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Abstract 
 

In successful quality management, the role and competence of the quality manager is 

of importance. Previous studies show that the role is ambiguous and relatively few are 

educated on a university level. This study seeks to contribute to the knowledge and 

understanding of the success factors and the development of role and competence of 

the quality manager the last decade. Quality managers in public-, private- and non-

profit sector was selected that as of today works as a quality manager. The working 

procedure remained of six phases: literature review, pilot study, questionnaire design, 

survey management and data collection and analysis. To analyze the result, a method 

of a multiple stepwise regression analysis and affinity diagram was used. The result 

shows that the competence of the quality manager lays within 12 identified areas and 

the role operates within five areas of a quality manager and quality management. The 

role appears as clear in smaller organizations where there is a committed leadership, 

possibilities for competence development and a collaboration with customers and 

suppliers. To succeed, the management's commitment and personal capacity are 

important. Leading for sustainable development, is a field of work that has been 

identified as part of the role. Most of the quality managers sit in the management 

group, where factors that contribute to whether the quality manager influences 

strategic decisions and goals in organizations are whether they are in the management 

group where they can influence decisions. 

The education level of the quality manager has not increased significantly the past few 

years which leads to the conclusion that quality managers holds the required skills for 

the work. The competence consists of knowledge and experience and of formal and 

non-formal education. Education, competence and commitment within the 

management are factors that stick together and affect each other. 
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Sammanfattning 
  

För att lyckas med kvalitetsarbetet är kvalitetschefens roll och kompetens av 

betydelse. Samtidigt visar studier att kvalitetschefens roll är otydlig och att relativt få 

har utbildning på universitetsnivå. Denna studie syftade till att bidra med ökad 

kunskap och förståelse för framgångsfaktorer och utveckling av kvalitetschefens roll 

och kompetens det senaste decenniet. I syfte att utforska kvalitetschefens roll och 

kompetens valdes kvalitetschefer som idag arbetar som kvalitetschef inom offentlig, 

privat eller ideell sektor. Arbetsprocessen bestod av sex faser: litteraturgenomgång, 

pilotstudie, enkätutformning, enkäthantering och datainsamling samt analys. 

Analysmetoden har varit multipel stegvis regressionsanalys och släktskapsdiagram. 

Resultatet visar att kvalitetschefens kompetens finns inom de 12 identifierade 

kompetensområden för kvalitetschefens roll. Vidare har rollen identifierats arbeta 

inom fem identifierade hörnstenar samt inom hörnstenar för offensiv 

kvalitetsutveckling. Rollen upplevs som tydligare i organisationer med färre anställda 

där det finns en engagerad ledning, möjlighet till kompetensutveckling och en 

samverkan med kunder och leverantörer. För att lyckas i rollen är ledningens 

engagemang och kvalitetschefens personliga egenskaper viktiga. Att Leda för hållbar 

utveckling är ytterligare ett arbetsområde som har identifierats i kvalitetschefens roll, 

där området EHS (Environment, Health and Safety) ingår. Fler än majoriteten av 

kvalitetscheferna sitter i ledningsgruppen där faktorer som bidrar till om 

kvalitetschefen påverkar strategiska beslut och mål i organisationer är om de sitter i 

ledningsgruppen, där de kan påverka beslut. 

De senaste åren har utbildningsnivån hos kvalitetschefer inte ökat markant och 

slutsatsen av denna studie är att kvalitetschefen besitter den kompetens som behövs. 

Kompetensen utgörs av såväl kunskap och erfarenhet som formell och icke formell 

utbildning. Utbildning, kompetens och engagemang hos ledningen är faktorer som 

hänger samman och påverkar varandra.  

 

Nyckelord: Kvalitetschef, Roll, Kompetens, Utveckling, Kvalitet, Ledarskap  
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1. Inledning  

I detta kapitel ges en först en bakgrund till kvalitetsutvecklingens och kvalitetschefens historia, en kort 

problemdiskussion kring kvalitetschefens roll och kompetens samt studiens syfte och forskningsfrågor.  

1.1 Bakgrund 

Att som organisation kunna anpassa sig efter sin omvärld, kunders efterfrågan och att 

organisera sig på ett sätt som innebär både utveckling och hållbarhet är något som anses 

betydelsefullt idag (Westher, 2018). Ett systematiskt förbättringsarbete och organisering för 

kvalitetsutveckling behövs (Sörqvist, 2004). Inom de flesta organisationer och företag 

genomförs idag arbete för att organisera för förbättringar, detta genom ledningssystem av 

olika slag samt genom ett systematiskt arbetssätt (ibid.).  

Enligt Watkins (2006) syftade inledningsvis kvalitetsarbetet till kvalitetskontroll, vilket innebar 

att arbetet utfördes genom att säkra leveranser av produkter av rätt kvalitet. Detta genom att 

sortera ut och kontrollera produkter med fel och brister. Sedan andra världskriget kan 

utvecklingen sägas ha genomgått fyra olika faser. Den har gått från kvalitetskontroll, 

kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring vilket innebär kontroll efter, under och innan produktion, 

till kvalitetsutveckling med ständiga förbättringar innan, under och efter produktionen (ibid.). 

Idag inkluderar kvalitetsutvecklingen både ett förbättringsarbete och en helhetssyn där såväl 

kulturen och värderingar som ledningens roll och strategi är viktiga delar (Bergman & Klefsjö, 

2012). Edward Deming, Joseph Juran, Philip Crosby och Kauro Ishikawa anses vara grundarna 

till Quality Management (ibid.). Därifrån har Quality Management utvecklats till ett moget och 

accepterat forskningsområde (Sousa & Voss, 2002). För att kvalitetsarbetet ska bli 

framgångsrikt, menar Sörqvist (2004) att kunskap om hur systematisk kvalitetsutveckling drivs 

är relevant för alla i organisationen och att alla får utbildning i ämnet.  

SQMA:s studie Organisationers främsta utmaningar beskriver vad som inom fem år antas bli 

organisationers främsta utmaningar (Westher, 2018). Att tillsammans med kunder och 

intressenter utveckla samverkan och affärsmodeller samt att på ett hållbart sätt utveckla 

verksamheten, men även att göra systematiskt kvalitetsarbete till en ledningsfråga, är några av 

utmaningarna. Andra utmaningar är att utveckla verksamhetens förmåga att hantera förändrade 

förutsättningar samt på en strategisk nivå öka kunskapen om systematisk kvalitetsutveckling. 

Utmaningarna är något som anses komma att påverka den kompetens och kunskap som behöver 

finnas i organisationer i framtiden, är den allt mer accelererande utvecklingstakt som ledare står 

inför (ibid.). Vad som identifierats ha potential att möta morgondagens utmaningar är det 

systematiska och långsiktiga arbetet som kvalitetsarbetet innefattar (Elg, Gremyr & Martin, 

2017).  

Enligt Elg, Gremyr, Hellström och Witell (2011) är kvalitetschefens roll viktig för 

organisationernas systematiska kvalitetsutvecklingsarbete, dock har relativt få kvalitetschefer 

utbildning på universitetsnivå. Ett område som är relativt outforskat är organisering av 

kvalitetsarbetet när det kommer till roller, utbildning och kompetens. I utvecklingen av 

organisationers arbete har kvalitetschefen stor betydelse, trots det saknas en gemensam bild 

över kvalitetschefens kompetens (ibid.). Var i organisationen ansvaret för förbättringsarbetet 

ligger är av stor vikt och anses vara något som bör ligga hos högsta chefen samt operativa 

chefer (Sörqvist, 2004). Vidare bör mål och visioner som hör till förbättringsprocessen, på 
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ett tydligt sätt kommuniceras av ledningen som även bidrar till att skapa delaktighet och är 

synliga för medarbetarna (ibid.).  

Idag anses kvalitet vara alltmer av en strategisk fråga, vilket kräver ny kompetens hos 

kvalitetschefer (Sandholm, 2012). Hur väl en organisation lyckas i sitt arbete, grundar sig 

ofta på vilken kompetens som finns (Sandholm Associates, 2014). Kvalitetsområdet anses 

vara ett omfattande kunskapsområde och för att lyckas i rollen som kvalitetschef finns flera 

identifierade områden över vilken kompetens som anses viktig (ibid.). Sandholm Associates 

(2014) 11 identifierade kompetensområden samt fem definierade hörnstenar för 

kvalitetschefens roll återfinns även i den kompetensspecifikation över kvalitetschefens roll 

och kompetens som EOQ (2015) har utformat. ASQ (2014) har i sin certifiering frågor inom 

sju olika områden samt The House of Competence som har utvecklat en konceptuell modell 

över vad som ingår i kvalitetschefens kompetens (Ingason & Jónsdóttir, 2017). SQMA:s 

studie om kvalitetsprofessionens roll och kompetens (Elg et al., 2017) undersöker vilken 

kompetens som behövs för att kunna stödja organisationer i kvalitetsarbetet.  

Hur kvalitetsarbetet organiseras är en viktig fråga för organisationer och företag och rollen 

som kvalitetschef är inte tydligt definierad, enligt Elg et al. (2011). Tidigare var 

kvalitetschefens roll och arbetsuppgifter relaterad till kvalitetskontroll och verifiering, detta 

genom användandet av kvalitetsledningssystem (Watkins, 2006). Rollen anses i framtiden 

skifta till att arbeta med affärssystem av övergripande karaktär vilket innebär utveckling, 

utvärdering, implementering och förbättring av det systemet (ibid.). Elg et al., (2011) 

beskriver rollen i framtiden vid att även inbegripa kvalitetsarbete på strategisk nivå och att 

specialister inom Six Sigma och chefer inom Lean Produktion leder arbetet med att utveckla 

kvalitetsstyrningen i framtiden. Six Sigma utbildningsprogram med tydliga rollstrukturer av 

specialister inom förbättringsarbete och utbildning inom statistiska verktyg (Magnusson, 

Kroslid & Bergman, 2000). Något som enligt Lindeman et al. (2003) anses ha verkat för en 

riktning mot att specialisera kvalitetsbranschen.  

En tidigare genomförd svensk studie innefattande 278 kvalitetschefer syftade till att 

kartlägga kvalitetschefens roll, arbetssituation och kompetens inom svenska organisationer 

(Rosendal, 2010). Där framkom att kvalitetschefen upplever sin roll som otydlig vilket gav 

konsekvenser i form av att resurser inte avsattes i tillräcklig utsträckning för att genomföra 

kvalitetsarbetet. Vidare kunde analysen visa att det som kvalitetschefen främst lade sin tid på 

var kvalitetskontroll. Av de tillfrågade kvalitetscheferna hade 93% utbildning inom ämnet 

verksamhetsutveckling och kvalitet. Endast 31% hade mer än en veckas utbildning inom 

området (ibid.)  

2011 genomfördes en svensk studie över 212 kvalitetschefer (Elg et al., 2011) där 

kvalitetschefens roll kartlades. Resultatet visade att det operativa ansvaret för kvalitetschefen 

är vagt definierat samt att kvalitetsstandarder såsom ISO 9000, ledningssystem för miljö, 

ISO 14000, var huvudsakliga arbetsuppgifter. Vidare visade studien att tillsättning av 

kvalitetschefer förekommer efter lång erfarenhet i organisationen samt att cheferna erhåller 

utbildning genom självstudier och interna utbildningar. En tredjedel har studerat 

kvalitetsteknik på högskole- eller universitetsnivå (ibid.). Kvalitetschefens roll ser olika ut 

från organisation till organisation men har gemensamt att de tjänster eller produkter som 

organisationen levererar ska möta såväl interna som externa intressenters krav samt vara 

lämplig för sitt syfte (Ingason & Jónsdóttir, 2017).   
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Faktorer som leder till verksamhetens framgång grundar sig värderingarna i 

hörnstensmodellen där en av Sveriges främsta utmaningar är att göra systematiskt 

kvalitetsarbete till en strategisk ägarfråga i organisationer där kvalitetschefen har en viktig 

roll (SIQ, 2018; Westher, 2018; Elg et al., 2017). Tidigare studier har gjorts inom 

kvalitetschefens roll och kompetens i svenska organisationer och företag, dock är rollen inte 

till fullo utforskad. Det är viktigt att se progressionen av kvalitetschefens kompetens i 

Sverige då omvärlden är i ständig förändring, där organisationer behöver göra systematiskt 

kvalitetsarbete till en ledningsfråga (Westher, 2018). Rollen kvalitetschef beskrivs som 

otydlig men hur upplever kvalitetschefer själva sin roll, arbetssituation och kompetens? 

Därför avser den här studien att utforska kvalitetschefens roll och kompetens genom att göra 

en mätning av nuläget, studera vad som har förändrats i Sverige under tio års tid för att 

kunna skönja vart professionen som kvalitetschef i Sverige är på väg.  

1.2 Syfte 

Denna studie syftar till att bidra med ökad kunskap och förståelse för framgångsfaktorer och 

utveckling av kvalitetschefens roll och kompetens det senaste decenniet. 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur ser kvalitetschefens arbetssituation och arbetsuppgifter ut? 

2. Hur upplever kvalitetschefen tydlighet i sin roll och sitt ansvarsområde?  

3. Vad anser kvalitetschefen är viktigt för att lyckas med sin roll?  

4. Vilken kompetens besitter kvalitetschefen idag och vilken utveckling har skett det 

senaste decenniet? 
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2. Teori 

 2.1 Kompetens 

2.1.1 Kompetensbegreppet 

Trots att begreppet kompetens är relativt vagt definierat beskrivs ett sätt att se på begreppet 

kompetens i en form av en mänsklig resurs som en arbetstagare besitter och har med sig 

(Ellström, 1997). Ett annat sätt att se på begreppet kompetens är att det innebär att det ställs 

vissa krav för en viss typ av arbetsuppgift (ibid.). Begreppet kompetens beskrivs av andra 

som något som bör ses som ett konstruktivt och resultatinriktat begrepp, vilket innebär en 

ömsesidig påverkan mellan organisation och individ (Elg et al., 2017). Kompetens har även 

definierats som förmågan att utnyttja kunskaper och färdigheter (EQF, 2008). EOQ (2015) 

beskriver begreppet kompetens vid förmågan att tillämpa kunskaper och färdigheter för att 

uppnå avsedda resultat. Enligt Ellström (1997) skiljer sig den faktiska kompetensen från den 

formella kompetensen genom att den faktiska kompetensen omfattar inte bara utbildning 

utan även erfarenhet av arbete, informellt lärande samt vardagliga aktiviteter. Något som 

benämns vid en så kallad använd kompetens är den där samverkan mellan formell och 

faktisk kompetens och verksamhetens/rollens krav används aktivt, se figur 2:1 nedan. 

