte vara 

personberoende, även om någon slutar så ska det fortfarande fungera. 

 

“det ska inte spela någon roll var jag bor i stan, vem min kvartersvärd är, jag ska få samma 

svar, samma bemötande, och det har vi jobbat med liksom i alla år och pratat om det men det 

har ju liksom varit svårt att göra det på riktigt och det känns som att då behöver vi göra 

något sånt här för att överhuvudtaget ha en möjlighet” 

 

“när man är ensam i sitt jobb så tänker man varför ska jag skriva ner hur jag gör när jag 

redan vet hur jag gör, ja det måste du, för att när du ska gå i pension om tre år så behöver 

jag ett underlag som jag kan ge den som ska ta över det här” 

 

När processen inte fungerar optimalt eller om det finns förslag till förbättringar finns det ett 

standardiserat sätt att hantera problemet eller förslaget. På Mimers intranät finns en “ONE 

nödbroms” som alla anställda kan dra i om de vill rapportera ett tillbud, komma med 

förbättringsförslag eller rapportera att verkligheten inte stämmer med processerna. Alla 

förslag och problem samlas in och behandlas av processteamet för respektive process, och 

därefter fattas beslut om en förändring i processen ska införas eller ej. Små beslut kan tas 

direkt i processteamet medan större beslut fattas av ledningsgruppen. 

 

“…vi satt och diskuterade nycklar och hur vi skulle hantera det och då kom vi på att det är ju 

faktiskt en process som har hand om nyckel och låshantering, det ska vi inte diskutera i 

ledningsgruppen utan det är processteamet som ska ta hand om det.” 

 

Mimer gör interna revisioner med internrevisorer bestående av personal som är intresserade 

av att delta. Initialt anmälde sig sju personer. Internrevisionerna sker en gång i månaden och 

innebär att internrevisorerna går runt och granskar hur processerna efterföljs. 

Internrevisionerna skapar även ett engagemang eftersom det innebär att processerna och 

rutinerna diskuteras ute i verksamheten. 

 

För att få bättre uppföljning och bättre beslut som grundas på fakta och mätningar 

införskaffades ett molnbaserat verktyg, och det används i hela företaget på alla 

ledningsnivåer. I det molnbaserade verktyget rapporteras varje månad mätningar och 

aktiviteter utifrån målen. Verktyget skickar ut påminnelser om det saknas rapportering och om 

det inte finns någon avrapportering när vid månadsavstämningen så begärs en 

avvikelserapport in av den som inte rapporterat. I högsta ledningens arbete ingår det som en 

naturlig del att kontinuerligt följa upp den data som rapporterats in i verktyget och att utifrån 

insamlade data sätta strategier mot nästa måltillstånd. 
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4.4 RÅD TILL ANDRA  

I slutet av intervjuerna gav respondenterna utifrån sina erfarenheter i kvalitets- och 

verksamhetsutveckling råd till andra företag och organisationer som är intresserade av 

strukturerad kvalitets- och verksamhetsutveckling. Råden med tillhörande citat presenteras i 

Bilaga F. 

 

4.5 VILKA FAKTORER PÅVERKAR KVALITETS- OCH 

VERKSAMHETSUTVECKLING 

Respondenterna beskriver många faktorer som bidragit till Mimers utveckling inom kvalitets- 

och verksamhetsutveckling.  

 

4.5.1 UTVECKLA ETT ENGAGERAT LEDARSKAP 

Respondenternas berättelser poängterar ledningens engagemang och dess betydelse för 

kvalitets- och verksamhetsutvecklingen på företaget. Ledningens engagemang är själva 

grundfundamentet och avspeglar sig inom en rad områden.  

 

”Det är liksom att göra det helhjärtat och på riktigt och involvera alla, det ska vara 

supertydligt från ledningsgruppen, alla chefer måste vara överens liksom, för det har man 

varit väldigt tydlig med på Mimer när det egentligen gäller alla våra mål och våra värdeord, 

och vara bekväm med det.” 

 

 ”Man måste verkligen gå in helhjärtat i det här och känna att jag kan stå bakom det här för 

att få ut det i hela organisationen, det tror jag är jätteviktigt, och att det får ta plats, att det 

får ta tid, att man får vara beredd på att lägga ner ganska mycket tid på det.” 

 

VÄRDERINGAR,VISION OCH MÅL 

Mimer beskrivs vara ett företag som under lång tid har varit värderingsstyrt och som 

tydliggjort företagets värderingar, visioner och mål redan innan företaget kom igång med SIQ 

Managementmodell. Ledningens engagemang visar sig genom att ledningen håller fast vid 

den uppsatta visionen och måltillståndet samt kommunicerar tydligt och regelbundet till alla 

berörda vid bland annat planeringsdagar och arbetsplatsmöten.  

 

“Samtidigt så vill vi ju väldigt mycket, vi bestämde oss att vi liksom skulle leka med tanken, 

tänk om man hade som vision att vara Sveriges bästa bostadsföretag, jaa men det kanske 

skulle vara lite knepigt också, men det är en vision och siktar vi dit så måste vi också tro att vi 

kan ta oss dit.” 

 

“Det var ett medvetet val från ledningen att bli Sveriges bästa bostadsföretag, det var de här 

fyra målen och de ligger kvar.” 
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KVALITETSUTVECKLARE 

De intervjuade kan inte nog understryka den stora betydelsen kvalitetsutvecklaren har haft 

och fortfarande har på företaget, både gällande stöd till ledningsgrupper och 

ledningsfunktioner på alla nivåer såsom stöd till medarbetarna i de olika processteamen. 

Respondenterna beskriver vikten av att ha en dedikerad person i företaget som driver på 

kvalitets- och verksamhetsutvecklingen och som följer upp samt vet vart företaget är på väg. 

Kvalitetsutvecklaren har inte bara haft god kompetens inom kvalitets- och 

verksamhetsutveckling utan även personliga egenskaper som har visat sig bra på att få med 

sig medarbetare och få dem att se nyttan med kvalitets- och verksamhetsutvecklingen. 

 

“…och sedan anställdes ju Jörgen också. Och han har ju varit helt fantastisk för alla 

medarbetare, både för oss chefer, och för processledare och för processteamen.” 

 

“Så får man väl säga att Jörgen är en eldsjäl i det här och har smittat oss andra att förstå hur 

vi kan jobba och hur vi kan bli bättre och nå målet att bli Sveriges bästa bostadsföretag, för 

det är ju det övergripande målet.” 

 

“Vi anställde ju Jörgen här för att antal år sen som har jobbat stenhårt med den här 

modellen och han har fått oss att förstå hur viktigt det här är och hur bra den här modellen är 

att jobba efter” 

 

“eftersom han inte har varit så "hjälpsam" så har det tvingat oss andra att verkligen fundera, 

jag har tyckt: "men gud, kan inte han göra det där", men nu efteråt i backspegeln kan jag se 

att det hade han ju aldrig kunnat gjort” 

 

“men där var ju Jörgen ändå väldigt smart. Hade han drivit det väldigt hårt då så hade det 

nog blivit så nej det går inte, men han lät oss liksom, vi gör inte det, vi gör det senare” 

 

En annan framgångsfaktor som lyfts är kombinationen av att ansvaret för HR och kvalitet 

ligger hos en och samma person och att HR/kvalitetschef jobbar tätt tillsammans med 

kvalitetsutvecklaren. På Mimer värnar HR om kulturen och medarbetarnas bästa och det 

beskrivs om en styrka när det kombineras ihop med kvalitets- och verksamhetsutvecklingen 

inom företaget.  

 

“Ja, det säger vår VD faktiskt, att det är vår största framgångsfaktor att vi har slagit ihop HR 

och kvallité” 

 

“Kulturen, alltså att ha en HR chef som tillika i kvalitetschef det tycker jag är helt 

fantastiskt” 

 

“vi kan lägga ihop det här och då kan det det hårda och mjuka kombineras på något sätt och 

det är också en framgångsfaktor” 
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PROCESSÄGARE 

Genom att förlägga processägarskapet i den högsta ledningen förmedlas vikten av 

processarbetet, och att processerna påverkar företagets resultat. Det leder också till att 

processerna blir en naturlig del i företagets strategiska arbete. 

 

“…processägarskap pratade vi om, som vi ville skulle finnas i ledningsgruppen därför att när 

vi sitter och gör en affärsplan/verksamhetsplan så ser vi att här måste vi bromsa och här 

måste vi gasa.” 

 

KOMMUNIKATION 

Kommunikation är en faktor som även den belyses av respondenterna i allt från att målen är 

tydliga, gemensamma planeringsdagar till att företagsledningen skickar ut dilemman som 

diskuteras ute i verksamheten. Genom denna form av kommunikation upplever cheferna att 

medarbetarna blir delaktiga i företagets arbete i större utsträckning och att detta skapar en 

stolthet i vad företaget skapar. 

 

 “…man måste hålla i långsiktiga mål och kommunicera med de så otroligt tydligt. Och så 

fort vi lyfter upp historier, i alla fall från mitt perspektiv, så försöker vi koppla till målen och 

kanske till och med så tydligt att vi säger ja men det här är bra för bland annat det här 

målet.” 

 

UTMANING 

Ledningen har arbetat fram en tydlig vision med målet att vara Sveriges bästa bostadsbolag 

2020. Fokus på visionen och målen för år 2020 framträdde tydligt under intervjuerna dock var 

det oklart för många av respondenterna vad som händer efter år 2020. Det var enbart ett fåtal 

som beskrev hur de tänkte kring måltillstånd och vision efter år 2020. 

 

“Hela visionen bygger på 2020. Ni måste börja fundera på en vision för 2025. Vi tappar snart 

styrfart, vi måste veta vad som finns bortom det här. Vi ska någonstans och vi är snart där 

och vart är vi sen liksom” 

 

4.5.2 UTVECKLA ETT ENGAGERAT LEDARSKAP - ANALYS 

På Mimer finns det en engagerad ledning. En engagerad ledning beskrivs i tidigare forskning 

vara en grundförutsättning för att lyckas med kvalitets- och verksamhetsutveckling 

(Hietschold et al, 2014; Mann & Kehoe, 1995; Sila & Ebrahimpour, 2003). 

 

Mimer hade redan innan de började arbeta med kvalitets- och verksamhetsutveckling en 

organisationskultur med tydliga värderingar, detta ses som en styrka och studien av Dahlgaard 

et al (2011) förstärker detta då de påvisar att det kan vara riskabelt att starta med kvalitets- 

och verksamhetsutveckling utan en stabil organisationskultur. Mann och Kehoe (1995) visar i 



32 
 

en studie att utfallet av satsningar på kvalitets- och verksamhetsutveckling blir mer 

gynnsamma om företaget har en gemensam värdegrund.  

 

Andra tidigare studier visar att kvalitets- och verksamhetsutveckling påverkas gynnsamt 

genom att vision och mål tas fram och kommuniceras (Hietschold et al, 2014). Mimers 

ledning kommunicerar kontinuerligt visionen, målen och värdegrunden, detta arbetssätt stärks 

även av Oakland (2011) som menar att visionen, målen och värdegrunden får legitimitet 

genom ledningens agerande. Savolainen (2000) påtalar också vikten av spridning av vision, 

mål och värderingar. Mimer arbetar aktivt med SIQ Managementmodell vilket gett stort 

engagemang. Miller och Parast (2018) beskriver i sin forskning att företag som använder sig 

av en excellencemodell är framgångsrika i att göra kvalitetsarbete till en ledningsfråga. 

 

Bergman och Klefsjö (2012) beskriver i hörnstensmodellen att det engagerade ledarskapet är 

en förutsättning för framgångsrik kvalitets- och verksamhetsutveckling och att ledningen även 

behöver säkerställa att kvalitetsfrågorna får utrymme. Mimers beslut att anställa en 

kvalitetsutvecklare och att ledningen jobbat tillsammans med kvalitetsutvecklaren ligger helt i 

linje med Bergman och Klefsjös resonemang. 

 

Framgången i arbetet med kvalitets- och verksamhetsutvecklingen på Mimer hänger tydligt 

samman med rekryteringen av en kvalitetsutvecklare. Addey (2004) menar att den viktigaste 

uppgiften kvalitetsutvecklaren har är att sälja in att kvalitet berör alla. På Mimer framkommer 

det tydligt att kvalitetsutvecklaren har flertalet av de kompetenser och roller som Addey 

(2004) beskriver är centrala för framgångar. Genom ett nära samarbete mellan ledning och 

kvalitetsutvecklare har Mimer fått flera framgångar, detta arbetssätt stärks också från tidigare 

forskning av Addey (2004) och Martin et al (2019). 

 

Seyfried (2019) menar att kvalitetsutvecklare kan ha olika inställning till kvalitets- och 

verksamhetsutveckling beroende på bakgrund, en del fokuserade på hårdare värden medan 

andra var mer inriktade på mjukare värden. Mimer har tydligt fokuserat på både mjuka och 

hårda faktorer genom att HR och kvalitet är tätt sammankopplat. Respondenterna beskriver att 

det är en del i företagets framgångar. I tidigare forskning påtalas det att fokus ofta hamnar på 

de mer hårda värderingarna och att det inte ger lika tydlig framgång (Raharjo & Eriksson, 

2017, Redman & Grieves, 1999). Mimers satsning på både hårda och mjuka faktorer påverkar 

resultatet i en mycket gynnsam riktning. 

 

Mimer har fokuserat sina mål mot år 2020, och för majoriteten av respondenterna tedde sig 

målen bortom år 2020 höljda i dunkel. Det kan vara så att ledningen har lagt mycket av sin 

energi på år 2020, och därav inte planerat för kommande visioner och måltillstånd. Talib och 

Rahman, (2015) beskriver att bristande planering och bristande kommunikation är faktorer 

som påverkar kvalitets- och verksamhetsutvecklingen negativt. Utifrån Talib och Rahmans 

(2015) undersökning ter det sig som en risk för den fortsatta kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingen att framtida vision och måltillstånd inte är kända och 

kommunicerade i företaget.  
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4.5.3 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELAKTIGHET 

GEMENSAM VERKSAMHETSPLANERING UTIFRÅN MÅLEN 

Respondenterna beskriver att ledningens fokusering på de fyra målen har skapat tydlighet och 

att alla medarbetare är delaktiga i hur deras arbete bidrar till att företaget går mot målen. 

Verksamhetsplanering beskrivs vara ett sätt att låta medarbetarna vara med och jobba med 

den strategiska planeringen och de aktiviteter som ska leda till att företaget når målen. 

 

”Jag känner att de här 4 målen jobbar tillsammans vi får nöjdare medarbetare om vi har 

nöjdare kunder och vi får en bättre ekonomi av nöjda kunder och nöjda medarbetare.” 

 

“Man får tycka, men sen, mycket är ju den här verksamhetsplaneringen då man faktiskt får 

vara med och tycka om hela den strategiska planeringen framåt som medarbetare.” 

 

UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING 

Högsta ledningen har också via kvalitetsutvecklaren satsat mycket på utbildning och stöd till 

både chefer och medarbetare i kvalitets- och verksamhetsutveckling. Exempel på aktiviteter 

som genomförts har varit workshops om kvalitetsledningssystem, skrivarstugor där hjälp kan 

fås med dokumentationen samt stöd och hjälp vid direkta problem. 

 

“Dels har vi ju kört workshops och annat om vad det här är, vad är kvalitetsledningssystem, 

och hur tänker vi kring det här och vad är syftet och nyttan med det.” 

 

“Idag är fler som är relevanta, involverade i företagets utveckling och i besluten som fattas.” 

 

UPPMUNTRAN ATT BIDRA I ARBETSGRUPPER OCH PROCESSTEAM 

En annan mycket avgörande faktor är att alla medarbetare uppmuntras till att delta i arbete 

med kvalitets- och verksamhetsutveckling och att de får möjlighet att bidra där de har intresse 

eller kompetens. Idag är cirka ⅓ av de anställda aktiva i företagets processteam. 