Följaktligen betraktas kompetens som ett samlingsbegrepp vilka bestäms utav regler och 

normer utifrån vilka arbetssätt och handlingar tolkas. Begreppet kompetens beskrivs vid 

något som faktiskt används om och endast om vissa villkor är gällande (ibid.).   

 

Figur 2:1. Different meanings of occupational competence (Ellström, 1997) 

2.1.2 Information, kunskap och kompetens 

Då kunskap som begrepp är relativt komplicerat, kan det vara svårt att se hur detta skiljer sig 

från begreppet kompetens (Jonsson, 2012). Kunskap beskrivs utav Frappaolo (2006) som 

något som existerar kollektivt och är en samling erfarenheter och perspektiv som verkar som 

en katalysator för agerande. Kunskap finns i människors huvuden och behöver integreras och 

samexistera med erfarenheter för att ge verkan. Information som inte stimulerar till agerande 

är inte kunskap (ibid.). Peter Drucker har beskrivit det så här “knowledge for the most part 

exist only in application” (Frappaolo, 2006, s. 8).  
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Kunskap kan beskrivas vid att vara information som är kombinerat med erfarenhet, 

sammanhang, tolkning och reflektion (Davenport, De Long & Beers, 1999). Kunskap är 

värdefull information som kan tillämpas i beslut och åtgärder. Även om kunskap och 

information kan vara svår att särskilja, är båda värdefulla och involverar ett mänskligt 

deltagande snarare än hårda fakta (ibid.)  

Ur ett processbaserat perspektiv hänger kunskap och kompetens ihop, då kunskap betraktas 

som kompetens till handling, dvs. att utveckla eller utöva en kompetens som till exempel ett 

läraryrke (Jonsson, 2012). Enligt det objektbaserade synsättet framställs kompetens som 

“know-how”, en slags underförstådd kunskap (Teece, 1998). Jonsson (2012) illustrerar hur 

information, kunskap och kunnande förhåller sig till varandra, se figur 2:2 nedan, där en 

gemensam benämning av begreppet kompetens beskrivs vara “förmågan att baserat på 

kunskap göra något praktiskt” (Jonsson, 2012, s.118) och kan därmed härledas till ett 

kunnande.  

 

Figur 2:2. vilken beskriver skillnaden mellan information, kunskap och kunnande (Jonsson, 2012) 

Den ökade kunskapsekonomin, teknologin och globaliseringen är sådana faktorer som driver 

organisationer att söka nya vägar att förnya sig (Teece, 1998). Organisationer och företags 

ambitioner att bli och vara framgångsrika och konkurrenskraftiga, handlar i allt större 

utsträckning om betydelsen och kapacitet att överföra och ta tillvara kunskap inom 

organisationen (Jonsson, 2012). Samtidigt beskrivs förmågan att förnya, lära och anpassa sig 

utefter förändringar som sker som en kärnkompetens för att överhuvudtaget överleva som 

företag (Rowley, 1999). SKF anses vara ett företag som inte bara är ett industriföretag, utan 

som ett företag med kunskap som anses lika viktig dess teknik (Jonsson, 2012). Kunskap kan 

därför ses både som en produkt och som en resurs, varpå det anses viktigt att organisationer 

tar tillvara på den kunskap som de erbjuder. Att på ett effektivt och enkelt sätt överföra 

kunskap inom en organisation beskrivs dock som en utmaning, dels för att begreppet 

kunskap är svårt att definiera, dels för att det är svårt att veta hur kunskap ska överföras 

(ibid.).  

2.2 Historik och Framtid  

2.2.1 Kvalitetsutveckling 

Watkins (2006) menar att kvalitetsarbetet inledningsvis syftade till kvalitetskontroll, där 

arbetet utfördes genom att säkra leveranser av produkter av rätt kvalitet genom att 

kontrollera och sortera bort produkter med fel och brister. Kvalitetsstyrning växte sedan fram 

där arbetet utvecklades till att förebygga fel och brister (ibid.). Kvalitetsstyrning beskrivs 

vara det arbete som görs för att behålla ämnad kvalitetsnivå för att undvika brister och 

eventuella fel (Bergman & Klefsjö, 2012). Kvalitetsutveckling att lyfta nuvarande nivå till en 

ny bättre nivå och för att anpassa sig utefter verksamhetens och omgivningens föränderlighet 

(Sörqvist, 2004). Vidare breddades kvalitetsarbetet och utvecklades till totalkvalitet eller 

TQM där arbetet innefattar kvalitetsutveckling genom verksamhetens processer (ibid.). 
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Sedan dess har utvecklingen inneburit att systematiskt ta reda på kundernas behov och 

förväntningar så att produkter som är olönsamma inte kommer ut på marknaden (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Förutom dessa fyra så kallade faser som kvalitetsutvecklingen beskrivs 

utifrån, finns även en mängd andra begrepp: Quality Control, Statistical Process Control, 

Statistical Quality Control, Modern Quality Control och Strategic Quality Management som 

kom att sammanfattas med namnet Total Quality Management (ibid.). Åslund (2016) föreslår 

ett femte steg i kvalitetsutvecklingen, Kvalitetsledning med systemsyn, utifrån studier inom 

det samhällsentreprenöriella området. Det femte steget tar hänsyn till sociala-, samhälleliga- 

och miljömässiga faktorer genom ständiga förbättringar före, under och efter värde skapats 

för kunder, se figur 2:3 nedan (ibid.). 

 

Figur 2:3. Kvalitetsutvecklingens fem faser (Åslund, 2016) 

Kvalitetsutveckling har de senaste åren börjat etablerat sig som ett ämne inom den 

akademiska världen samt att den har utvecklats till att innefatta såväl förbättringsarbete som 

en helhetssyn där kultur, värderingar och ledningens roll och strategi utgör viktiga delar 

enligt Bergman och Klefsjö (2012).   

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är offensiv kvalitetsutveckling ett helhetsbegrepp som 

inkluderar värderingar, arbetssätt och verktyg för att skapa ökad kundtillfredsställelse med 

färre resurser. Offensiv kvalitetsutveckling handlar om att: “man ständigt strävar efter att 

uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad 

genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som har fokus på 

organisationens processer” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38).  Enligt Bergman och Klefsjö 

(2012) bedriver framgångsrika organisationer ett framgångsrikt kvalitetsarbete där ett 

helhjärtat engagerat ledarskap för systematiskt kvalitetsarbete bör ligga som grund. Det 

engagerade ledarskapet bör leda kvalitetsfrågor genom exempelvis en kvalitetspolicy för att 

nå framgång genom en kultur som grundas i värderingarna enligt hörnstensmodellen, se figur 

2:4 nedan (ibid.). För att på ett framgångsrikt sätt lyckas med ett engagerat ledarskap menar 

Sörqvist (2004) att ledare behöver rätt kompetens. Bergman och Klefsjö (2012) beskriver 

engagerat ledarskap som att: 

● “skapa en vision för organisationen tillsammans med medarbetarna, och på så sätt 

skapa en färdriktning för organisationen 

● stödja medarbetarna, och därmed hela organisationen, att röra sig i denna riktning 
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● motivera och inspirera och på så sätt påskynda och underlätta rörelsen i visionens 

riktning” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 402).  

 

Figur 2:4. Hörnstensmodellen inom offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012, s.40) 

Bergman och Klefsjö (2012) förklarar offensiv kvalitetsutveckling genom 

hörnstensmodellen där det centrala i modellen är att sätta kunden i centrum där hörnstenarna 

är arbeta med processer, basera beslut på fakta, arbeta ständigt med förbättringar och skapa 

förutsättningar för delaktighet. Allt detta ska grunda sig i ett engagerat ledarskap för 

kvalitetsutveckling. Att arbeta med värderingarna i hörnstensmodellen anses av vikt och är 

en förutsättning för att lyckas med kvalitets- och förbättringsarbete. Kvalitet är något som 

värderas av kunden, därmed anses kundens behov och förväntningar vara en central roll i 

modellen. SIQ (2018) beskriver detta som en framgångsfaktor genom att skapa värde med 

kunder och intressenter. Processorientering innebär att betrakta organisationen som ett 

”nätverk, bestående av sammanhängande aktiviteter, och som upprepas i tiden” (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 44). Vid arbete med ständiga förbättringar är förbättringshjulet PDCA 

(Plan-Do-Check-Act) vanligt förekommande där en grundvärdering ligger i att det ständigt 

finns ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till lägre kostnad (ibid.). SIQ (2018) beskriver 

detta som en framgångsfaktor i att förbättra verksamheten och skapar innovationer. Enligt 

Bergman och Klefsjö (2012) innebär att skapa förutsättningar för delaktighet att bringa fram 

arbetssätt samt samverka med alla medarbetare där alla kan vara delaktiga i 

förbättringsarbetet och påverka beslut. För att nå ett framgångsrikt förbättringsarbete behövs 

även kunskap om variation i processer där data behöver samlas in, struktureras och 

analyseras för att kunna basera beslut på fakta (ibid.). Joseph Juran beskrivs vara en som har 

haft stor betydelse för utvecklingen av kvalitetsområdet och betonar ledningens betydelse för 

kvalitetsarbetet genom sitt uttryck “To my knowledge, no company has attained world class 

quality without upper management leadership” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 39). 

Ledningens engagemang beskrivs vara avgörande för huruvida organisationens 

förbättringsarbete lyckas (Sörqvist, 2004). En av framgångsfaktorerna för förbättringsarbetet 

är utbildning för alla i organisationen, från medarbetare till ledning och högre chefer, där det 

är väsentligt att alla har relevant kunskap om hur förbättringsarbete drivs (ibid.). Ett 

engagerat ledarskap beskriver Bergman och Klefsjö (2012) vid ett ledarskap som stärker 

medarbetarnas självkänsla och uppnås genom förståelsen av en tydlig kommunikation och 

delaktighet. Delaktighet som stärker medarbetarna är exempelvis att ledningen skapar 

visioner för organisationen tillsammans med medarbetarna där medarbetarna får känna ett 
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ägandeskap inför sin verksamhet. Detta främjar även en helhetssyn och en kultur av offensiv 

kvalitetsutveckling (ibid.). 
 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) skapade NATO kvalitetsledningssystem på 1930-talet 

med utgångspunkt att säkerställa och standardisera kvalitet hos sina leverantörer. 

Definitionen av ett kvalitetsledningssystem är; ”Ett kvalitetssystem är organisatorisk 

struktur, rutiner, processer och resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av 

verksamheten med avseende på kvalitet” (Bergman och Klefsjö, s. 503, 2012). Standarden 

ISO 9001: 2015 bygger på sju värderingar: kundfokus, ledarskap, medarbetarnas 

engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering 

(ISO, 2015). ISO 14001 är en standard för miljöledning där grunden ligger i 55 krav 

(Bergman & Klefsjö, 2012).  

Enligt Sörqvist (2013) utvecklades metoden Lean under 1940-talet i Japan vid benämning 

Toyota Production System (TPS) och har sedan 1990-talet blivit en allt mer populär 

ledningsfilosofi i svenska företag och organisationer. Runebjörk och Wendleby (2013) 

menar att Lean som koncept vilar på tre grundpelare: respekt för människan, ständiga 

förbättringar och den lärande organisationen. Enligt Liker (2009) bygger Lean på en filosofi 

av 4P- modellen. De fyra P:na står för Philosophy (filosofi), Proces (process), People and 

Partners (människor) samt Problem solving (problemlösning). Enligt Bergman och Klefsjö 

(2012) är Lean ett koncept som går ut på att undvika alla former av slöseri med fokus att 

skapa värde för kunderna och stöttar alla hörnpelare inom offensiv kvalitetsutveckling. 

Sörqvist (2013) beskriver att Lean som metod genom förbättringscykeln PDSA som står för 

Plan Do Study Act (Planera Gör Studera Lär) visat sig vara ett framgångsrikt sätt att i 

organisationer arbeta med grundorsaksanalyser samt ständiga förbättringar. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) utvecklades Six Sigma på Motorola under 1980-talet. 

Sörqvist (2017) menar att Six Sigma är ett av de mest spridda förbättringskoncepten i 

världen och är hämtat från statistiska teorin med sin systematik i förbättringshjulet DMAIC. 

DMAIC står för Define, Measure, Analyze, Improve och Control. Inom Six Sigma är en 

viktig aspekt genom förbättringsarbetet att försöka förstå och hantera variationer i 

verksamhetens processer och produkter. Inom Six Sigma finns ett systematiserat utbildnings- 

och träningsprogram med certifikatprov som är till för att föra tankesättet vidare på alla 

nivåer inom ett företag. Det finns olika nivåer som man kan utbildas till, med en rangordning 

likt japanska kampsporter, Black Belt, vilka ofta jobbar heltid med Six Sigma, följt av Green 

Belt och White Belt (ibid.).  

Excellencemodeller är så kallade modeller som ska stödja organisationer att göra rätt saker och 

på rätt sätt (Bergman & Klefsjö, 2012). Enligt Eriksson (2014) beskrivs Excellencemodeller ha 

både sina för- och nackdelar, där en av många fördelar är att det sker en utvärdering från en 

tredje part och ett fokus på förbättringsarbete. Nackdelen är att de är både resurs- och 

tidskrävande (ibid.). För att utveckla en verksamhet har det funnits ett stort fokus på att använda 

kvalitetsprismodeller och i Sverige finns bland annat SIQ:s modell för kundorienterad 

verksamhetsutveckling och EFQM modellen (Sörqvist, 2004). SIQ Managementmodell grundar 

sig på 13 grundläggande värderingar och anses vara en modell som har haft störst inverkan i 

Sverige (ibid.). Genom EFQM modellen får organisationer stöd i deras förbättringsarbete 

(EFQM, 2013). Modellen skapar möjlighet för ledare och chefer att se relationen mellan det 
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resultat som organisationen når och det organisationen de facto gör (ibid.). SIQ modellen utgörs 

av tre så kallade hörnpelare: kultur, struktur samt systematik, se figur 2:5 nedan (SIQ, 2018). 