 

Som en del i medarbetarnas delaktighet behöver processledarna inte nödvändigtvis inneha en 

formell chefsbefattning och alla som önskar ska få delta i arbetet med processer via 

processteam. 

 

“…sen får de vara med i vilken arbetsgrupp dom vill, sen får dom arbeta fram resultatet efter 

en modell som vi har tagit fram.” 

 

“Man uppmanas att om du känner att du vill bidra någonstans då kommer vi ge möjlighet så 

man kan få vara någonstans.” 
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UTMANING 

En stor utmaning beskrivs ha handlat om vart besluten ska fattas, flera av respondenterna 

upplevde en otydlighet om besluten ska fattas i processen, i chefslinjen eller i 

företagsledningen. Ett annat område som lyftes är balansen mellan kontroll och tillit, där 

tankar om hur företaget ska hitta en balans mellan att främja kreativitet och ändå skapa 

struktur och stadga. Flera respondenter såg att pendeln kan slå mot båda ytterlägena vilket de 

beskrev kan skapa risker för företagets kvalitets- och verksamhetsutveckling. 

 

“vem bestämmer, vart tas beslut liksom, om processen tycker det här men linjen inte har 

resurser” 

 

“Balansen mellan, jag vet inte om vi har varit inne på det men en sak som jag funderar över 

och som vi, måste liksom forska mer i, det är balansen mellan styrning och tillit.” 

 

“Nu har vi mera stöd i våra processer och nån kan ju tycka att det ska vara ett mindre 

utrymme för flexibilitet och egna initiativ och det finns ju en risk i det och det gäller ju att 

hitta balansen så att man har stöd men ändå inte känner sig tvingad eller inlåst” 

 

4.5.4 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELAKTIGHET - ANALYS 

Talib och Rahman (2015) beskriver att otydliga mål skapar hinder för framgångsrik kvalitets- 

och verksamhetsutveckling. Mimer har beaktat att måldelning är en faktor för framgång och 

medarbetarna är delaktiga i verksamhetsplaneringen. 

 

Mimer arbetar kontinuerligt med att skapa förutsättningar för delaktighet utifrån 

medarbetarnas motivation, vilket bland annat kan ses genom att alla som vill får möjlighet att 

delta i processteamen. Enligt Hietschold et al (2014) ger en ökad delaktighet ett bättre 

resultat. Genom processorienteringen med processteam och processledare har arbetsuppgifter 

i hög utsträckning delegerats till medarbetarna, vilket ger förutsättningar för bättre resultat. 

Detta stärks av både Bergman och Klefsjö (2012) samt av Hanaysha och Tahir (2015) som 

beskriver att delegering av ansvar samt befogenheter skapar delaktighet. Genom att delegera 

arbetsuppgifter skapas den goda cirkeln (Bergman & Klefsjö, 2012) med ökad motivation 

som ger bättre resultat och som skapar förtroende för ledningen.  

 

På Mimer har kvalitetsutvecklaren haft en viktig roll som utbildare, utbildning till 

medarbetarna har exempelvis skett genom workshops. Att utbildning ger bättre möjlighet för 

medarbetare att bli delaktiga och ger medarbetarna förutsättningar att delta i kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingen på ett bra sätt styrks av tidigare forskning (Heitshold & Reinhardt, 

2014). Olika studier (Martin et al, 2019; Addey, 2004) tar upp att kvalitetsutvecklaren har en 

central roll i att utbilda och stödja medarbetarna vilket också Mimer tagit fasta på. 

 

Svårigheter med att hitta en balans mellan kontroll och tillit togs upp också upp, och med 

upplevelser av att pendeln kan slå för hårt åt vartdera hållet. Denna utmaning styrks av Talib 
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och Rahmans (2015) litteraturgenomgång där det beskrivs om risker för förändringsmotstånd 

om medarbetarna uppfattar kvalitets- och verksamhetsutvecklingen som alltför kontrollerande 

och styrande. 

 

4.5.5 ARBETA MED PROCESSER 

PROCESSTEAM OCH HELHETSSYN 

I arbetet med processer beskriver respondenterna att företagets viktigaste processer har 

tydliggjorts och visualiserats. Processteam för dessa processer har startats och en bättre 

helhetsbild av processen har arbetats fram. En stor del av arbetet utförs i processteam som 

består av olika individer från olika enheter och med olika ansvarsområden inom företaget. 

Genom processteamen har kompetensen i processen ökat och inga viktiga pusselbitar har 

saknats vilket har gett en mer kompletta processbeskrivningar. 

 

“När man går in och gör ett processarbete så blir det väldig mix av kunskap och sitter man 

där som, i alla roller egentligen så måste man ju lyfta sig och förstå hela tänket, processen, 

och jag får veta hur tänker du på det här, och hur tänker du med din kompetens på det här? 

Och då får man en väldigt mycket bättre bild av oss, inte bara mitt.” 

 

“… jag tror att man gör sig själv en otjänst om man meckar utan en karta, de här kartorna är 

så bra idag att man får med sig allting.” 

 

ÖVERENSKOMNA ARBETSSÄTT, RUTINER OCH STANDARDISERING AV DOKUMENTATION 

Majoriteten av respondenterna beskriver att strukturen blivit tydligare genom processarbetet 

och att strukturen underlättar både i vardagsarbetet samt vid introduktion av ny personal. 

Standardisering av dokumentation både gällande rutiner och processer är något som 

majoriteten av respondenter beskriver som en underlättande faktor. Dokumentationen skapar 

en tydlighet som ger mer stadga och struktur.  

 

“…det har blivit mera struktur på kvalitetsarbetet, speciellt det här med rutiner och 

beskrivningar, det går att få fram det, man behöver inte hitta på det själv.” 

 

“…nu gör vi en processkarta, vi drar upp den och nu kör vi och åker runt och presenterar den 

och säkerställer att alla jobbar utefter det arbetssätt som vi sagt att vi ska göra.” 

 

BESLUT NÄRA PROCESSEN 

Respondenterna beskriver att processteamet i hög grad är delaktig i besluten som rör 

processen. Små beslut inom en process fattas inom procesteamet. Vid större frågor tar 

processteamet fram ett beslutsunderlag som hanteras av ledningsgruppen. Med 

beslutsunderlaget kan ledningsgruppen fatta beslut som gynnar processen. 
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“…förr var det att en chefsgrupp skulle besluta, nu kan mycket små beslut tas direkt i 

processen, det blir mycket mer enklare att jobba” 

 

UTMANING 

Mycket av kvalitets- och verksamhetsutvecklingen upplevdes vara tidskrävande. Mycket tid 

har lagts på kartläggandet av själva processen och dess dokumentation men också på de 

rutiner som hör till processen. Många beskrev att det blev ytterligare en arbetsuppgift som 

tillkom i ett redan pressat tidsschema och att det skapade en stress hos både chefer och 

medarbetare. Det framkom också att en del upplevde att det saknades resurser i förhållande 

till arbetsmängden.  

 

“att det får ta plats, att det får ta tid, att man får vara beredd på att lägga ner ganska mycket 

tid på det” 

 

“imorgon har jag bokat bort hela dan och sen blir det lite sitta hemma på kvällarna, vi har 

lyft det här, det är inte bara jag som tycker det tar tid” 

 

4.5.6 ARBETA MED PROCESSER - ANALYS 

I forskningen beskrivs att processorientering är en grundförutsättning för att jobba 

framgångsrikt med kvalitets- och verksamhetsutveckling (Sila & Ebrahimpour, 2003; 

Hietschold et al, 2014). Ford, Evans och Masterson (2014) menar att processorientering ger 

förutsättningar för att hantera information på ett effektivare sätt. I hörnstensmodellen 

poängteras att företagets huvudprocesser behöver definieras eftersom det är där företagets 

resultat uppstår (Bergman & Klefsjö, 2012). Mimers val att satsa på arbetssätt med 

processorientering stärks av tidigare forskning. 

 

För att kunna förbättra processen beskriver Ljungberg och Larsson (2013) att det krävs en 

helhetssyn som följer processen över organisationsgränser. Harris och White (2018) beskriver 

att systemsyn, där processen ses som en helhet är en av grundprinciperna i kvalitets- och 

verksamhetsutveckling och att systemsyn ger ökad effekt och effektivitet. På Mimer har 

arbetet i processteamen förstärkt helhetssynen och utifrån Harris och White (2018) bör det ge 

både effekt och effektivitet. 