Kulturen utgår från fem faktorer som anses skapa framgång, dvs. skapa värde med kunder och 

intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla för värdeskapande 

processer, förbättra verksamheten och skapa innovationer. Strukturen i modellen bygger på att 

genom att utveckla organisationens arbetssätt inom det som rör kunder och intressenter, 

ledarskap, medarbetare och processer, kommer resultatet och kulturen att stärkas. Den tredje 

hörnpelaren utgör systematiken i arbetet (ibid.). Idag finns även kvalitetsutmärkelser av olika 

slag, som syftar till att stimulera det interna förbättringsarbetet. Institutet för Kvalitetsutveckling, 

SIQ (2018), instiftade år 1992 till exempel Utmärkelsen Svensk Kvalitet och idag har många 

länder instiftat egna kvalitetsutmärkelser. European Foundation for Quality Management, 

EFQM, är exempel från den europeiska kvalitetsutmärkelsen som genom EFQM modellen 

arbetar med att utveckla organisationers förbättringsarbete (EFQM, 2013).  

 

Figur 2:5. SIQ:s Managementmodell (SIQ, 2018) 

Det enda beständiga är det föränderliga vilket innebär att företag och organisation idag måste 

kunna organisera sig på ett sätt som innebär både hållbarhet och utveckling och att kunna 

anpassa sig efter sin omvärld och kundernas efterfrågan (Westher, 2018).  

Den av SQMA, genomförda studie beskriver de utmaningar som anses vara de främsta inom 

organisationer och företag de kommande åren (Westher, 2018). De av studien fyra utpekade 

områden av utmaningar är sådana som är sammanlänkade med varandra. På ett övergripande 

plan handlar dessa om att: utveckla samverkan och affärsmodeller med kunder och 

intressenter, att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt i flera dimensioner, att öka 

kunskapen kring systematisk kvalitetsutveckling på strategisk nivå samt att utveckla 

verksamhetens förmåga att hantera nya förutsättningar. De som dock rankas som 

organisationens tio främsta utmaningar är: 

1.     Att göra systematiskt kvalitetsarbete till en ledningsfråga 

2.     Att förstå våra kunder och intressenters behov och förväntningar 

3.     Att utnyttja den digitala utvecklingen för att förbättra verksamheten 

4.     Att bygga långsiktiga relationer med kunder och intressenter 

5.     Att göra systematiskt kvalitetsarbete till en strategisk ägarfråga 
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6.     Att rekrytera medarbetare med relevant kompetens 

7.     Att göra kunder och intressenter delaktiga i vårt förbättringsarbete 

8.     Att ställa om verksamheten mot en mer ekonomisk-, social- och miljömässigt 

hållbar utveckling 

9.     Att utveckla affärsmodeller som stödjer nya kundbehov 

10.   Att utforma robusta processer som samtidigt är förändringsvänliga (ibid.). 

2.2.2 Kvalitetschefens roll och kompetens 

Sandholm Associates (2014) beskriver att historiskt sett är rollen kvalitetschef i Sverige relativt 

ung. Under 1980-talet växte rollen från att ha varit en mer av kontrollfunktion mot en strategisk 

roll till att idag ofta tillhöra och vara en central chefsroll i verksamhetens ledningsgrupp. I 

svenska organisationer råder en oklarhet kring vad som ska ingå i kvalitetschefens roll samt 

kompetens. Sedan 1989 har Sandholm Associates bedrivit och utvecklat ett 20 dagars 

utbildningsprogram som idag resulterat i 5 viktiga hörnstenar för rollen kvalitetschef med 11 

kompetensområden som anses viktiga för att lyckas i rollen. Dessa hörnstenar för rollen samt 

kompetensområden grundar sig i kunskaper och erfarenheter som företaget skaffat sig sedan 

1989, genom att konkret arbeta med kvalitetsfrågor i 1000-tals organisationer och företag 

världen över. Idag har över 800 personer genomgått deras utbildning (ibid.). 

Forskning genomförd av Kulisek (2007) från USA visar på att kvalitetschefen både kan vara 

anställd på heltid i organisationen samt konsultanställd specialist. Forskningen visar på att den 

heltidsanställda har en större insikt i verksamheten i sin helhet, där den i större grad fokuserar på 

arbetet med ständiga förbättringar, medan den konsultanställde har ett mer inriktat och fokuserat 

arbetssätt (ibid.). Watkins (2006) menar att kvalitetschefens roll inledningsvis var kopplat till 

användning av kvalitetsledningssystem genom kvalitetskontroll och verifiering. I framtiden 

menar författaren att rollen borde övergå till det övergripande affärssystemet med 

arbetsuppgifter inom utveckling, utvärdering, implementering och förbättring av det systemet 

(ibid.). Sörqvist (2004) menar att kvalitetschefens roll har stor betydelse vart i organisationen 

förbättringsarbetets ansvar ligger. Ansvaret bör ligga hos de operativa cheferna inom 

organisationen där det högsta ansvaret bör ligga hos den högsta chefen. Genom ett tydligt ansvar 

resulterar det i att resurskonflikter elimineras och att tid samt pengar sparas. Ledningen måste 

tydligt och drivande kommunicera konkreta mål och visioner kopplat till förbättringsprocessen 

samt vara synliga för medarbetarna för att skapa delaktighet (ibid.). Sandholm (2012, s. 341) 

menar att ”Rollen för kvalitetschefer av idag innebär en väsentlig förskjutning av tyngdpunkten i 

uppgifterna – från tekniska frågor till ledningsfrågor, från en smal inriktning till en verksamhet 

med stor vidd, från kvalitetskontroll till strategisk verksamhetsplanering, från en inåtvänd syn 

till en förståelse för omvärlden, från att syssla med felkvoter till att arbeta med total 

kundtillfredsställelse, god lönsamhet och kostnadseffektivitet för organisationen”. 

Elg et al. (2011) menar att en viktig fråga för företag nuförtiden är hur man organiserar arbete 

med kvalitetsutveckling där kvalitetschefens roll inte än är tydligt definierad. Det verkar som att 

alternativen för rollen i framtiden är att kvalitetschefen breddar till att inkludera kvalitet på 

strategisk nivå i företaget och Six Sigma-specialister och Lean Production-chefer driver 

utvecklingen av kvalitetsstyrning i framtiden (ibid.). Six Sigma-program har en tydlig 

rollstruktur av förbättringsspecialister, som kallas Master Black Belt, Black Belt, Green Belt etc. 

med omfattande utbildning i statistiska verktyg (Magnusson et al., 2000). Lindeman et al., 
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(2003) menar att detta bidragit till en trend mot att specialisera kvalitetsbranschen. Enligt Elg et 

al., (2017) kräver Six Sigma att rollen som kvalitetschef är specialiserad och tydlig samt bör ses 

som en central och viktig person. Kvalitetschefen bör även besitta goda kunskaper inom 

kvalitetsverktyg samt organisationens processer som t.ex. konstruktions-, inköps, produktion- 

samt marknadsförings och försäljningsprocessen. Chen, Paetsch och Paulraj (1997) menar att det 

inte endast krävs kunskaper inom professionen kvalitet hos kvalitetschefen, utan även i andra 

områden som tillverkning, design, marknadsföring, inköp och logistik. 

Sandholm (2012) menar att kvalitet ses alltmer idag som en strategisk fråga där en annan 

kompetens krävs hos kvalitetscheferna. Enligt SQMA:s rapport Att organisera för 

Kvalitetsutveckling beskrivs kvalitetsprofessionen ha olika roller och att den varierar mellan att 

vara såväl strategisk som operativ. Dock visar rapporten att de vanligaste rollerna är av en mer 

specialiserad karaktär, och att gapet mellan nödvändiga och formella kunskaper antyder vara 

växande (Elg et al., 2017). Sandholm (2012) menar att i allmänhet anställer organisationer 

professionella med specifika krav av utbildningsbakgrund inom exempelvis ekonomi och 

personalförvaltning.  Dock tillsätts sällan kvalitetschefen med krav på goda kunskaper i 

professionen kvalitet utan oftast av andra anledningar, exempelvis en medarbetare med lång 

erfarenhet i företaget (ibid.). Elg et al. (2011) menar att en anledning till detta kan vara bristen 

på universitetsbaserad utbildning inom kvalitet eller möjligtvis att få kvalitetsprofessionella att 

anmäla sig till dagens utbildningsprogram om kvalitet. 

Wadell och Mallen (2001) presenterade i sin studie, fyra alternativ för framtiden inom 

kvalitetsledning, vilka alla skulle påverka kvalitetschefens roll. Det första alternativet var att 

fortsätta arbeta med kvalitetsprinciper och kvalitetsverktyg, den andra var att outsourca 

kvalitetsavdelningen till kvalitetskonsulter. Det tredje alternativet var att kvalitetsledning kan 

utvecklas till att vara en integrerad del av företagsledningssystemet och slutligen kunde 

kvalitetsledning helt enkelt upphöra eller utvecklas till en liknande filosofi under ett annat namn 

(ibid.). 

Rosendal (2010) genomförde 2010 en svensk studie med syfte att kartlägga kvalitetschefens 

arbetssituation, roll och kompetens inom svenska organisationer inkluderade 278 kvalitetschefer 

i Sverige. Från studien framkommer det att svenska kvalitetschefer upplever sin roll som otydlig 

med konsekvenser att tillräckliga resurser inte avsätts för att bedriva kvalitetsarbetet. Analysen 

visade att kvalitetschefen lägger mest tid av sin arbetstid på kvalitetskontroll.  93% av de 

tillfrågade kvalitetscheferna hade någon form av utbildning inom verksamhetsutveckling och 

kvalitet där endast 31% hade minst en veckas utbildning inom detta område. Studien kom fram 

till att kvalitetschefens position i verksamheten är viktig där kvalitetschefer i hög utsträckning 

värdesätter ledningens aktiva stöd. Analysen från studien visade en koppling mellan att 

kvalitetscheferna har ledningsgruppens stöd och att kvalitetschefen sitter ledningsgruppen, att de 

får möjlighet till kompetensutveckling samt att ledningsgruppen har utbildning inom 

verksamhetsutveckling, kvalitets- och förbättringsarbete. Studien visade även på att 

kvalitetschefen önskar mer utbildning inom ämnesområdet verksamhetsutveckling och 

kvalitetsarbete för att öka sin kompetens för att leva i ett ständigt lärande (ibid.). 

Elg et al. (2011) genomförde 2011 en svensk studie med syfte att kartlägga kvalitetschefens roll 

och inkluderade 212 kvalitetschefer i Sverige. Studien visar att kvalitetschefens operativa ansvar 

är begränsat definierat där kvalitetschefens arbetsuppgifter är huvudsakligen relaterad till 

kvalitetsstandarder, såsom ISO 9000 och ledningssystemet för miljö ISO 14000. Dessa program 

ramar in arbetet hos kvalitetschefen, vilket i många fall lämnar andra program, såsom Six Sigma 
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och Lean Produktion, till andra avdelningar eller parallella förbättringsstrukturer. I 

organisationer med fokus på ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 1400 sitter de flesta 

kvalitetschefer i ledningsgruppen, dock inte med uppdraget som strateg utan med uppdrag att 

säkerställa kvalitet genom att upprätthålla certifikaten. Studien visade även att tillsättning av 

kvalitetschefer oftast sker genom lång erfarenhet i organisationen. En majoritet av cheferna har 

huvudsakligen fått sin utbildning genom självstudier och interna utbildningar där endast en 

tredjedel av kvalitetscheferna studerat kvalitetsteknik på högskole- eller universitetsnivå. 

Studien visade även att kvalitetschefen ingår i ledningsgruppen i mer än 77% av företagen. I 

20% av företagen är kvalitetscheferna en del av ledningsgruppen, en hierarkisk nivå under 

ledningsgruppen (ibid.). 

Enligt en rapport som SIQ tagit fram innebär utmaningar som organisationer står inför idag, 

sådant som rör organisationers behov av utveckling internt, och är därmed sådant som går att 

påverka och förändra (Westher, 2018). Det handlar om att utveckla samverkan och 

affärsmodeller med kunder och intressenter och att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. 

Vidare innebär det att öka kunskapen kring systematisk kvalitetsutveckling på strategisk nivå 

och att utveckla verksamhetens förmåga att hantera nya förutsättningar (ibid.). Det långsiktiga 

och systematiska arbete som kvalitetsarbete innebär, är något som identifierats ha stora 

möjligheter för att möta upp framtidens utmaningar (Elg et al., 2017). Den ökade 

förändringstakten ställer nya krav och är något som kommer att ha en direkt inverkan på 

kompetensen inom företag och organisationer. Något som visat sig ha en betydande roll för 

organisationers kvalitetsutvecklingsarbete är kvalitetschefer. Samtidigt visar det sig att relativt få 

av dem har utbildning i kvalitetsutveckling på universitetsnivå. Att organisera för 

kvalitetsutveckling i termer av roller, utbildning och kompetens är ett område som är relativt 

outforskat. Trots att kvalitetschefens roll har en stor betydelse för en organisationens utveckling, 

finns ingen samlad bild för vad kvalitetschefen bör ha för kompetens (ibid.).  

2.3 Kvalitetschefens roll och kompetens 
 

Under detta kapitel har en litteraturgenomgång från rapporter av Sandholm Associates, ASQ, 

EOQ, The House of Competence och SQMA studerats med syfte att hitta gemensamma 

kompetensområden och arbetsuppgifter i rollen som kvalitetschef (ASQ, 2014; EOQ, 2015; 

Ingason & Jónsdóttir, 2017; Sandholm Associates, 2014; Elg et al., 2017). 

2.3.1 ASQ  

The American Society for Quality (ASQ) beskrivs som en väletablerad amerikansk 

organisation som arbetar med certifiering och utbildning inom kvalitetsarbete (Wiley, 2002). 

ASQ har sedan 1991 haft i uppdrag att handha The Malcolm Baldrige National Quality 

Award, en kvalitetsutmärkelse som syftar till att utse företag som inom kvalitetsprofessionen 

som ernått betydande resultat. Övergripande innehåller certifieringen frågor inom sju 

områden, se figur 2:6 nedan (ibid.): 
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Figur 2:6. Certified Manager of Quality (ASQ, 2014) 

2.3.2 The House of Competence 

Ingason & Jónsdóttir (2017) beskriver i modellen The House of Competence, utifrån 

kvalitetschefens kompetens, där begreppen kunskap och färdigheter beskrivs som något som 

i sin tur stöder kompetensen. Benämningarna som återfinns i pelarna, se figur 2:7 nedan, 

beskrivs vara de primära egenskaper som kvalitetschefer behöver ha för att kunna lyfta de 

egenskaper som är av mer komplex karaktär, vilka återfinns i kompetensen, i modellen 

beskrivet som taket (ibid.). 