 

Mimers arbetssätt med att de har synliggjort företagets viktigaste processer och skapat 

processteam där medarbetare kommer från olika delar av företaget överensstämmer med 

Bergman och Klefsjös (2012) hörnstensmodell och Ljungberg och Larssons (2013) modell för 

processorientering. Hanaysha och Tahir (2015) påtalar också att teamarbete ger en ökad 

kompetens, arbete i team sker på Mimer genom deltagande i processteamen. 
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Genom att förlägga ansvar för processutvecklingen i processteamet, har ledningen visat att de 

delegerat ansvar och befogenheter till medarbetarna. Ledningens förhållningssätt med 

delegering stärks av både Bergman och Klefsjö (2012) samt av Hanaysha och Tahir (2015). 

 

Många av respondenterna tog upp tidsaspekten som en utmaning, upplevelsen var att 

kvalitets- och verksamhetsutveckling tar mycket tid och att det skapar en stress hos 

medarbetare såväl som hos chefer. Det är normalt att det tar tid, i flera studier påtalas det att 

det är ett långsiktigt arbete att införa kvalitets- och verksamhetsutveckling (Warwood & 

Roberts, 2004; Eriksson, 2004; Seetharanam et al, 2006). Talib och Rahman (2015) tar upp att 

ett hinder för kvalitets- och verksamhetsutveckling är att ledningen inte tillsätter tillräckligt 

med resurser. 

 

4.5.7 BASERA BESLUT PÅ FAKTA 

MOLNBASERAT VERKTYG 

På Mimer används ett molnbaserat verktyg för att samla in data, den data som samlas in och 

rapporteras är knuten till företagets mål. Åtta av elva respondenter beskriver det system 

företaget har valt för att samla in data som ett verktyg, vilket hjälper dem i vad de ska 

rapportera och när de ska rapportera. Alla beskriver att systemet är en god hjälp i deras 

dagliga arbete. Respondenterna beskriver att det molnbaserade verktyget är en viktig del av 

framgångarna i företagets kvalitets- och verksamhetsutveckling. 

 

“Vi har ett jättebra verktyg för att kunna jobba med det här på ett bra sätt.” 

 

“Att vi har ett system som garanterar att vi följer upp det vi säger, det är ju A och O.” 

 

STRATEGI OCH BESLUT UTIFRÅN INSAMLAD DATA 

Det beskrivs också hur ledningen stöttar varandra i arbetet när målnivåerna inte nåtts utifrån 

mätetalen. Respondenterna belyser också hur mätningarna är kopplade mot företagets mål och 

att mätningarna har lett till att fokus på företagets mål och måluppfyllelse har ökat. 

 

Företagsledningen använder regelbundet det molnbaserade verktyget för att analysera 

insamlade data och fattar beslut om eventuella åtgärder krävs. De beskriver hur mätunderlag 

som rapporteras in i verktyget hjälper företagsledningen att agera och diskutera strategier 

utifrån fakta. Respondenterna beskriver också att högsta ledningen utifrån data i verktyget kan 

grunda sina beslut på fakta i större utsträckning än på känsla. 

 

“Så måste vi ju kunna mäta och se att det vi gör får det resultat vi tänkt, om det inte blir 

resultat så måste vi skruva på det vi gör och liksom ha ett systematiserat sätt hur vi jobbar på 

det.” 
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MÄTDATA VISUALISERAS FÖR ALLA 

Utifrån allas delaktighet beskriver respondenterna att arbetsgrupperna är delaktiga i mätningar 

och rapportering i mätsystemet. Minst en gång i månaden visualiseras data i verktyget för 

medarbetarna och vid dessa tillfällen kan det även rapporteras in data i verktyget. 

 

“…gå in i X (det molnbaserade verktyget- författarens tillägg) och kolla av era aktiviteter och 

det gör ju chefen ihop med sin grupp men det är chefen som rapporterar eller processledaren 

som rapporterar in mål och hur det har gått.” 

 

UTMANING 

Införandet av det molnbaserade verktyget för uppföljning beskrivs också som en utmaning på 

flera olika sätt, dels har det skapat stress med deadlines och påminnelser om att det är dags att 

rapportera dels har många av användarna behövt hjälp med hur de ska använda systemet 

 

“Jag kanske känner att jag inte riktigt hinner med i vardagen, när man kommer så har man 

ett mail, du ska rapportera, det är svårt att hitta en bra nivå där, förra året då var vi för 

engagerade och la för mycket aktiviteter i X (molnbaserade verktyget, författarnas 

kommentar) så att man fick svårt att följa upp det.” 

 

4.5.8 BASERA BESLUT PÅ FAKTA – ANALYS 

För att kunna fatta bra beslut behövs data samlas in, om tillgång till relevant data finns ökar 

förutsättningarna för att kvalitets- och verksamhetsutvecklingen ska lyckas (Hietschold et al, 

2014; Harris & White, 2018). Genom det molnbaserade verktyget har Mimer ett bra verktyg 

som stödjer datainsamlingen. 

 

I hörnstensmodellen beskriver Bergman och Klefsjö (2012) att syfte med datainsamlingen 

behöver vara tydlig och att målsättningen med insamling av data är att få underlag för att 

kunna fatta bättre beslut. De beskriver också att det finns enkla och effektiva verktyg som kan 

användas för ändamålet. Med insamling av data i ett molnbaserat verktyg har ledningen på 

Mimer hittat ett effektivt sätt att få den data de behöver för att kunna fatta beslut som grundas 

på fakta, och det beskrivs även av Hietschold et al, (2014) som en framgångsfaktor. 

 

Det molnbaserade verktyget som används för att regelbundet analysera data upplevdes också 

som en utmaning då användarna behövde stöd för att kunna använda systemet. I Talib och 

Rahmans (2015) litteraturgenomgång påvisas att brist på utbildning minskar möjligheter att 

använda verktyg i kvalitetsarbetet, detta ses som en utmaning då det påverkar möjligheterna 

att på ett effektivt sätt arbeta med kvalitets- och verksamhetsutveckling.  
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4.5.9 ARBETA MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 

DATA GER GRUND TILL FÖRBÄTTRINGSARBETE I PROCESSERNA 

Med hjälp av de mätningar och rapporteringar som genomförs i det molnbaserade verktyget 

beskriver respondenterna att de får ett bättre underlag för att gå vidare med att jobba med 

förbättringar. I och med att data rapporteras och följs upp månatligen ger det också ett 

kontinuerligt incitament för förbättringsarbete över året. Upplevelserna är att det blivit 

tydligare både för chefer och medarbetare vilka förbättringar som behöver vara i fokus för att 

företaget ska nå sina mål. Utifrån de mätningar som genomförs på Mimer beskriver 

respondenterna att de har bättre fakta för att kunna arbeta med förbättringar där det behövs för 

att företaget ska nå sina mål. 

 

“…då drog vi slutsatser utav det och sa vad måste vi göra nu då?” 

 

“Vi ska utveckla vår verksamhet så att vi hela tiden utför och förbättrar och följer upp oss till 

att vi blir lite, lite bättre och den resan tror jag att folk började förstå efter att vi hade börjat 

med processer.” 

EN NATURLIG DEL I DET DAGLIGA ARBETET 

Förbättringarna beskrivs av respondenterna ha kommit in i det dagliga arbetet som en naturlig 

följd av att företaget börjat arbeta processorienterat och med att samla in mätdata. De 

beskriver också att förbättringar genomförs mer kontinuerligt under hela året eftersom det är 

möjligt att fortlöpande få tillgång till mätdata. 

 

“…man förstår, tycker jag på Mimer att man ska göra sitt jobb men man ska också utveckla 

det. Det är också en arbetsuppgift.” 

 

UTMANING 

Respondenterna beskriver att kunskapen om de system som används för kvalitets- och 

verksamhetsutveckling inte är tillräckligt spridda inom företaget. Det är i vissa delar enbart 

kvalitetsutvecklaren som besitter kompetensen.  

 

“…Sedan kan jag också tycka att vi är lite sårbara för den som kan mest om systemet, det är 

en som kan väldigt mycket om systemet och då blir vi lite sårbara alltså när Jörgen inte är på 

plats.”  

 

4.5.10 ARBETA MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR - ANALYS 

Utifrån hörnstensmodellen behöver hela organisationen vara delaktig i förbättringsarbetet för 

maximal effekt. Modellen tar också upp PDSA- cykeln som ett sätt att bedriva 

förbättringsarbete på ett systematiskt sätt (Bergman & Klefsjö, 2012). Det framkommer inte 
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under intervjuerna att PDSA används i förbättringsarbetet, men förbättringsarbete ter sig 

implementerat i hela företaget då det molnbaserade verktyget används vid medarbetarmöten 

varje månad. Företaget använder sig också av SIQ Managementmodell, där hela systematiken 

grundar sig på PDSA (SIQ, 2019). Att PDSA inte tas upp av respondenterna under 

intervjuerna behöver inte innebära att företaget inte använder förbättringscykeln, det troligaste 

är att det finns en förbättringskultur som har sin grund i PDSA. 

 

Harris och White (2018) menar att ständiga förbättringar behöver vara en naturlig del i 

företaget. Respondenterna beskriver att förbättringar är en naturlig del av arbetet på företaget 

beskrivs av respondenterna och det arbetssättet stämmer väl med tidigare forskning 

 

Genom att mätdata finns mer tillgängligt skapar det ett incitament för förbättringsarbete. 

Heitschold och Reinhardt (2014) beskriver att när medarbetarna får tillgång till ny kompetens 

kan de snabbare lösa uppkomna problem och på det sättet skapas kvalitetsförbättringar.  

 

I tidigare studier påvisas att kvalitetsutvecklaren har en viktig funktion och att denne behöver 

bemästra flera vitt skilda kompetenser (Martin et al, 2019; Addey, 2004). Talib och Rahmans 

(2015) litteraturgenomgång påtalar att bristande resurser vid kvalitetsavdelningen skapar 

större risker för att arbetet med kvalitets- och verksamhetsutvecklingen inte kan genomföras 

optimalt. En sårbarhet på Mimer som belyses av respondenterna är att expertkunskaper inom 

kvalitets- och verksamhetsutvecklingen är starkt sammankopplade med en individ på 

företaget. Denna sårbarhet stämmer väl överens med vad forskningen visar. 

 

4.5.11 SÄTT KUNDERNA I CENTRUM 

ENKÄTER 

Genom olika typer av kundenkäter tas synpunkter in från företagets kunder. Det som beskrivs 

som en viktig faktor är att kunderna får besvara på olika typer av enkäter och att företaget på 

det sättet inhämtar fakta om kundernas behov, upplevelser och synpunkter. Respondenterna 

beskriver i mindre omfattning hur de arbetar och tänker för att sätta sina kunder i centrum 

men samtliga respondenter tar upp Mimers mål med NKI 90 %.  

 

”Vi börjar ju med utifrån vad hyresgästerna tycker då, alltså en hyresgästenkät och det är 

där vi börjar titta, vad är det som våra hyresgäster tycker och sedan så börjar vi grotta ned 

oss mot olika mål.” 

 

KULTUR MED ATT GÖRA GOTT FÖR KUNDEN 

Många beskriver också en kultur som alltid har funnits inom Mimer och som innebär att 

medarbetarna har stort fokus på att göra det bästa för hyresgästen, dvs den primära kunden.  

 

“…jo men, alltså vi har varit väldigt kundorienterade alltid.” 
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“…sen är ju vi beroende av att alla inte bara våra kunder ska tycka vi är ett bra företag utan 

vi vill ju att alla västeråsare ska tycka att vi är bra. Vi är ju västeråsarnas bostadsföretag så 

att det är ju inte bara de 20 000 som bor hos oss utan även de 150 000 i kommunen som ska 

tycka att vi är väl värda att få finnas. Och vi är ju kommunens starkaste verktyg för 

stadsutveckling.” 

 

SAMSKAPA MED INTRESSENTER 

När det gäller samskapande med kunder är det några respondenter som tar upp samskapande, 

och då beskrivs samskapande inte enbart med den primära kunden utan även med andra 

intressenter. Några av respondenterna tar också upp kundbegreppet i ett vidare perspektiv 

vilket innefattar att alla invånare i Västerås ska se värdet med företaget. Samskapande med 

kunderna kommer också upp under intervjuerna, och beskrivs som att det finns möjlighet att 

få hjälp i kvalitets- och verksamhetsutvecklingen av alla kunder och att på det viset få 

ytterligare draghjälp i arbetet. 

 

“Och vi är ju bara 150 anställda ungefär men vi har ju över 25 000 boende hos oss som kan 

hjälpa till i det här arbetet”. 

 

UTMANING 

Insamling av data lyfts också som en utmaning framförallt att när det gällde återkoppling från 

kunderna, mätningar av kundnöjdhet skedde enligt respondenterna alltför sällan för att det ska 

generera ständiga förbättringar. 

 

“Tar vi nöjd kund till exempel så mäter vi ju bara den en gång om året och det är ju alldeles 

för sällan för att man ska hitta vart man är på väg. Och det där är ju svårt hur får vi 

snabbare feedback på om vi gör rätt saker så att man kan få den här cirkeln att snurra på lite 

fortare. Där tror jag vi har en del kvar att jobba med, hur kan vi skaffa ännu snabbare 

mätdata.” 

 

“…men ibland så är det svårt att hitta mätbara mål som man ska mäta effekten, många 

kommer årsvis eller kvartalsvis, man skulle vilja ha dem snabbare, se hur det är under tiden, 

det har varit en utmaning.” 

 

4.5.12 SÄTT KUNDERNA I CENTRUM - ANALYS 

Ljungberg och Larsson (2013) beskriver att sätta kunden i centrum innebär att försöka ta reda 

på vad kunden verkligen vill ha och att ta med kunden i kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingen. Chalmeta (2006) menar att kundbehovet kan tas reda på genom till 

exempel olika former av marknadsundersökningar. På Mimer samlas kundernas synpunkter in 

via bland annat enkäter, som kan ses som en typ av marknadsundersökning.  
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Studier visar att kunden behöver vara i fokus genom hela organisationen med syftet att skapa 

kundnöjdhet (Dean och Bowen, 1994; Harris & White, 2018; Bergman & Klefsjö, 2012; Sila 

& Ebrahimpour, 2003; Hietschold et al, 2014). Det var få av respondenterna som beskrev hur 

de satte kunderna i centrum vilket kan vara en svaghet i Mimers arbete, men det framkom 

också att Mimers välgrundade kultur med ett stort engagemang alltid haft kundens bästa i 

fokus.  

 

Någon respondent lyfter vikten av samskapande tillsammans med kunder och intressenter. 

Samskapande med kund och intressent för att inhämta kunskap om kundens upplevelser och 

behov ses som en faktor av betydelse för att nå framgång inom kvalitets- och 

verksamhetsutveckling (Hietschold et al, 2014).  

 

Information från kunder insamlades för sällan vilket lyftes upp som en svårighet för att kunna 

jobba kontinuerligt med förbättringar. Sebastianelli och Tamini (2003) belyser att bristen på 

att ta med kundens perspektiv är ett hinder för framgång inom kvalitets- och 

verksamhetsutveckling.  

 

5 SLUTSATS 

Utgångspunkten i denna studie är att organisationer som har erhållit Utmärkelsen Svensk 

Kvalitet (USK) eller Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling från Swedish 

Institute of Quality (SIQ) har en hög kvalitetsmognad som endast är möjlig att uppnå om 

ledningen är engagerad och driver kvalitets- och verksamhetsutvecklingen. Syftet med studien 

var att skapa ökad förståelse för hur ledningsgrupper kan arbeta med kvalitets- och 

verksamhetsutveckling samt vilka faktorer som påverkar resultatet. 