 

Figur 2:7. The House of Competence (Ingason & Jónsdóttir, 2017) 

2.3.3 Sandholm Associates 

Kvalitet är en fråga som bör hanteras strategiskt och kräver såväl kunskap som kompetens 

hos den kvalitetschef som har till uppgift att leda detta arbete, enligt Sandholm (2012). 

Sandholm Associates AB är ett etablerat utbildningsföretag i Sverige inom kvalitet, 

förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling (Sörqvist, 2004). Sedan 1989 

har utbildningar för kvalitetschefer genomförts av Sandholm, vilka pågår under 20 dagar. 

Utbildningarna har enligt Sandholm (2012) varit under ständig utveckling allt eftersom 

kvalitetsprofessionen har utvecklats. Sandholm Associates (2014) beskriver 11 identifierade 

kompetensområden som anses vara centrala för att lyckas i sin roll som kvalitetschef fem 

identifierade hörnstenar i kvalitetschefens roll, se figur 2:8 nedan. 
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Figur 2:8. Kvalitetschefens roll och kompetens (Sandholm Associates, 2014) 

2.3.4 EOQ 

The European Organization for Quality, EOQ, är en europeisk organisation bestående av 58 

organisationer vars mål är att främja kvalitet (EOQ, 2015). EOQ har utvecklat en 

kompetensspecifikation vilken beskriver de kunskapsområden samt vilken roll 

kvalitetsprofessionella samt kvalitetschefer besitter. Kompetensspecifikationen beskriver 10 

olika arbetsområden för kvalitetschefens roll samt vilken kompetens som krävs för 

respektive arbetsområde (ibid.).  

2.3.5 SQMA 

Swedish Quality Management Academy, SQMA är en plattform för forskning och som ska 

fungera som en länk mellan vetenskap och praktisk tillämpning. SQMA har bland annat 

genomfört en studie kopplat till hur kvalitetsprofessionens roller, kompetenser och 

arbetsuppgifter definieras genom en litteraturgenomgång med rapporter från American 

Society for Quality, European Organization for Quality och Svenska Förbundet för Kvalitet 

(Elg et al., 2017).  

2.4 Kvalitetschefens kompetens 

Under detta kapitel har en litteraturgenomgång från rapporter av Sandholm Associates, ASQ, 

EOQ, The House of Competence och SQMA studerats för att hitta gemensamma 

kompetensområden (ASQ, 2014; EOQ, 2015; Ingason & Jónsdóttir, 2017; Sandholm 

Associates, 2014; Elg et al., 2017). Under litteraturgenomgången hittades totalt 12 

kompetensområden för kvalitetschefen, se figur 2:9 nedan. En sammanfattning av detta 

kapitel återfinns i bilaga A. 

 

Figur 2:9. 12 identifierade kompetenser för Kvalitetschefen efter litteraturgenomgång (se bilaga A) 

2.4.1 Kundfokus, värdeskapande och effektivisering 

Bergman & Klefsjö (2012, s. 28) beskriver begreppet kund vid “de personer eller 

organisationer vår verksamhet är till för”, dvs. “de vår organisation vill skapa värde för”, 

detta sker genom verksamhetens aktiviteter och produkter. Vidare menar Bergman & Klefsjö 



  

15 
 

(2012) att ledningen i en organisation är de som ska se till att kundens behov och 

förväntningar urskiljs och förs över till produktegenskaper, detta för att nå 

kundtillfredsställelse. Enligt Sandholm Associates (2014) är kunskap om kundens behov och 

förväntningar en viktig del i kvalitetschefens kompetens. Att se och förstå hur kvalitet och 

ekonomi hör ihop samt hur effektivitet och värde skapas i en verksamhet är andra 

kompetenser som lyfts (ibid.). Att ha förståelse för kundbehov, samt att kunna mäta och 

analysera kundtillfredsställelse är andra kompetenser som identifierats bör finnas hos 

kvalitetschefer (ASQ, 2014; EOQ, 2015; Ingason & Jónsdóttir, 2017; Elg et al., 2017). Att 

ha förståelse för kundens behov är även något som identifierats som grundläggande för att nå 

framgång (SIQ, 2018) samt att framgång skapas genom att bevara och skapa unika resultat 

som är bättre än kundens förväntan EFQM (2013).  

2.4.2 Strategi och verksamhetsstyrning 

För att skapa framgång i förbättringsarbetet behövs en tydlig koppling till organisationens 

mål, visioner och strategi (Sörqvist, 2004). Att arbeta för att nå uppsatta mål innebär att olika 

åtgärder behöver vidtas. Ett begrepp som beskriver hur planen för genomförandet av dessa 

aktiviteter ska se ut är strategi (Bergman & Klefsjö, 2012). Sandholm Associates (2014) 

menar att en kvalitetschef bör ha förmågan att kunna sammanföra kvalitet och 

förbättringsarbete med övergripande strategier och mål samt att prioritera rätt saker och delta 

aktivt i verksamhetens ledningsarbete. Ingason och Jónsdóttir (2017) menar att 

kvalitetschefen bör besitta strategisk kompetens, kunna implementera kvalitetsledning och 

koppla detta till affärsstrategier. Kunskaper om strategier för verksamhetsutveckling och 

planering är kompetenser som återfinns hos SQMA, EOQ samt ASQ (ASQ, 2014; EOQ, 

2015; Elg et al., 2017). ASQ beskriver i deras certifiering av kvalitetschefer att denna har en 

inriktning på bland annat strategisk verksamhetsplanering (ASQ, 2014).  

2.4.3 Verksamhetsplanering och organisation 

En organisation med roller som är väldefinierade anses avgörande för att skapa framgång i 

förbättringsarbetet (Sörqvist, 2004). För att lyckas med förbättringsarbetet är faktorerna 

väldefinierade roller men även ansvar och befogenheter viktiga (ibid).  

Kvalitetschefen bör därmed ha kompetens om hur sådana profiler tas fram. Något som 

beskrivs även ha en påverkan på hur väl förbättringsarbetet lyckas, är var i organisationen 

ansvaret för förbättringsarbetet ligger (Sandholm Associates, 2014). Sörqvist (2004) menar 

att detta bör ligga på operativa chefer snarare än på en enhet som kvalitetsavdelning eller 

liknande (ibid.). Att ha förmåga till effektiv planering och projektledning beskrivs som en 

viktig kompetens hos en kvalitetschef samt kunskaper inom organisationsstruktur (Ingason 

& Jónsdóttir, 2017; ASQ, 2014). Enligt Sandholm Associates (2014) bör en kvalitetschef ha 

kompetens och förmåga att kunna organisera och planera för förbättringsarbete i hela 

verksamheten. EOQ (2015) beskriver kompetensen vid förmågan att kunna organisera 

personer i team, projekt och program.  

2.4.4 Ledarskap för förbättringar och kvalitet 

Ett annat kompetensområde som Sandholm Associates (2014) lyfter, är förmågan att som 

kvalitetschef kunna utöva ett personligt ledarskap på ett sätt som stöttar kvalitet och 

förbättringsarbetet. Det kan till exempel handla om att agera som coach, rådgivare eller 
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mentor för andra chefer. Enligt Bergman & Klefsjö (2012) skiljer sig chefskap kontra 

ledarskap, där ledarskap innebär att ha en coachande roll, vilket betyder att kunna leda mot 

uppsatta mål inom de ramar och regler som gäller. Sedan är det upp till medarbetaren att 

inom dessa ramar välja hur det praktiskt ska genomföras (ibid.). Att ha förmågan att 

motivera och ge konstruktiv feedback är andra kompetenser i ledarskapet som lyfts fram 

(Ingason & Jónsdóttir, 2017). Utbildning och ledarskap lyfter även Elg et al. (2017) och 

ASQ (2014) som viktiga delar i kvalitetschefens kompetens. EOQ (2015) beskriver vikten av 

att kunna utöva ett ledarskap och kommunikation för ett effektivt kvalitetshanteringssystem. 

I EFQMs (2013) modell definieras begreppet ledarskap som ett utav angreppssätten som 

skapar resultat i organisationen. Ett ledarskap som designar och realiserar framtiden och 

verkar som förebild för de värderingar som finns i organisationen (ibid.). ASQ beskriver i 

deras certifiering av kvalitetschefer, Certified Manager of Quality/Organizational Excellence 

(u.å), att denna har en inriktning på bland annat ledarskap. Enligt ASQ, EOQ samt The 

House of Competence är projektledning en viktig kompetens för kvalitetschefen (ASQ, 2014; 

Ingason & Jónsdóttir, 2017; EOQ, 2015, Elg et al., 2017). ASQ beskriver bland annat 

projektledning som en kompetens i certifieringen av kvalitetschefer (ASQ, 2014).  

2.4.5 Medarbetarskap och kulturutveckling 

Kompetensområdet medarbetarskap och kulturutveckling innebär enligt Sandholm 

Associates (2014) förmågan att kunna kompetensutveckla, inspirera och engagera 

medarbetare när det kommer till att utveckla en kvalitetskultur. En stark företagskultur har 

även identifierats som grund för ett företags framgång, där företag behöver fokusera på 

behov och förväntningar hos såväl kunder som hos anställda (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Vidare pekar flera av de punkter som ingår i Demings 14 punktslista, även på en syn att 

människans handlingar är goda och har en vilja att göra ett bra arbete (ibid.). När individer i 

en organisation ser mening och lust i sitt arbete, gagnar detta organisationen positivt och de 

får användning för sin energi och kompetens (Bolman & Deal, 2005). Organisationer som 

anses arbeta progressivt använder olika tekniker för att främja engagemang. Detta för att öka 

medbestämmande och teamarbetet för att främja att medarbetarna ska känna mening i sitt 

arbete (ibid.). Enligt Ingason och Jónsdóttir (2017) är kunskap och metoder för 

förändringsledning och teamwork identifierade kompetenser hos en kvalitetschef. Detta är 

något som samtliga EOQ, ASQ och SQMA identifierat som viktiga kompetenser (ASQ, 

2014; EOQ, 2015; Elg et al., 2017). Att ha god verbal och skriftlig kompetens samt 

förmågan att förklara komplexa system samt kommunicera till olika målgrupper är andra 

områden som identifierats i kvalitetschefens kompetens (ASQ, 2014; EOQ, 2015; Ingason & 

Jónsdóttir, 2017; Elg et al., 2017). Sandholm Associates (2014) lyfter även att 

kommunikation är en viktig del av kvalitetschefens roll. 

2.4.6 Förbättringsmetoder och förbättringsverktyg  

För att förstå och lösa problem effektivt finns många olika metoder och verktyg att använda 

(Sörqvist, 2004). Vid arbete med förbättringar är det lämpligt att använda rätt modell för 

problemlösning, modeller som skapar systematik och identifierar bakomliggande orsaker till 

problem snarare än symtomen (ibid.). Systematiken skapar en struktur för att planera, styra 

och följa upp förbättringsprojekt, enligt Sandholm Associates (2014). En del metoder är 

relativt enkla medan andra är mer avancerade. Något som har varit ett viktigt bidrag till 
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kvalitetsrörelsen är Business Excellence modeller (Enquist, Johnson & Rönnbäck, 2015). 

Arbete med Excellencemodeller innebär en form av självutvärdering som hjälper 

organisationer att identifiera sina styrkor och utvecklingsområden och är exempel på en 

modell som kan användas för att utvärdera och analysera verksamheten (EFQM, 2013). Ett 

exempel på sådan modell är EFQM modellen, som ger möjlighet för ledare och chefer att se 

relationen mellan det resultat som organisationen når och det organisationen de facto gör 

(ibid.). 

En kvalitetschef bör enligt Sandholm Associates (2014) vara kunnig inom verktyg och 

metoder som Lean och Six Sigma men bör även ha förmågan att kunna genomföra 

förbättringar med hjälp av problemlösning, processutveckling och innovation. Att ha 

förståelse för förbättringsmetoder, koncept och verktyg är kompetenser som en kvalitetschef 

bör ha enligt ASQ och EOQ (ASQ, 2014; EOQ, 2015; Elg et al., 2017). Inom 

kompetensområdet förbättringsmetoder och verktyg identifieras även kunskaper om de 7 

ledningsverktygen (Ingason & Jónsdóttir, 2017). Enligt Bergman och Klefsjö (2012) 

används de sju förbättringsverktygen strukturering och analys av numerisk information samt 

de sju ledningsverktygen för strukturering och analys av verbal information. 

2.4.7 Processorientering och processledning 

Processledning definieras enligt Ljungberg och Larsson (2012, s. 166) som “aktiviteter för 

att införa och vidmakthålla daglig löpande styrning, användning och utveckling av en 

process”. Bergman och Klefsjö (2012) definierar begreppet processledning att det innebär 

för organisationen att identifiera processer och utse personer med ansvar för 

förbättringsarbetet. Enligt Ljungberg och Larsson (2012) är en processorienterad 

organisation en sådan där det finns en helhetssyn och där alla använder men även har tillgång 

till all information. En organisation som är processbaserad innebär att gå från perspektivet 

funktion till process, från vinst till prestation, från produkt till kund, från lager till 

information och från transaktion till relation (ibid.). Sandholm Associates (2014) menar att 

kvalitetschefens roll handlar om förmågan att kunna leda arbetet med att identifiera, 

kartlägga och utveckla verksamhetens processer och flöden för att implementera ett 

processorienterat arbetssätt. Att kunna definiera kriterier och metoder för en effektiv drift 

och kontroll av processer samt processanalys lyfter även EOQ (2015) och ASQ (2014) som 

en identifierad kompetens hos kvalitetschefen.  

2.4.8 Kvalitetsutveckling inom olika delar av verksamheten 

Sandholm Associates (2014) anser att kvalitetschefens kompetens även innebär kunskap om 

metoder och tekniker som säkerställer kvalitet i verksamheten. Detta genom exempelvis 

leverantörssamverkan, kvalitetssäkring vid nyutveckling av varor och tjänster och i 

produktionen samt inköpskvalitet (ibid.). En utav Demings punkter i 14 punktslistan, kan ses 

vara direkt kopplade till leverantörssamverkan, vilket handlar om att “minska antalet 

leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 301). När 

det gäller kvalitetssäkring kan detta begrepp enligt Sandholm (2012) ha flera betydelser och 

många förknippar det med kvalitetsstyrning. En annan definition innebär att se till att 

kvaliteten nås och upprätthålls (ibid.). Arbetsuppgifter i ett kvalitetsarbete kan då innebära 

att granska eller ge översyn av arbetet i syfte att skapa kvalitet hos varor och tjänster 

(Sandholm Associates, 2014). Andra kompetensområden som lyfts fram inom 
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kompetensområdet kvalitetsutveckling i olika delar av verksamheten, är förmågan att 

koordinera och leda kvalitetshanteringsaktiviteter i organisationen (ASQ, 2014; EOQ, 2015) 

samt förmågan att övertyga om fördelarna med kvalitetshantering i organisationen (Ingason 

& Jónsdóttir, 2017).  

2.4.9 Metoder för analys 

Ett kompetensområde som identifierats är kunskaper inom statistiska metoder och analys 

(Ingason & Jónsdóttir, 2017). En kvalitetschef har uppgiften att utveckla verksamheten där 

förmågan att kunna hantera metoder och verktyg för att analysera och utvärdera 

verksamheten är väsentlig (Sandholm Associates, 2014). Likaså att kunna tillämpa statistiska 

metoder och använda mjukvarustöd som Minitab. Ett arbetssätt för att analysera kan vara 

genom så genom kallade duglighetsstudier (ibid.). Duglighetsstudier definieras som “ett 

arbetssätt för att mäta och analysera en produktegenskap för att avgöra processens förmåga 

att uppfylla de specifikationer som uppställts för egenskapen” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 

289). Det innebär att bestämma om processen är stabil eller i statistisk kontroll samt om den 

är processduglig (Sandholm, 2012). Att ha förståelse för Excellencemodeller (EOQ, 2015) 

samt att kunna tillämpa principer för dataanalys och metoder för analys och utvärdering är 

andra kompetensområden som benämns (ASQ, 2014; EOQ, 2015; Ingason & Jónsdóttir, 

2017; Elg et al., 2017). Kvalitetschefen bör även besitta kunskaper inom riskanalys (ASQ, 

2014; EOQ, 2015; Sandholm Associates, 2014). 

2.4.10 Ledningssystem och revisioner 

Med ledningssystem menas en form av regelverk för organisationens rutiner, ansvar och 

resursfrågor och är ett sätt att hantera funktioner och aktiviteter i organisationen (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Vidare beskriver Bergman och Klefsjö (2012) att ett kvalitetsledningssystem 

är ett system som syftar till att “leda och styra en organisation med avseende på kvalitet” (s. 

503). En internationell standard för kvalitetsledningssystem som har tagits fram är ISO 9000 

(ibid.). Enligt Sandholm Associates (2014) är ett kompetensområde som kvalitetschefsrollen 

bör besitta förmågan att kunna utveckla och stödja ett ledningssystem som stöttar kvalitet 

och förbättringsarbetet. Detta kan innebära att arbeta med kvalitetsstandarder på ett 

tillfredsställande sätt, genomföra interna revisioner samt inneha kunskaper inom 

ledningssystemstandarder (såsom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet) (ibid.). 

Att ha kunskaper om standarder samt implementering, granskning och förbättring av 

revisionsprogram samt kvalitetssystem och kvalitetsmodeller är något som även ASQ och 

EOQ lyfter som kompetensområden (ASQ, 2014; EOQ, 2015; Elg et al., 2017).  

2.4.11 Aktuell utveckling inom kvalitetsområdet  

Sandholm Associates (2014) menar att kvalitetschefen i rollen som expert bör vara väl insatt 

i hur utvecklingen inom kvalitetsområdet förändras. Det kan ske genom att ta del av 

forskning eller erfarenheter från andra verksamheter genom nätverk eller utbyte med 

kollegor inom kvalitetsområdet (ibid.).  

2.4.12 Erfarenhet 

En kvalitetschef ska enligt EOQ (2015) ha kunskap och färdigheter motsvarande 

universitets- eller högskoleexamen samt ha 4 års arbetslivserfarenhet varav 2 år inom 



  

19 
 

kvalitetsutveckling. Kvalitetschefen beskrivs även vid sådan som bör ha generell erfarenhet 

av kvalitetsarbete, något som kommer med tillämpad kunskap i motsats till att endast besitta 

formell kunskap (Ingason & Jónsdóttir, 2017). Ett av ASQ certifieringskrav är att ha 10 års 

erfarenhet av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete, där fem av dessa ska vara i en 

beslutsfattande ställning, alternativt inneha en universitets- eller högskoleexamen (ASQ, 

2014). 

2.5 Kvalitetschefens roll  

Under detta kapitel har en litteraturgenomgång från rapporter av Sandholm Associates, ASQ, 

EOQ, The House of Competence och SQMA studerats för att hitta gemensamma 

arbetsuppgifter för rollen som kvalitetschef (ASQ, 2014; EOQ, 2015; Ingason & Jónsdóttir, 

2017; Sandholm Associates, 2014; Elg et al., 2017). Under litteraturgenomgången hittades 

totalt fem hörnstenar i kvalitetschefens roll, se figur 2:10 nedan. En sammanfattning av detta 

kapitel återfinns i bilaga B. 

 

Figur 2:10. Identifierade fem hörnstenar i rollen som kvalitetschef efter litteraturgenomgång (se 

bilaga B) 

2.5.1 Leda och utveckla kvalitetsarbetet 

För att nå resultat i organisationen, behöver kvalitetsfrågor bestå av ett strukturerat och 

långsiktigt arbete en plan för verksamhetens utveckling (Sandholm, 2012). Rollen som 

kvalitetschef beskrivs vara en som har förståelse för strategisk planering och 

förändringsarbete och är den som leder arbetet i kvalitetsorganisationen (Sandholm 

Associates, 2014). ASQ (2014) lyfter även att rollen ansvarar för projekt och det ekonomiska 

läget samt stödjer strategisk planering. Att samla information i en verksamhet görs för att 

kunna styra, planera och påverka såväl medarbetare som ledare (Sörqvist, 2004). Vidare 

beskrivs att planering, genomförande av utbildningar samt arbete med kommunikation och 

information är viktiga uppgifter, samt att påverka, leda och inspirera medarbetare i 

verksamheten (Sandholm Associates, 2014). Vidare beskrivs att en kvalitetschef bör inneha 

en roll i ledningsgruppen som är av central karaktär (ibid.). EOQ (2015) beskriver att 

kvalitetschefens roll innebär att motivera och utvärdera personal samt tillämpa metoder inom 

kvalitetsledning. Även Elg et al. (2017) lyfter kompetens inom strategi och 

kvalitetsutveckling, att leda och genomföra initiativ inom processförbättring samt motivera, 

coacha, utvärdera och utbilda personal.  

2.5.2 Utvärdering och uppföljning av verksamheten 

Att kontinuerligt utvärdera och följa upp verksamheten och basera arbetet på fakta och 

analys innebär att en kvalitetschef arbetar med statistiska verktyg och metoder för att tolka 

och förstå data som samlas in (Sandholm Associates, 2014). Arbetsuppgifter relaterat till 

analys och rapportering återfinns i kvalitetschefens roll enligt Elg et al. (2017). Även EOQ 

(2015) beskriver att kvalitetschefens roll är att tillämpa metoder för kvalitetsledning genom 

att analysera data utifrån mätningar samt fatta beslut på fakta.  
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2.5.3 Initiera och samordna förbättringsarbete 

Sandholm Associates (2014) beskriver att skapa strukturer för ett systematiskt 

förbättringsarbete inom organisationen är en viktig uppgift för en kvalitetschef att bedriva. I 

detta arbete ingår att skapa tydliga rollstrukturer och gemensamma arbetssätt för 

problemlösning samt att kompetensutveckla medarbetare (ibid.). Att skapa en strategi för 

organisationens kvalitetsutveckling är roller som beskrivs ingå i arbetet med att initiera och 

samordna förbättringsarbetet (Elg et al., 2017). Organisationer som är framgångsrika 

beskrivs enligt EFQM modellen vid sådana som värderar medarbetare och som lyckas skapa 

en kultur som gör det möjligt att kombinera såväl personliga som organisatoriska mål. Detta 

genom att utveckla kompetens, verka för rättvisa och jämlikhet vilket skapar engagemang 

och motivation hos medarbetare (EFQM, 2013). Kvalitetschefens roll beskrivs av ASQ vid 

en yrkesprofessionell som leder förbättringsinitiativ inom såväl mindre som större globala 

företag (ASQ, 2014).  

2.5.4 Underhåll och revision av ledningssystem 

Sandholm Associates (2014) beskriver att för bedriva ett systematiskt arbete behöver 

organisationer ett lednings- och verksamhetssystem. Kvalitetschefens roll beskrivs därför 

vara att utveckla och ansvara för detta system genom att arbeta med genomförande och 

planering av revisioner och kontinuerlig förbättring av effektiva och funktionella system. Att 

integrera kvalitetssystem med ledningssystem för miljö, arbetsmiljö och 

informationssäkerhet har blivit mer förekommande de senaste åren (ibid.). Även EOQ och 

ASQ beskriver att kvalitetschefens roll är att utveckla och främja skapa, implementera, 

utvärdera och förbättra revisionsprogram samt utveckla och främja kvalitetsledningssystemet 

(ASQ, 2014; EOQ, 2015; Elg et al., 2017).  

2.5.5 Samverkan med kunder och leverantörer  

Att samverka med kunder och leverantörer och verka för ett partnerskap med dessa är mer 

förekommande i kvalitetschefens roll idag, i jämförelse mot tidigare då kontroll och revision 

var mer förekommande (Sandholm Associates, 2014). Även EOQ och ASQ beskriver att 

kvalitetschefens roll innebär samverkan med kund och leverantör (ASQ, 2014; EOQ, 2015; 

Elg et al., 2017).  

 

3. Metod 

I detta kapitel redogörs för vilka avgränsningar och metoder som studien baseras på samt vilka 

vetenskapliga förhållningssätt som har tillämpats.  

3.1 Forskningsmetod och arbetsprocess 

Denna studie syftar till att bidra med ökad kunskap och förståelse för framgångsfaktorer och 

utveckling av kvalitetschefens roll och kompetens det senaste decenniet.  

I en forskningsprocess fattas ett antal beslut rörande forskningsinriktning, filosofisk 

inriktning samt metod och design (Creswell, 2014). Utifrån mottagaren, ämnet som studeras 

samt de erfarenheter som forskaren besitter, bestäms en riktning för forskningsdesign och 

ansats, där den filosofiska inriktningen har en inverkan. Val av metod vara såväl kvantitativa 

som kvalitativa eller blandade. Blandade metoder innebär användandet av både kvalitativa 

och kvantitativa metoder. Vidare finns fyra inriktningar för den filosofiska hållningen, vilka 
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beskriver dels en postpositivistisk syn med kvantitativ grund där statistiska metoder är 

vanligt förekommande. Forskaren insamlar data utifrån teorin för att sedan verifiera eller 

invända mot teorin, sedan revideras och genomförs vidare undersökningar. Den 

konstruktivistiska synen innebär en kvalitativ metod med frågor som är omfattande och 

övergripande och det finns en interaktion mellan deltagarna. Detta för att utgå från och ha 

tillit till deltagarnas perspektiv av det som studeras, detta med insikten att deltagarnas 

bakgrund såväl som forskarens inverkan på de tolkningar som görs (ibid.).  

Den transformativa synen är länkad med politik, med inriktning på människor eller grupper i 

samhället som upplever förtryck eller diskriminering. En pragmatisk syn söker såväl 

lösningar till de problem som finns, samt har fokus på det som fungerar väl (Creswell, 2014).  

För att besvara syftet samt frågeställningarna har författarna i denna studie intagit ett 

pragmatiskt förhållningssätt, vilket enligt Creswell (2014) innebär att utgå från att såväl 

händelser som situationer och konsekvenser tillsammans har en inverkan på varandra. Något 

som påverkar människors upplevelse av sanningen, är enligt det pragmatiska 

förhållningssättet dels kontexten men även interna och externa faktorer. Det pragmatiska 

perspektivet innebär att världen betraktas ur fler perspektiv varav kvalitativa och kvantitativa 

metoder behövs för att svara på forskningsfrågorna, det vill säga blandad eller mixad metod. 

Mixad metod passar till ett pragmatiskt förhållningssätt. Mixade metoder anses ge en ökad 

förståelse av problemet eller frågan än vad enbart kvalitativa eller kvantitativa metoder gör 

(ibid.). Enligt Yin (2012) möjliggör mixade metoder att forskare kan angripa mer komplexa 

forskningsfrågor där datainsamlingen har en högre grad av bevis än om man valt en metod 

ensam. Forskningsmetoden som valdes är således en konvergent parallell mixad metod som 

är när forskaren samlar in både kvantitativa och kvalitativa data, analyserar dem separat och 

jämför sedan resultaten för att se om resultaten bekräftar eller avvisar varandra (Creswell, 

2014).  

Enligt Creswell (2014) är induktion ett angreppssätt i den kvalitativa forskningsprocessen, 

vilket innebär att samla information från deltagarna och utifrån detta skapa mönster, teman 

eller teorier som sedan jämförs med litteraturen. Kvantitativa metoder däremot, innebär ett 

deduktivt angreppssätt vilket syftar till att bekräfta eller testa en teori snarare än att utveckla 

den. Processen innebär att utveckla en teori för att sedan samla in data och undersöka teorin, 

som utgör studiens ramverk. Processen i denna studie har inneburit både ett induktivt och 

deduktivt förhållningssätt då enkäten genererar både kvantitativa och kvalitativa data utifrån 

öppna samt sluta frågor (ibid.).  