 

Den första frågeställningen var hur kan en ledning arbeta med kvalitets- och 

verksamhetsutveckling? Resultatet visar att Mimers kvalitets- och verksamhetsutveckling har 

utförts i ett antal steg. Mimer startade med att etablera en värdegrund, därefter fastställdes en 

vision och med fyra mätbara mål. För att kvalitets- och verksamhetsutvecklingen skulle kunna 

genomföras med önskat resultat anställdes en kvalitetsutvecklare som påbörjade arbete med 

processorientering vilket medförde en etablering av standardiserade arbetssätt och rutiner, (se 

även figur 4.1). Genom att årligen ansöka om USK ökar företagets engagemang för kvalitets- 

och verksamhetsutveckling. 

 

Den andra frågeställningen var vilka faktorer påverkar resultatet av kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingen? Resultatet visar att Mimer har faktorer som påverkar kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingen representerade i de olika värderingarna i Hörnstensmodellen, 

framgångsfaktorerna presenteras i figur 5.1. De framgångsfaktorer som framkommit i studien 

stöds av tidigare forskning. Den framgångsfaktor som respondenterna påtalade hade haft 

störst betydelse för kvalitets- och verksamhetsutvecklingen var den dedikerade 

kvalitetsutvecklaren. Andra viktiga framgångsfaktorer som hade betydelse för resultatet var 

den engagerade ledningen, värderingar och de fyra mätbara målen. 
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Figur 5.1 visar beskrivna framgångsfaktorer utifrån Hörnstensmodellens värderingar. 

 

 

För varje värdering i Hörnstensmodellen har även utmaningar identifierats. I hörnstenen 

utveckla ett engagerat ledarskap framkom det att visionen efter 2020 var okänd för de flesta. 

När det gäller skapa förutsättningar för delaktighet framkom det en otydlighet om vart 

besluten fattas och av vem. I hörnstenen arbeta med processer lyfte flertalet att kvalitets- och 

verksamhetsutveckling är tidskrävande och skapade en känsla av stress. När det gäller basera 

beslut på fakta upplevdes utmaningen vara det molnbaserade verktyget som skapade en känsla 

av stress. Kunskapen om systemen för kvalitets- och verksamhetsutvecklingen var inte 

tillräckligt spridd, vilket gav en sårbarhet, detta analyserades som en sårbarhet i hörnstenen 

arbeta med ständiga förbättringar. I hörnstenen sätt kunderna i centrum var utmaningen att 

data insamlades för sällan för att generera ständiga förbättringar.  

 

Författarna anser att Mimers tillvägagångssätt är relevant och har utförts i en ordning som gett 

goda resultat, vilket styrks av tidigare forskning. Studien visar att de viktigaste faktorerna för 

Mimers framgång är att anställa en kvalitetsutvecklare som gemensamt med HR och ledning 

arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Mimers resultat visar att SIQ 

Managementmodell kan underlätta införandet av systematisk kvalitets- och 

verksamhetsutveckling. 
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6. DISKUSSION 

6.1 METODDISKUSSION 

Den här studien har genomförts som en kvalitativ studie med i huvudsak en deduktiv ansats. 

För att samla in data utfördes semistrukturerade intervjuer och genomgång av skriftliga 

dokument. Databearbetning av insamlat material utgick från kodning av data samt tematiska 

analyser med hjälp av framework  en metod för analys som Bryman (2011) beskriver. 

Eftersom syftet för denna studie var att skapa ökad förståelse för hur ledningen kan driva 

kvalitets- och verksamhetsutveckling och med frågeställningar som handlade om hur 

ledningen arbetar bedöms den kvalitativa metoden svara mot detta. En nackdel med att valet 

föll på kvalitativ metod är att datainsamlingen begränsades till ett företags chefer och ledare, 

vilket påverkar möjligheten till generalisering (Bryman, 2011). Om kvantitativ metod med till 

exempel enkät istället hade valts hade det funnits bättre möjligheter att undersöka en större 

population av chefer och ledare på olika företag, vilket också skulle innebära större möjlighet 

till generalisering av resultat och slutsatser. Nackdelen med en enkät som grundas på 

kvantitativ metod är dock att frågorna blir av mindre öppen karaktär. Ahrne och Svensson 

(2013) menar att den kvalitativa metoden bäst lämpar sig för att beskriva socialt samspel, där 

frågor om hur beslut fattas och hur beteenden påverkar kan belysas. Med de begränsningar 

som fås oavsett metodval anses ändå den kvalitativa metoden vara bäst lämpad för denna 

studie, vilket också har ett stöd i läroböcker för forskningsmetoder. 

 

Valet av studieobjekt föll på Mimer, företaget valdes ut för att de fått Erkännande för 

Framgångsrik Verksamhetsutveckling från SIQ och var på god väg att nå USK. Valet av 

studieobjekt bedöms som relevant, både utifrån erkännandet men också utifrån praktiska 

möjligheter såsom geografiskt avstånd från författarna. Självklart kan det finnas andra minst 

lika relevanta företag som Mimer att undersöka, författarna anser dock att Mimer var bäst 

lämpat då de fick Erkännandet för Framgångsrik Verksamhetsutveckling så sent som 2018 

och att de jobbar mot USK 2020. 

 

Intervjuerna på Mimer genomfördes koncentrerat två dagar efter varandra, fördelen med detta 

förfarande var att datainsamlingen genomfördes under en kort och koncentrerad tidsperiod. 

Fördelen med det var också att respondenterna inte hann färga varandra utifrån intervjuerna. 

Detta förfarande var dock väldigt energikrävande och riskerade att författarna till studien 

missade att ställa följdfrågor utifrån betoning, kroppsspråk eller kommentarer från 

respondenten. Det finns en risk att detta kan ha påverkat att viss information inte framkom 

helt till författarna. Ahrne och Svensson (2013) menar att det inte kan säkerställas att 

människors inre liv fullt ut synliggörs med intervjuer, med tanke på det energikrävande 

tillvägagångssätt är risker än större att respondenternas inre känslor inte synliggjordes fullt ut 

då författarna kan ha missat de subtila tecknen. Det hade varit en fördel om intervjuerna hade 

genomförts på en fredag och en måndag, då hade respondenterna inte hunnit färga varandra 

och författarna hade förmodligen klarat av att vara mer observanta på subtila tecken och 

kommentarer från respondenterna. 
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Frågeguiden som användes vid intervjuerna var av semistrukturerad karaktär, detta skapade 

möjligheter för författarna att vara mer fria i intervjuerna beroende på vad respondenten 

berättade. Detta gjorde att mer information lyfts fram av respondenterna än vad frågorna 

fångade in. I frågeguiden var det dock för lite fokus på kunden, detta ses som en svaghet och 

kan också vara en del i förklaringen att kundperspektivet inte lyfts fram av respondenterna i 

speciellt stor omfattning. Utifrån detta blir det svårt att dra starka slutsatser om kundens 

involvering i kvalitets- och verksamhetsutvecklingen så just resultatet om kund bör tolkas 

med försiktighet. 

 

6.2 RESULTATDISKUSSION 

Resultatet av studien visar att Mimer har alla delar på plats utifrån Bergman och Klefsjös 

(2012) Hörnstensmodell. Att ledningen är engagerad genomsyrar alla genomförda intervjuer. . 

I forskningen påtalas också vikten av ledningens engagemang (Hietschold et al, 2014; Mann 

& Kehoe, 1995; Sila & Ebrahimpour, 2003) Dock visar resultatet att företaget har fokuserat 

mer på vissa hörnstenar än på andra, respondenterna beskriver tydligt att ledningen satsat 

mycket på delaktighet och strukturfrågor. Det molnbaserade verktyget innebär att beslut 

baseras på fakta jämfört med tidigare, då det var mer känsla i beslutsunderlaget. Hur Mimer 

arbetat med att sätta kunden i centrum, till exempel med arbete om kundernas behov, 

önskemål och upplevelser beskrivs av respondenterna i mindre omfattning. Arbetet med 

delaktighet visar sig på många olika sätt, alltifrån att öppna upp för medarbetarnas deltagande 

i de processteam där de önskar till att medarbetarna får vara med och jobba med den 

strategiska planeringen. Företaget arbetar med ständiga förbättringar och har verktyget ONE 

nödbroms där alla kan rapportera förbättringar och tillbud. 