I studien utgjordes den kvantitativa och den kvalitativa datainsamlingen genom en interaktiv 

webbenkät. Detta genom att inledningsvis genomföra en kvalitativ litteraturgenomgång som 

sedan genom en kvantitativ och kvalitativ datainsamling i form av slutna och öppna frågor i 

en webbenkät utforska kvalitetschefens roll, kompetens och utveckling i svenska 

organisationer och företag. Studien kan beskrivas i sex faser, se figur 3:1 nedan, som 

beskrivs mer omfattande i rubrikerna nedan i detta kapitel. 
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Figur 3:1. Studiens sex faser 

3.2 Förförståelse 

Enligt Creswell (2014) grundar sig forskarens tolkning av resultat av dess bakgrund. 

Författarna till denna studie har arbetat med kvalitets- och verksamhetsutveckling mellan 5–

10 år inom privat och offentlig verksamhet. Författarna har god erfarenhet av verbal samt 

numerisk databearbetning. Kunskaper kring kvalitetschefens roll och kompetens kan dock 

anses begränsad inför denna studie. 

3.3 Avgränsning 

Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur kvalitetschefer i svenska 

organisationer och företag upplever sin existerande roll och kompetens. Med roll har vi i 

denna studie avgränsat till att innefatta arbetsuppgifter och med kompetens menas att 

undersöka den erfarenhet och utbildning som kvalitetschefen besitter.  

Under pilotstudien valdes verksamhet med experthjälp efter urvalet framgångsrika 

verksamheter inom ämnesområdet kvalitets- och förbättringsarbete. 

För att utreda denna roll har avgränsningen varit att studera kvalitetschefer inom offentlig, 

privat eller ideell sektor och som idag arbetar som kvalitetschef.  

3.4 Etiska aspekter  

Etiska grundläggande frågor berör bland annat sådant som konfidentialitet och frivillighet 

(Bryman, 2018). Som forskare ska berörda personer i en studie enligt ett så kallat 

informationskrav, få veta att deltagandet är frivilligt samt vad som är syftet med studien 

(ibid.). Samtliga respondenter har därför i denna undersökning informerats om syftet med 

studien samt att deltagandet är frivilligt och anonymt, i samband med det utskick som 

gjordes med enkäten. På grund av etiska aspekter presenteras inga fritextsvar i denna rapport.  
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3.5 Litteraturgenomgång 

Inledningsvis gjordes en litteraturgenomgång över litteratur och forskning inom ämnet 

kvalitetschefens roll, kompetens och utveckling. Sökningar gjordes i Primo på sökorden: 

quality manager, quality management, quality manager competence, quality manager role, 

certification quality manager, kvalitetschef, kvalitetschefens roll, kvalitetschefens kompetens. 

För att skapa en internationell förståelse för kvalitetschefens roll och kompetens har det inom 

studiens ramar genomförts en litteraturgenomgång av rapporter från Sandholm Associates, 

The House of Competence, ASQ, EQQ samt SQMA (ASQ, 2014; EOQ, 2015; Ingason & 

Jónsdóttir, 2017; Sandholm Associates, 2014; Elg et al., 2017). En sammanfattning av 

litteraturgenomgången återfinns i bilaga A samt bilaga B.  

3.6 Pilotstudie  

Vidare genomfördes intervjuer med Lars Sörqvist, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan 

samt VD för Sandholm Associates AB, i syfte att skapa fördjupad förståelse för 

kvalitetsarbetets principer, historik och nutida perspektiv samt att skapa en pilotenkät. 

Pilotenkäten utvecklades baserat på litteraturgenomgång samt intervjuer med Lars Sörqvist.  

För att skapa en fördjupad bakgrund och förståelse för kvalitetschefens roll och dess 

kompetens samt för utveckling av pilotenkät, genomfördes en pilotstudie i form av 

platsbesök i en verksamhet med intervjuer. Verksamheten valdes inom urvalet framgångsrika 

verksamheter med expertstöd. 

Enligt Bryman (2018) finns tre olika varianter av intervjutekniker. Den första är strukturerad 

med fasta slutna, kvantitativa frågor. Den andra är kvalitativ i form av en semistrukturerad 

intervju där grunden ligger i en intervjuguide med förvalda områden att beröra. Den tredje är 

en kvalitativ ostrukturerad intervju i form av ett samtal. I denna pilotstudie har en semi-

strukturerad intervju med pilotenkäten som grund valts för att få en ökad förståelse för 

kvalitetschefens roll och kompetens, där intervjuaren ställer följdfrågor till de svar som 

uppfattas viktiga. Pilotstudier anses särskilt viktiga att genomföra vid enkätundersökningar 

då eventuella problem med frågorna som är formulerade kan upptäckas (ibid.).  

Vid pilotstudien genomfördes två semistrukturerade intervjuer hos två kvalitetschefer. Under 

intervjuerna skapades anteckningar som sedan används för att vidareutveckla pilotenkäten 

till den interaktiva webbenkäten.  

3.7 Enkätutformning  

En enkätundersökning kan ge en kvantitativ beskrivning av trender, attityder eller åsikter hos 

en population, genom att studera ett urval av den (Creswell, 2014). Utifrån resultatet kan 

sedan slutsatser dras och faktorer som påverkar resultatet identifieras. Enkäten utvecklades 

med avsikt att fånga respondenternas praktiska upplevelser för att utforska syftet med ökad 

kunskap och förståelse för framgångsfaktorer och utveckling av kvalitetschefens roll och 

kompetens det senaste decenniet. Frågorna utvecklades i nära samarbete med expertstöd från 

Lars Sörqvist, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan samt VD Sandholm Associates AB, 

utifrån litteraturgenomgången och pilotstudien. Den slutliga enkäten bestod av 36 frågor som 

relaterar till kvalitetschefens erfarenhet, roll, kompetens samt offensiv kvalitetsutveckling, se 

bilaga C. Svarsalternativen i enkäten är både öppna och slutna, med tonvikt på slutna. Slutna 

svarsalternativ benämns oftast vid skalor (SCB, 2016). I enkäten används intervallskala 1–10 
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(inte alls–i hög utsträckning) i de slutna frågorna, vilket fördelaktigt kan särskiljas, 

rangordnas och mätas med konstant måttenhet, se bilaga C. Ett öppet svarsalternativ anses 

bidra med kvalitativa komponenter till undersökningen och kan ge information utöver de 

fasta svarsalternativen. Vidare anses öppna svarsalternativ öka drivkraften hos 

respondenterna (ibid.). 

För att kvalitetssäkra webbenkäten utfördes en ostrukturerad expertgranskning (SCB, 2016) 

av fem stycken utomstående parter. Återkopplingen av expertgranskningen gällde enkätens 

språk, termer och begrepp, struktur på frågorna, svarsalternativ, ordningsföljd, navigering 

genom frågeformuläret, instruktioner samt hur lång tid tog det att fylla i enkäten (ibid.). 

3.8 Urvalsgrupp och Omfattning 

Vid den inledande pilotstudien som genomfördes gjordes urvalet av företag enligt kriteriet 

att bedriva ett framgångsrikt kvalitets- och förbättringsarbete, utpekad av expert. Vid besöket 

hos företaget genomfördes två pilotstudier och intervjuer med en P&L Specialist Quality 

Team Leader samt en Plant Manager Logistics.  

Genom en kvantitativ datainsamling har val av urvalsunderlag varit kvalitetschef genom ett 

så kallat icke slumpmässigt urval (Trost, 2011). Sammanlagt gick webbenkäten ut till 646 

kvalitetschefer i Sverige, varav 323 stycken via Sandholm Associates AB kunddatabas och 

tidigare deltagare vid deras utbildning för kvalitetschefer. Resterande 323 stycken skickades 

ut via Bisnodes register. Kriteriet för att kunna svara på enkäten var att idag inneha rollen 

som kvalitetschef. 

3.9 Enkäthantering och Datainsamling 

För enkätundersökningen valdes en interaktiv webbenkät för utskick i Google docs i förmån 

för en postal pappersenkät. Enligt Couper (2008) finns flertalet fördelar att använda 

interaktiva webbenkäter istället för pappersenkäter. Bland annat finns möjlighet till 

granskning, automatiska summeringar och beräkningar. Webbenkäter möjliggör även 

användandet av villkorsstyrda frågor och dynamiska loopar, instruktioner kan bli synliga vid 

behov samt är de billigare än pappersenkäter (ibid.). 

Samtliga enkätsvar som inkom registrerades digitalt och automatiskt genom Google docs 

egna verktyg efter att första utskicket genomfördes. Det första utskicket följdes av en 

påminnelse inom två veckor, vilket var den andra och sista påminnelsen. Den totala tiden 

enkäten var tillgänglig för besvarande på var 3 veckor. Till enkäten tillkom inledningsvis ett 

informationsbrev och avslutningsvis ett tackbrev och information om möjlighet att ta del av 

studiens resultat.  

3.10 Analysmetod  

Data exporterades till en Excelfil som sedan fördes in i statistikprogrammet Minitab i syfte 

att analyseras. En samlad bild av vald analysmetod per frågeställning i studien ses i figur 3:2 

nedan. 
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Figur 3:2. Val av analysmetod för respektive frågeställning i studien. 

För att besvara frågeställning 1, 2 och 4 har en kvantitativ analysmetod använts, vilket är ett 

sätt att kunna mäta olika företeelser och en forskningsstrategi som framhäver kvantifiering 

vid insamling och analys av data (Bryman, 2018).   

Analysmetod som valts för att besvara frågeställning 1 och 2 är multipel stegvis 

regressionsanalys, boxplot, stapeldiagram samt cirkeldiagram. Enligt Bergman och Klefsjö 

(2012) bidrar en boxplot att visualisera data med dess spridning på ett enkelt sätt. Trots 

(2011) menar att stapeldiagram och cirkeldiagram bidrar till att man på ett enkelt sätt kan 

visualisera en frekvensfördelning.  

Multipel regressionsanalys (Minitab, 2019) är en statistisk metod där man undersöker om det 

finns ett statistiskt samband mellan olika förklarande variabler (x) och responsvariabeln (Y). 

I den stegvisa regressionsanalysen sattes signifikansnivån till 0,05 vilket betyder att den 

stegvis söker linjära samband mellan variablerna och responsvariabeln med korrelation i 

95% av konfidensintervallet (ibid.).  

För att kunna besvara forskningsfråga 1 och 2 har under enkäthanteringen följande Y valts ut 

för en multipel stegvis regressionsanalys: 

Y1 = “I vilken utsträckning deltar du i verksamhetens övergripande strategi- och 

målarbete?” (se fråga 11, bilaga C) 

Y2 = “I vilken utsträckning upplever du att du har ledningens aktiva stöd i din roll som 

kvalitetschef?” (se fråga 9, bilaga C) 

Y3 = “I vilken utsträckning anser du att din roll och ditt ansvarsområde som kvalitetschef är 

tydligt definierad i din organisation?” (se fråga 33, bilaga C) 

Den multipla regressionsanalysen för respektive Y utfördes mot alla frågor i webbenkäten 

där de signifikanta faktorerna presenteras i resultatet. 

För att besvara frågeställning 1 och 3 har en kvalitativ metod använts genom öppna frågor i 

enkäten. För att analysera svaren på de öppna frågorna användes ett släktskapsdiagram, 

vilket är ett lämpligt verktyg när man ska hantera, analysera och strukturera en större mängd 

verbal information i likartade grupper och hur de förhåller sig till varandra (Klefsjö, 

Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck & Sandström, 1999).  

Data som samlats in via Google docs hämtades ut genom en Excelfil och visualiserades 

sedan i Power BI, Excel samt Minitab. För statistiska beräkningar användes programvaran 

Minitab.  

3.11 Validitet och Reliabilitet  

Att kunna bedöma om de slutsatser som genererats från en studie hänger samman är ett 

kriterium som anses viktigt inom forskning (Bryman, 2018). Det ska finnas en 

överensstämmelse mellan teori och indikatorer och att det som är beskrivet att mätas är det 

som faktiskt mäts (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Enligt Bryman 

Kvalitativ analysmetod
 Regressionsanalys Boxplot Stapeldiagram Cirkeldiagram Släktskapsdiagram

Frågeställning 1 x x x x

Frågeställning 2 x x

Frågeställning 3 x

Frågeställning 4 x x x

Kvantitativ analysmetod
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(2018) handlar reliabilitet om förmågan att vara tillförlitligt, det vill säga om undersökningen 

skulle ge samma resultat om det skulle göras igen. Enligt Stukát (2011) avser validitet att det 

som mäts är det som avses mätas. Enligt Denscombe (2009) hänger validitet ihop med och 

generaliserbarhet när det gäller forskningskvalitet och benämns som extern validitet. Enligt 

Wedin och Sandell (2004) handlar generaliserbarhet, dvs. den externa validiteten, om i 

vilken utsträckning man kan överföra resultatet från en studie till andra situationer och 

grupper. En annan aspekt är om i vilken utsträckning slutsatser kan dras i studien utifrån om 

urvalet anses vara representativt för den grupp man avser att dra slutsatser om (ibid.). 

Backman (2016) beskriver generalisering som hur tillförlitligt resultatet i studien är kopplat 

om resultatet är applicerbart för en hel population.  

Creswell (2014) menar att de som använder en utforskande sekventiell mixad metod måste 

kontrollera validiteten både i kvalitativa data och kvantitativa mätningar. En oro är att om det 

inte används lämpliga steg för att utveckla ett bra psykometriskt instrument. Att utveckla ett 

bra instrument är inte lätt och lämpliga steg bör införas. En annan oro är att det utvecklas ett 

instrument som inte tar tillvara på rikheten i kvalitativa data. Detta inträffar när den 

kvalitativa data saknar tydlighet eller saknar kvalitativa design typer. Provet i den kvalitativa 

fasen bör inte inkluderas i den kvantitativa fasen. Det är bäst att de kvalitativa deltagarna 

tillhandahåller information för skala och instrument men inte också vara individer som 

kompletterar uppföljningsinstrument (ibid.). För att öka validiteten genomfördes en 

pilotstudie för att kunna fastställa innehållsvaliditeten och att kunna förbättra frågor, format 

och skalor. Där kan eventuella fel eller brister med frågorna undersökas och säkerställas 

innan själva undersökningen genomförs. Vid pilotstudien genomfördes en kvalitativ 

halvstrukturerad intervju utifrån en frågeenkät med ett antal öppna frågor. Efter pilotstudien 

reviderades enkäten genom en ostrukturerad expertgranskning för att öka validiteten i 

enkäten. Enligt SCB (2016) innebär en ostrukturerad expertgranskning att frågorna i enkäten 

granskas på ett systematiskt sätt av en tredje part som har erfarenheter och kunskap om 

frågekonstruktion. Syftet med den ostrukturerade expertgranskningen är att frågorna samlar 

in den önskade informationen samt identifiera potentiella problem med enkäten vilket ökar 

validiteten och reliabiliteten i enkäten (ibid.). Enligt Couper (2008) är en av fördelarna med 

en webbenkät att den möjliggör villkorsstyrda frågor. Denna studie syftar till att bidra med 

ökad kunskap och förståelse för framgångsfaktorer och utveckling av kvalitetschefens roll 

och kompetens det senaste decenniet. För att öka validiteten och generaliserbarheten i 

studien, för populationen kvalitetschefer i Sverige idag, konstruerades därmed en 

kontrollfråga i webbenkäten för att säkerställa att det endast är kvalitetschefer som idag 

arbetar i rollen som tillåts svara på enkäten. Även skrevs ett introduktionsbrev i 

mailutskicket som tydliggjorde målgruppen samt syftet med studien. Ett introduktionsbrev 

har enligt De Leeuw, Callegaro, Hox, Korendijk & Lendsveldt Mulders (2007) visat sig ha 

en positiv effekt på svarsfrekvensen. 