 

Att ha samma person som är ansvarig för HR och kvalitet, ger möjligheter att hitta en balans 

mellan struktur och värdekultur. Denna kombination ter sig som en framgångsfaktor. När det 

gäller struktur har det både handlat om processorientering och att tydliggöra processen samt 

att ta fram dokumentation och ett bästa sätt att genomföra uppgifter i processen. Struktur har 

också handlat om att regelbundet inhämta fakta och att ha ett visualiserbart system för detta. 

Värdekulturen i Mimer med värdeorden Omtanke, Nytänkande och Engagemang, ONE, är 

något som genomsyrat allt inom Mimer. Rekrytering och introduktion sker med hjälp av ONE 

och på så sätt så förblir kulturen intakt även när företaget växer. Mimers sätt att 

sammankoppla HR och kvalitet ger en bra balans mellan hårda och mjuka värden, vilket 

också Oaklands modell (2014) påvisar. 

 

Företaget har valt ett molnbaserat verktyg som används aktivt och regelbundet av både högsta 

företagsledningen såväl som första linjens chefer. Verktygets funktion är att ge underlag för 

att kunna basera beslut på fakta Verktyget har en påminnelsefunktion där alla chefer blir 

påminda om att de ska rapportera in resultat. Verktyget är tidskrävande och flera respondenter 

påtalade att de måste sätta av tid i kalendern för att få till inrapporteringen. En del fick avsätta 

kvällar för att hinna med. Istället för att arbeta med kulturen och få medarbetarna att utföra det 
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som krävs så har Mimer valt att ha ett verktyg med kontrollfunktion. Det kan underförstått 

tolkas motsäga värdegrunden ONE.  

 

När Mimers ledning beslutat sig för att uppnå en kvalitetsnivå som skulle kunna ge USK så 

funderade de på om de skulle klara av att driva det från ledningsgruppen men kom fram till att 

de behövde en person som var dedikerad till att tillsammans med ledningen driva kvalitets- 

och verksamhetsutvecklingen. Beslutet att anställa en kvalitetsutvecklare har varit och är ett 

av de viktigaste besluten och den faktor som enskilt tycks ha störst betydelse för den 

framgångsrika kvalitets- och verksamhetsutveckling som Mimer har gjort. Mimers 

kvalitetsutvecklare besitter egenskaper och kompetenser som har varit avgörande för Mimers 

framgång, tillsammans med kvalitetschefen, som också är HR-chef, så har 

kvalitetsutvecklaren fått hela företaget att inse vad som måste göras för att bli framgångsrika i 

kvalitets- och verksamhetsutvecklingen. Kvalitetsutvecklaren fungerar som en mentor åt både 

ledningsgruppen och ute i verksamheten när det gäller arbetet med kvalitets-och 

verksamhetsutvecklingen. Mimer har också lyckats med att sätta upp en framgångsrik 

organisation runt kvalitets- och verksamhetsutvecklingen, de har processägarskapet i 

ledningsgruppen, processledare och processteam ute i organisationen, och 

kvalitetsutvecklaren som en central roll som stöttar och visar vägen, och som finns till hands 

för frågor samt ger uppmuntran på vägen.  

 

En risk med att ha en enda person med så stort ansvar för kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingen är att om kvalitetsutvecklaren slutar på företaget så kan kvalitets- 

och verksamhetsutvecklingen avstanna. Mimer behöver bredda ansvaret för kvalitets- och 

verksamhetsutvecklingen inom företaget, så att den inte är så personberoende. Flera 

respondenter sa att i arbetet med processerna finns ett syfte om att bli mindre personberoende, 

men när det gäller kvalitets- och verksamhetsutvecklingen så har det steget inte tagits. 

 

 

6.3 FRAMTIDA FORSKNING 

I SQMA (2018) beskrivs den högst rankade utmaningen vara att göra systematiskt 

kvalitetsarbete till en ledningsfråga. Det kan tolkas som att det är viktigt att ledningen jobbar 

aktivt med kvalitetsarbete och till viss del att ansvaret ska läggas hos ledningen och att 

kvalitetspersonal får mindre ansvar. I fallstudien med Mimer visade resultatet att det är ett 

samarbete och delat ansvar mellan ledningen och kvalitetsutvecklaren som har varit 

framgångsfaktorn. På Mimer har framgångarna bestått i att ledningen och kvalitetsutvecklaren 

samarbetar och att ägarskapet inte helt flyttats till vare sig ledningen eller 

kvalitetsutvecklaren. Det behövs mer forskning om detta fenomen för att se om detta bara är 

specifikt för Mimer eller om det är generaliserbara fynd. 

På Mimer har de ett uppföljningssystem som noga kontrollerar att alla aktiviteter mot målen 

blir utförda och om de inte är utförda ska en avvikelserapport skrivas som förklarar varför 

aktiviteten inte är utförd som planerat. Det är tydligt att det är en framgångsfaktor för att 

uppnå målen, fast vad händer med företagskulturen när en sådan kontrollfunktion införs. Ett 
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område som ligger i tiden och som är angeläget att belysa ytterligare är konsekvenser av 

kontroll och tillitsbaserad styrning. 

 

Mimers kvalitetsutvecklare skapade en roadmap inför starten att jobba mot USK där starten 

var att göra en självskattning av ett nuläge och sedan öka på poängen för varje år. Det här är 

ett strukturerat angreppssätt som kan vara framgångsrikt för att nå hög kvalitetsmognad i sin 

verksamhet. Det skulle vara intressant att undersöka om detta tillvägagångssätt är något som 

generellt kan användas av företag och organisationer. 

 

Mimer har varit framgångsrika i sin kvalitets- och verksamhetsutveckling. Företaget är dock 

ett ganska litet företag, vilket kan misstänkas underlätta arbetet. Eftersom det är vanligt att 

företag misslyckas med sina kvalitets- och verksamhetutvecklingsinititativ är det angeläget att 

undersöka om Mimers tillvägagångssätt även fungerar på större organisationer och företag. 

 

Andra forskningsområden som skulle vara intressanta att belysa är hur kvalitetsutvecklarens 

roll och personliga egenskaper påverkar utfallet och även att i större utsträckning undersöka 

vad som påverkar företag att starta med kvalitets- och verksamhetsutveckling. 

 

Studier inom föreslagna områden kan bidra till en ökad kunskap inom kvalitets- och 

verksamhetsutveckling vilket på sikt kan ge organisationer och företag bättre förutsättningar 

att lyckas med sina initiativ. 
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Mittuniversitetet i Östersund, och vi ska skriva vår magisteruppsats den här terminen. 

Vår handledare är Åsa Rönnbäck (som skickar hälsning till dig). 

 

Vi kontaktar dig då Mimer fått Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling av 

SIQ och skulle vilja undersöka hur ni har gått tillväga för att uppnå det och vad som 

är ert nästa mål. 

 

Vår studie är planerad som en intervjustudie där vi vill intervjua kvalitetsansvarig och 

personer i ledningsbefattning.   

 

Är ni intresserade och vill vara med och sprida kunskap om era framgångar? 

Om ni har möjlighet och är intresserade så vill vi gärna komma i första halvan av mars 

månad för att genomföra intervjuer.  Tacksam för återkoppling så snart som möjligt dock 

senast den 11/2. 
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Cathrine Göransson 

Elisabeth Jonback 
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BILAGA B: INFORMATIONSBREV - 90 MINUTER 

 

Information och förfrågan om deltagande i studie om hur Bostads AB Mimer arbetar 

med kvalitetsutveckling 

Studiens syfte är att belysa hur ledning och ledare arbetar med kvalitetsutveckling och 

beskriva vilka arbetssätt som varit framgångsrika på resan mot Erkännande för framgångsrik 

verksamhetsutveckling från SIQ, Institutet för svensk kvalitet. Målsättningen med studien är 

att sprida det goda exemplet inom Bostads AB Mimer till andra företag och organisationer om 

hur kvalitetsutveckling kan bedrivas på ett framgångsrikt sätt. 

Studien genomförs som ett examensarbete på avancerad nivå och är en del i en utbildning som 

ger en magisterexamen i kvalitets- och ledarskapsutveckling (60 högskolepoäng) vid 

Mittuniversitetet. 

Studien kommer att genomföras med intervjuer den 14–15 mars, på Bostads AB Mimer. 

Intervjun kommer att beröra erfarenheter av kvalitetsutveckling och vilka arbetssätt som 

använts. Intervjun beräknas vara i max 90 minuter och kommer att genomföras enskilt i ett 

lugnt rum. Hela intervjun kommer att spelas in, detta för att vi efteråt ska kunna analysera 

intervjun. 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kommer få ta del av 

intervjumaterialet. När examensarbetet är godkänt kommer allt material från intervjuerna 

raderas. Redovisningen av materialet kommer att ske på gruppnivå för att säkerställa 

anonymitet för den intervjuade. Resultatet av studien kommer att finnas i en skriftlig rapport 

som också kommer att läggas upp i databasen DIVA. Rapporten kommer även att skickas till 

Bostads AB Mimer. 

Din medverkan i studien är helt frivillig och den kan när som helst avbrytas utan närmare 

förklaring. Ditt fortsatta uppdrag på Bostads AB Mimer kommer inte att påverkas av om du 

väljer att delta i studien eller ej. 

Härmed tillfrågas du om deltagande i studien, du ger ditt besked om deltagande genom att 

fylla i bifogad samtyckesblankett som du sedan lämnar till Jörgen. 

 

 Har du frågor om studien är du välkommen att kontakta oss! 

 

Cathrine Göransson, student Elisabeth Jonback, student Åsa Rönnbäck, Handledare 

cagr1701@student.miun.se eljo1707@student.miun.se asa@forbattringsakademin.se 

Tel. 079-337 42 88 Tel: 073-082 3090 Tel: 070-567 59 97 
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BILAGA C: INFORMATIONSBREV – 45 MINUTER 

 

Information och förfrågan om deltagande i studie om hur Bostads AB Mimer arbetar 

med kvalitetsutveckling 

Studiens syfte är att belysa hur ledning och ledare arbetar med kvalitetsutveckling och 

beskriva vilka arbetssätt som varit framgångsrika på resan mot Erkännande för framgångsrik 

verksamhetsutveckling från SIQ, Institutet för svensk kvalitet. Målsättningen med studien är 

att sprida det goda exemplet inom Bostads AB Mimer till andra företag och organisationer om 

hur kvalitetsutveckling kan bedrivas på ett framgångsrikt sätt. 

Studien genomförs som ett examensarbete på avancerad nivå och är en del i en utbildning som 

ger en magisterexamen i kvalitets- och ledarskapsutveckling (60 högskolepoäng) vid 

Mittuniversitetet. 

Studien kommer att genomföras med intervjuer den 14–15 mars, på Bostads AB Mimer. 

Intervjun kommer att beröra erfarenheter av kvalitetsutveckling och vilka arbetssätt som 

använts. Intervjun beräknas vara i ca 45 minuter och kommer att genomföras enskilt i ett lugnt 

rum. Hela intervjun kommer att spelas in, detta för att vi efteråt ska kunna analysera intervjun. 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kommer få ta del av 

intervjumaterialet. När examensarbetet är godkänt kommer allt material från intervjuerna 

raderas. Redovisningen av materialet kommer att ske på gruppnivå för att säkerställa 

anonymitet för den intervjuade. Resultatet av studien kommer att finnas i en skriftlig rapport 

som också kommer att läggas upp i databasen DIVA. Rapporten kommer även att skickas till 

Bostads AB Mimer. 

Din medverkan i studien är helt frivillig och den kan när som helst avbrytas utan närmare 

förklaring. Ditt fortsatta uppdrag på Bostads AB Mimer kommer inte att påverkas av om du 

väljer att delta i studien eller ej. 

Härmed tillfrågas du om deltagande i studien, du ger ditt besked om deltagande genom att 

fylla i bifogad samtyckesblankett som du sedan lämnar till Jörgen. 

 

Har du frågor om studien är du välkommen att kontakta oss! 

 

Cathrine Göransson, student Elisabeth Jonback, student Åsa Rönnbäck, Handledare 

cagr1701@student.miun.se eljo1707@student.miun.se asa@forbattringsakademin.se 

Tel. 079-337 42 88 Tel: 073-082 3090 Tel: 070-567 59 97 
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BILAGA D: SAMTYCKESFORMULÄR 

 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där vi undersöker hur Bostads AB Mimer, 

arbetar med kvalitetsutveckling. Genom att skriva på längst ned på sidan ger du ditt samtycke 

till att delta. 

 

• Jag har skriftligen informerats om studien och är medveten om hur den kommer att gå 

till och den tid den tar i anspråk.  

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas 

och vet vem jag ska vända mig till med frågor.  

• Jag har fått information om att deltagandet i studien är helt frivilligt och information 

har givits om studiens syfte. 

• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande utan att förklara varför 

• Jag är medveten om att intervjun kommer att spelas in och att inspelningen kommer 

destrueras när studien är godkänd vid Mittuniversitetet.  

• Jag ger mitt medgivande till de ansvariga för studien, att hantera och bearbeta den 

information som insamlas under studien. 

• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare som är knutna till 

studien kommer att ta del av det insamlade materialet och att materialet kommer 

förstöras direkt när examensarbetet är godkänt 

 

Jag samtycker genom min underskrift till att deltaga i studien. 

 

Västerås den ________/_____________2019 

 

_______________________________________________________ 

Namnunderskrift 

 

_______________________________________________________ 

Namnförtydligande 
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BILAGA E: FRÅGEGUIDE 
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BILAGA F: RÅD TILL ANDRA 

Visar de råd som respondenterna gav till andra organisationer som vill börja arbete med 

kvalitets- och verksamhetsutveckling. 

 

● Ledningen behöver sätta ett tydligt mål och 

kunna förklara varför 

“Jag tror man måste fundera på om det tjänar 

företagets syfte att man jobbar på det här sättet. Vill 

man verkligen bli mycket bättre “ 

● Var tydliga och samstämmiga som ledning “…att göra det helhjärtat och på riktigt och 

involvera alla, det ska vara supertydligt från 

ledningsgruppen, alla chefer måste vara överens 

liksom” 

● Anställ en ansvarig kvalitetsutvecklare “…det måste vara någon som ansvarar och driver 

och lär ut och är tålmodig och liksom har 

huvudansvaret eller vad jag ska säga, för hela 

arbetet. Och då innebär det allt från utbildning till 

att hålla ihop det till att se till att det blir rapporterat 

och blir det inte rapporterat så ger man sig inte” 

● Engagera early adopters “…leta rätt på några i organisationen som tycker att 

det här ska bli riktigt roligt, tycker man inte att det är 

kul så blir det inget bra, se till att avsätta tid” 

● Börja jobba internt med 

verksamhetsbeskrivning och 

självutvärdering innan ansökan sker om 

USK 

“…initialt så tycker inte jag att man ska söka alls, 

utan jag tycker att man kan börja med att skriva den 

här översikten som finns med i utmärkelsen på 8 

sidor, och försöka enas om den i ledningsgruppen” 

● Jobba på att få fler medarbetare engagerade “…man måste ha medarbetaren med sig på resan, 

det är det viktigaste, och att man också har varit 

tydlig med sina mål och med vad man vill vinna 

utifrån att göra det här” 

● Visa på framgångar “…man måste ha någon som driver, någon som är 

eldsjälen för att liksom hålla nivån uppe och hela 

tiden fortsätta orka och sedan så medarbetarna som 

måste orka fast det är jobbigt. Och sedan tror jag 

också att hela tiden visa effekterna” 

● Starta upp processarbete ”…så blir det alltid lite skjuts när man drar igång 

det här processarbetet, det är då det händer lite 

grann” 

● Kom ihåg att jobba med kultur, struktur och 

värderingar 

“…var noggrann med att jobba både med 

systemtänket och kulturen i människorna, att man 

liksom lägger lagoma doser på båda sidor” 

 