 



  

27 
 

4. Resultat 

I detta kapitel presenteras det resultat som studien har kommit fram till, baserat på de 109 

respondenter som svarade på enkäten. Detta genererar i en total svarsfrekvens på 16,9% då enkäten 

totalt sett skickades ut till 646 mailadresser, 323 från Bisnodes register samt 323 från Sandholm 

Associates kundregister. Totalt sett är antalet unika öppningar av webbenkäten från Sandholm 

Associates 268 samt från Bisnodes register 220.  

88 stycken respondenter av svarade “Ja” på frågan om de arbetar som kvalitetschef idag. 

59 % av respondenterna är verksamma inom tillverkande företag, 32% inom tjänsteföretag, 8% inom 

offentlig organisation samt 1% inom ideell sektor. 

Detta resultat avser att besvara frågeställning 1: Hur ser kvalitetschefens arbetssituation 

och arbetsuppgifter ut?  

På frågan i vilken utsträckning det ingår att arbeta inom de fem identifierade hörnstenarna i 

en kvalitetschef roll är medelvärdet för samtliga frågor generellt höga och går mot 10 att det 

i hög utsträckning ingår, se figur 4:1 nedan. Att leda och utveckla kvalitetsarbetet hamnar 

högst med ett medelvärde på 8,8 följt av Att utvärdera och följa upp verksamheten som visar 

resultatet 8,5. Området att initiera och samordna förbättringsarbete hamnar på ett 

medelvärde på 7,9 och underhåll och revision av ledningssystem hamnar på medelvärdet 8,0. 

Det område som fick lägst medelvärde är samverkan med kunder och leverantörer på 6,8.   

 

Figur 4:1. Boxplot: Kvalitetschefens roll utifrån de fem identifierade hörnstenarna, medelvärde samt 

standardavvikelse per fråga (se kapitel 2.4.2) 

I figur 4:2 nedan visas de vanligast förekommande områden över vilka övriga 

arbetsuppgifter som beskrivs ingå i kvalitetschefens roll. Vid en sammanställning av de mest 

förekommande svaren framkommer att EHS (Environment, Health and Safety) är vanligast 

förekommande. 22% av respondenterna anger att de arbetar inom detta område. Vidare 

beskriver de kvalitetschefens roll att arbeta inom områden som risk management, IT 

säkerhet, produktionsteknik, utbildning, projektledning, processutveckling samt juridiska 

frågor. 2% av respondenterna svarat detta på samtliga av dessa områden. 

 

Figur 4:2. Släktskapsdiagram: Kvalitetschefens övriga ansvarsområden i rollen [%]  

(se fråga 32, bilaga C) 
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På frågan om huruvida kvalitetscheferna sitter i organisationens ledningsgrupp svarade 64% 

ja, se figur 4:3 nedan. 

 

  

Figur 4:3. Cirkeldiagram: Andel kvalitetschefer som sitter i organisationens ledningsgrupp [%] (se 

fråga 7, bilaga C) 

I figur 4:4 nedan visas regressionsanalysen på frågan om huruvida kvalitetscheferna upplever 

i vilken utsträckning de deltar i verksamhetens övergripande strategi- och målarbete visar det 

ett statistiskt signifikant samband med positiv koefficient mot två faktorer:  

1. att kvalitetschefen sitter i organisationens ledningsgrupp  

2. hur kvalitetschefen upplever att de kan påverka beslut hos ledningsgruppen  

Figur 4:4. Stegvis regressionsanalys på fråga 11 i enkät, se bilaga C. 
 

I figur 4:5 nedan visas regressionsanalysen på frågan om huruvida kvalitetscheferna upplever 

i vilken utsträckning de har ledningens aktiva stöd i sin roll visar ett statistiskt signifikant 

samband med positiv koefficient mot tre faktorer:  

1. hur kvalitetschefen upplever att de kan påverka beslut hos ledningsgruppen  

2. i vilken utsträckning ledningen är engagerad i verksamhetens kvalitet- och 

förbättringsarbete  

3. hur många utbildningsdagar kvalitetschefen har. 

 

Figur 4:5. Stegvis regressionsanalys på fråga 9 i enkät, se bilaga C. 
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På frågan hur kvalitetschefens arbetssituation ser ut kopplat till hur organisationen arbetar 

med offensiv kvalitetsutveckling, dvs. hörnstenarna i hörnstensmodellen, enligt skalan 1–10, 

där 1 innebär att det inte alls arbetar med och 10 att det i hög utsträckning arbetar med 

hörnstenarna ingår hamnar resultatet på ett medelvärde mellan 6,8 och 7,3 inom 

hörnstenarna allas delaktighet, basera beslut på fakta, arbeta med processer samt kunden i 

centrum, se figur 4:6 nedan. Kunden i centrum hamnar högst med ett medelvärde på 7,3.   

 

Figur 4:6. Boxplot: Offensiv kvalitetsutveckling, medelvärde samt standardavvikelse per fråga (se 

fråga 12–15, bilaga C) 

Inom området ledningens engagemang landar det högsta medelvärdet på frågan i vilken 

utsträckning deltar du i verksamhetens övergripande strategi- och målarbete på 7,9, se figur 

4:7 nedan. På frågorna I vilken utsträckning ledningen är engagerad i verksamhetens kvalitet 

och förbättringsarbete, i vilken utsträckning upplever du att du har ledningens aktiva stöd i 

din roll samt i vilken utsträckning upplever du som kvalitetschef att du kan påverka beslut 

hos ledningsgruppen i din organisation hamnar medelvärdet på 7,7 för samtliga tre frågor.  

 
Figur 4:7. Boxplot: Ledningens engagemang, medelvärde samt standardavvikelse per fråga  

(se fråga 8–11, bilaga C) 

Detta resultat avser besvara frågeställning 2: Hur upplever kvalitetschefen tydlighet i sin roll och 

sitt ansvarsområde? 

På frågan i vilken utsträckning kvalitetschefens roll och ansvarsområde anses vara tydliga 

hamnar resultatet på medelvärdet 7,0 enligt skalan 1–10, se boxplot i figur 4:8 nedan. 

Regressionsanalysen på frågan om huruvida kvalitetscheferna upplever sin roll och sitt 

ansvarsområde som tydligt definierad i sin organisation visar ett statistiskt signifikant 

samband med positiv koefficient på faktorerna: upplevelsen av att ledningen är engagerad i 

verksamhetens kvalitet- och förbättringsarbete, kvalitetschefens möjlighet att kontinuerligt få 

kompetensutveckling inom ämnesområdet kvalitet- och förbättringsarbete samt hur 

kvalitetschefen upplever att det i sin roll ingår att samverka med kunder och leverantörer 

samt en negativ koefficient på antal anställda i verksamheten, se tabell i figur 4:8 nedan.  
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Figur 4:8. Boxplot samt stegvis regressionsanalys på fråga 33 i enkät, se bilaga C. 

Detta resultat avser besvara frågeställning 3: Vad anser kvalitetschefen är viktigt för att lyckas i 

sin roll?  

Något som beskrivs vara viktigt för att lyckas i rollen som kvalitetschef är att ha ledningens 

engagemang, 34% av respondenterna anger detta som en faktor, se figur 4:9 nedan. 

Resultatet visar även att personliga egenskaper är en viktig faktor för att lyckas i sin roll som 

kvalitetschef, 36% av respondenterna anger detta som en faktor. De personliga egenskaper 

som beskrivs är främst ledarskap och medarbetarskap samt att ha personlig drivkraft och ett 

engagemang. Kommunikation och att vara analytisk är andra egenskaper som visar sig vara 

viktiga för att lyckas i sin roll. Övriga faktorer som anges för att lyckas i sin roll är att skapa 

engagemang och förtroende hos medarbetare, samarbete inom organisationen, helhetssyn, att 

samverka med kunder och leverantörer, personliga egenskaper, tydligt ansvar och uppdrag, 

långsiktighet, hållbar utveckling samt kultur.  

 
Figur 4:9. Släktskapsdiagram: Viktigt för att lyckas i rollen som kvalitetschef [%]  

(se fråga 36, bilaga C) 

Detta resultat avser att besvara frågeställning 4: Vilken kompetens besitter kvalitetschefen idag 

och vilken utveckling har skett det senaste decenniet? 

På frågan i vilken utsträckning kvalitetschefen upplever sig ha kompetens inom de 11 

kompetensområdena enligt skalan 1–10, där 1 innebär att kompetens inte alls finns och 10 att 

den finns i hög utsträckning, hamnar samtliga kompetensområden på ett medelvärde mellan 

6,83 och 8,19, se figur 4:10 nedan. Det kompetensområde som får högst medelvärde är 

ledningssystem och revisioner som får 8,19 följt av ledarskap för förbättringar och kvalitet 

som får 8,07. Följt av detta kommer kompetensområdet kundfokus, värdeskapande och 

effektivisering som får 7,92 i medelvärde och strategi och verksamhetsstyrning 7,88 samt 
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processorientering och processledning 7,61. Kompetensområdet förbättringsmetoder, 

koncept och verktyg får i medelvärde följt av kompetensområdet planering och organisation 

som får 7,58 i medelvärde. Kvalitetsutveckling inom olika delar av verksamheten 7,38 följt 

av kompetensområdet medarbetarskap och kulturutveckling som får 7,37. Lägst medelvärde 

får kompetensområdet metoder för analys som ligger på 6,83.  

 

Figur 4:10. Boxplot: Kvalitetschefens kompetens, medelvärde samt standardavvikelse per fråga (se 

fråga 16–25, bilaga C) 
 

På frågan hur kvalitetscheferna tar del av aktuell utveckling inom kvalitetsområdet svarar 

1% respondenter att de inte gör det, se figur 4:11 nedan. 76% respondenter anger att de 

deltar i utbildningar/kurser, 67% läser svenska kvalitetsskrifter, 58% följer bloggar, 

hemsidor på nätet etc., 53% ingår i nätverk, 50% deltar i svenska konferenser/seminarier, 

35% är aktiva på sociala medier (t ex. LinkedIn etc.), 3% läser regelbundet litteratur inom 

området, 10% läser internationella kvalitetstidskrifter samt deltar 7% på 

konferenser/seminarier utomlands.  

 

Figur 4:11. Stapeldiagram: Hur kvalitetschefen tar del av aktuell utveckling inom kvalitetsområdet 

[%] (se fråga 26, bilaga C) 
 

På frågan kopplat till kompetensområdet erfarenhet av hur många år de varit verksam inom 

kvalitetsprofessionen anger respondenterna ett medelvärde på 13.25 år, se figur 4:12 nedan.  

Figur 4:12. Boxplot: Verksam inom kvalitetsprofessionen, medelvärde samt standardavvikelse per 

fråga [antal år] (se fråga 4, bilaga C) 
 

På frågan i vilken omfattning respondenterna har studerat ämnesområdet kvalitet och 

förbättringsarbete på universitet/högskola anger 34% att de har utbildning inom 
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kvalitetsutveckling från högskola eller universitet, se figur 4:13 nedan. Av de som studerat 

ämnesområdet kvalitet och förbättringsarbete på universitet/högskola anger totalt sett 16% 

att de har utbildning från en kortare kurs upp till max en termin, 7% anger att de har en 

magisterexamen/masterexamen, 6 % anger att de har läst en till två terminer, 2% har angivit 

högskoleexamen, 2% har angivit två till fyra terminers studier samt 1% anger att de har en 

kandidatexamen/högskoleingenjör.  

 

 

Figur 4:13. Cirkeldiagram: Studerat ämnesområdet kvalitets- och förbättringsarbete på 

högskola/universitet [andel %], (se fråga 6, bilaga C) 
 

Det totala antalet utbildningsdagar inom ämnesområdet kvalitet- och förbättringsarbete är 41 

dagar, se figur 4:14 nedan. Totalt sett har 98% respondenter fler än 5 dagars utbildning inom 

ämnesområdet kvalitet- och förbättringsarbete, se figur 4:15 nedan.  

 

Figur 4:14. Boxplot: Antal utbildningsdagar inom kvalitet och förbättringsarbete, medelvärde samt 

standardavvikelse per fråga [antal utbildningsdagar] (se fråga 5, bilaga C) 

 

Figur 4:15. Cirkeldiagram: Fler vs. färre än 5 utbildningsdagar inom ämnesområdet kvalitets- och 

förbättringsarbete [%] (se fråga 5–6, bilaga C) 

Inom området kompetensutveckling är resultatet på frågan i vilken utsträckning har du 

möjlighet att få kontinuerlig kompetensutveckling inom området kvalitet och 

förbättringsarbete 7,41 i medelvärde enligt skalan 1–10, se figur 4:16 nedan. På frågan i 

vilken utsträckning upplever du att du skulle ha nytta av mer utbildning gällande kvalitet och 

förbättringsarbete visar resultatet på medelvärdet 7,05.  
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Figur 4:16. Boxplot: Kompetensutveckling, medelvärde samt standardavvikelse  

(se fråga 34–35, bilaga C) 

 

5. Analys 

I detta kapitel redogörs för den analys som gjorts utifrån studiens syfte, frågeställningar och 

presenterad teori.  

Frågeställning 1: Hur ser kvalitetschefens arbetssituation och arbetsuppgifter ut? 

I teorin presenteras litteraturstudien av Sandholm Associates (2014) fem identifierade 

hörnstenar av vad som anses bör ingå i kvalitetschefens roll. Litteraturgenomgången visar att 

samtliga ASQ, EOQ, SQMA och The House of Competence beskriver arbetsuppgifter som 

styrker dessa hörnstenar, se bilaga B (ASQ, 2014; EOQ, 2015; Ingason & Jónsdóttir, 2017; 

Elg et al., 2017). Resultatet av denna studie visar att det i relativt hög utsträckning ingår i 

kvalitetschefens roll att arbeta inom dessa fem identifierade hörnstenar, se figur 4:1 ovan. 

Några arbetsuppgifter som de senaste åren anses vara mer förekommande för kvalitetschefer, 

är arbete med att integrera kvalitetssystem med ledningssystem för miljö, arbetsmiljö och 

informationssäkerhet (Sandholm Associates, 2014). Detta stämmer väl överens med vad som 

i resultatet av denna studie beskrivs ingå för kvalitetschefen under övriga arbetsuppgifter, där 

EHS nämns, se figur 4:2 ovan. Därav tyder denna studie på ytterligare en hörnsten i 

kvalitetschefens roll, vilket borde koppla till EHS, se figur 4:2 ovan. En av 

framgångsfaktorerna i SIQ:s (2018) managementmodell inom kulturen är att leda för 

hållbarhet, se figur 2:5 ovan. Åslund (2016) föreslår ett femte steg i kvalitetsutvecklingen, 

Kvalitetsledning med systemsyn, där det femte steget tar hänsyn till sociala-, samhälleliga- 

och miljömässiga faktorer genom ständiga förbättringar före, under och efter värde skapats 

för kunder, se figur 2:3 ovan. EHS tyder på SIQ:s (2018) framgångsfaktor Leda för 

hållbarhet samt Åslunds (2016) femte steg i kvalitetsutvecklingen. Kvalitetschefens roll och 

ansvarsområde torde då innefatta både kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. 

Westher (2018) beskriver att en av utmaningarna för Sverige de kommande fem åren är Att 

ställa om verksamheten mot en mer ekonomisk-, social- och miljömässigt hållbar utveckling, 

där denna studie kan påvisa att kvalitetschefens roll går mot att inkludera denna 

arbetsuppgift och därmed denna utmaning. I rollen som kvalitetschef borde därmed innehålls 

ännu en hörnsten, kopplat mot EHS, dvs. Leda för hållbarhet, se figur 5:1 nedan.  
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Figur 5:1. Kvalitetschefens roll genom sex identifierade hörnstenar. 

Resultatet tyder på att fler än majoriteten av kvalitetschefer sitter i organisationernas 

ledningsgrupp, se figur 4:3 ovan, vilket även Elg et al. (2011) påvisade 2011. Rosendals 

(2010) studie visade en koppling mellan att kvalitetschefer har ledningsgruppens stöd och att 

kvalitetschefen sitter i ledningsgruppen. Även att kvalitetschefens position i verksamheten är 

viktig där kvalitetschefer i hög utsträckning värdesätter ledningens aktiva stöd, att de får 

möjlighet till kompetensutveckling samt att ledningsgruppen har utbildning inom 

verksamhetsutveckling, kvalitets- och förbättringsarbete (ibid.). Det finns likheter med detta 

i denna studie som tyder på att kvalitetschefer i hög utsträckning upplever att ledningens 

aktiva stöd i sin roll ökar ju mer kvalitetschefen upplever att de kan påverka beslut hos 

ledningsgruppen. Samt i vilken utsträckning ledningen är engagerad i verksamhetens 

kvalitet- och förbättringsarbete och hur många utbildningsdagar kvalitetschefen har, se figur 

4:5 ovan. Denna studie visar även på att kvalitetscheferna i hög utsträckning upplever att de 

deltar i verksamhetens övergripande strategi- och målarbete, att de har ledningens aktiva stöd 

i sin roll, att de kan påverka beslut i ledningsgrupp samt att ledningen i organisationen är 

engagerad i verksamhetens kvalitet och förbättringsarbete, se figur 4:7 ovan.  

Westher (2018) beskriver att en av Sveriges främsta utmaningar är att göra systematiskt 

kvalitetsarbete till en strategisk ägarfråga. Denna studie tyder även på att om kvalitetschefer 

i hög utsträckning upplever att de deltar i verksamhetens övergripande strategi- och 

målarbete så påverkas det positivt av att dom sitter i organisationens ledningsgrupp. Även 

om kvalitetschefen i hög utsträckning deltar i verksamhetens övergripande strategi- och 

målarbete så bidrar det till upplevelsen att de kan påverka beslut hos ledningsgruppen, se 

figur 4:4 ovan.  

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) bedriver framgångsrika organisationer ett systematiskt 

kvalitetsarbete med helhjärtat engagerat ledarskap i en kultur som grundas i värderingarna 

enligt hörnstensmodellen. Det finns här liknelser i denna studie som tyder på att svenska 

organisationer i hög grad arbetar enligt hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling, se figur 

4:6 samt figur 4:7 ovan. 

Frågeställning 2: Hur upplever kvalitetschefen tydlighet i sin roll och sitt ansvarsområde? 

Att organisera kvalitetsarbetet är en viktig fråga för företag där kvalitetschefens roll anses 

vara otydligt definierad (Elg et al., 2011). Enligt en studie genomförd av Rosendal (2010) i 

syfte att kartlägga kvalitetschefens arbetssituation, roll och kompetens inom svenska 

organisationer är rollen otydlig. Resultatet i denna studie visar istället att kvalitetschefer i 

ganska stor utsträckning upplever rollen som tydlig, se figur 4:8 ovan. Detta visar sig även 

vara statistiskt signifikant med antalet medarbetare i företaget. Vid färre antal medarbetare i 

företaget, desto tydligare upplevs rollen vara. Andra signifikanta faktorer som har kunnat 

tydas är positiv korrelation på att ju mer engagerade ledningen är i verksamhetens kvalitets- 

och förbättringsarbete, ju tydligare upplevs rollen. En annan signifikant faktor som har 

kunnat antydas i denna studie över huruvida rollen är tydlig, är möjligheten till kontinuerlig 

kompetensutveckling samt samverkan med kunder och leverantörer. Desto mer 
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kvalitetschefen anser att det i rollen ingår att samverka med kunder och leverantörer desto 

tydligare upplevs rollen vara. Likaså när det gäller möjligheten att få kompetensutveckling, 

ju mer möjlighet till detta finns, desto tydligare upplevs rollen vara. Detta har i denna 

litteraturstudie inte kunnat styrkas från litteratur och kan därmed betraktas som ny kunskap. 

Frågeställning 3: Vad anser kvalitetschefen är viktigt för att lyckas i sin roll?  

Något som i resultatet beskrivs vara nödvändigt för att lyckas i rollen som kvalitetschef är att 

ha ledningens engagemang samt att kvalitetschefens personliga egenskaper är en viktig 

faktor, såsom ledarskap och medarbetarskap samt personlig drivkraft och engagemang. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) bedriver framgångsrika organisationer ett framgångsrikt 

kvalitetsarbete där ett helhjärtat engagerat ledarskap för systematiskt kvalitetsarbete bör 

ligga som grund genom en kultur som grundas i värderingarna enligt hörnstensmodellen. 

Sandholm Associates (2014) anser att kvalitetschefens roll kan beskrivas genom de fem 

hörnstenarna:  leda och utveckla kvalitetsarbetet, utvärdering och uppföljning av 

verksamheten, initiera och samordna förbättringsarbete, underhåll och revision av 

ledningssystem samt samverkan med kunder och leverantörer. Sandholm Associates (2014) 

beskriver även de 11 identifierade kompetensområden som anses vara centrala för att lyckas 

i sin roll som kvalitetschef: kundfokus, värdeskapande och effektivisering, strategi och 

verksamhetsstyrning, planering och organisation, ledarskap för förbättringar och kvalitet, 

medarbetarskap och kulturutveckling, förbättringsmetoder, koncept och verktyg som ger 

resultat, processorientering och processledning, kvalitetsutveckling inom olika delar av 

verksamheten, metoder för analys, ledningssystem och revisioner samt aktuell utveckling 

inom kvalitetsområdet. Denna studies resultat angående vad kvalitetschefen anser är viktigast 

för att lyckas i sin roll tyder på vissa kopplingar till hörnstensmodellen, kvalitetschefens roll 

samt kompetens, se figur 4:9 ovan. Ett stort område som respondenterna lyfte som 

nödvändigt för att lyckas i rollen är personligt ledarskap med underkategorierna ledarskap, 

medarbetarskap, kompetens, utbildning, kunskap, personlig drivkraft och kommunikation. 

Detta kan jämföras med Sandholm (2014) som menar att ett annat kompetensområde som är 

en viktig faktor för att lyckas som kvalitetschef är förmågan att som kvalitetschef kunna 

utöva ett personligt ledarskap på ett sätt som stöttar kvalitet och förbättringsarbetet. Det kan 

till exempel handla om att agera som coach, rådgivare eller mentor för andra chefer. 

Resultatet tyder på att respondenterna anger ledningens engagemang som viktig faktor vilket 

kan jämföras med hörnstensmodellens engagerat ledarskap. Joseph Juran kan stärka detta 

genom sitt uttryck: “To my knowledge, no company has attained world class quality without 

upper management leadership” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 39). Det engagerade 

ledarskapet beskriver Bergman och Klefsjö (2012) som ett ledarskap som stärker 

medarbetarnas självkänsla och uppnås genom förståelsen av en tydlig kommunikation och 

delaktighet. Delaktighet som stärker medarbetarna är exempelvis att ledningen skapar 

visioner för organisationen tillsammans med medarbetarna där medarbetarna får känna ett 

ägandeskap inför sin verksamhet. Detta främjar även en helhetssyn och en kultur av offensiv 

kvalitetsutveckling (ibid.). Detta styrker även respondenternas svar kring att skapa 

engagemang och förtroende hos medarbetarna, samarbeta inom organisationen, helhetssyn, 

långsiktighet samt kultur. Detta styrks även av kompetensområdet som enligt Sandholm 

Associates (2014) anses vara viktigt att lyckas i rollen som kvalitetschef kring 

medarbetarskap och kulturutveckling som innebär förmågan att kunna kompetensutveckla, 

inspirera och engagera medarbetare när det kommer till att utveckla en kvalitetskultur. 
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Att sätta kunden i centrum är en av hörnstenarna vilket styrker respondenternas svar kring 

samverka mellan kund och leverantör (Bergman & Klefsjö, 2012). Även Sandholm, ASQ 

och EOQ anser att en viktig faktor för att lyckas i rollen som kvalitetschef innebär 

kompetens inom kundens behov och förväntningar, leverantörssamverkan samt 

inköpskvalitet (ASQ, 2014; EOQ, 2015; Sandholm Associates, 2014). Respondenternas svar 

kring tydlighet i sin roll och ansvarsområde, tyder på det Sörqvist (2004) menar, att genom 

ett tydligt ansvar så resulterar det i att resurskonflikter elimineras och tid samt pengar sparas. 

Detta kan även jämföras med det Rosendal (2010) lyfter i sin studie kring de kvalitetschefer 

som upplever sin roll som otydlig bidrar till konsekvenser att tillräckliga resurser inte avsätts 

för att bedriva kvalitetsarbete.  

En av framgångsfaktorerna i kulturen i SIQ:s managementmodell är leda för hållbarhet vilket 

styrker respondenternas svar kring hållbar utveckling (SIQ, 2018).  

Frågeställning 4: Vilken kompetens besitter kvalitetschefen idag och vilken utveckling har 

skett det senaste decenniet? 

Litteraturgenomgången identifierade 12 kompetensområden som anses viktiga för att lyckas 

i rollen som kvalitetschef (ASQ, 2014; EOQ, 2015; Ingason & Jónsdóttir, 2017; Sandholm 

Associates, 2014; Elg et al., 2017). Utifrån de 12 identifierade kompetensområden tyder 

resultatet från denna studie på att kvalitetscheferna själva upplever att de i relativt stor 

utsträckning besitter denna kompetens, se figur 4:10, figur 4:11 samt figur 4:12 ovan. EOQ, 

ASQ, SQMA samt The house of competence lyfter vikten av kompetensen erfarenhet (ASQ, 

2014; EOQ, 2015; Elg et al., 2017). ASQ (2014) beskriver kompetensen erfarenhet att ha 10 

års erfarenhet av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete, där fem av dessa ska vara i en 

beslutsfattande ställning, alternativt inneha en universitets- eller högskoleexamen. EOQ 

(2015) beskriver att kompetensen erfarenhet innebär att ha kunskap och färdigheter 

motsvarande universitets- eller högskoleexamen samt ha 4 års arbetslivserfarenhet varav 2 år 

inom kvalitetsutveckling. När det gäller erfarenhet i form av livserfarenhet har den svenska 

kvalitetschefen i medel varit verksam i kvalitetsprofessionen i 13,25 år vilket enligt ASQ 

(2014) och EOQ (2015) är en fullgod kompetens, se figur 4:12 ovan. Enligt en studie från 

2011, tyder den på att endast en tredjedel av kvalitetscheferna har studerat kvalitetsteknik på 

högskole- eller universitetsnivå (Elg et al., 2011). Resultatet av denna studie tyder på att 

andelen kvalitetschefer med utbildning på högskola/universitet är 34% vilket inte tyder på 

någon skillnad från 2011, se figur 4:13 ovan. En studie från 2011 visade på att majoriteten av 

cheferna huvudsakligen har fått sin utbildning genom självstudier och interna utbildningar 

(Elg et al., 2011), vilket även denna studie tyder på. 

En svensk studie från 2010 tydde på att 93% av de tillfrågade kvalitetscheferna hade någon 

form av utbildning inom verksamhetsutveckling och kvalitet, där 31% hade minst en veckas 

utbildning inom detta område (Rosendal, 2010). Denna studie visar på att 98% av de 

tillfrågade kvalitetscheferna har någon form av utbildning inom kvalitets- och 

förbättringsarbete och 98% hade minst en veckas utbildning eller mer, se figur 4:15 ovan, 

vilket tyder på en progression sedan 2010.  

En av framgångsfaktorerna för kvalitetsarbetet menar Sörqvist (2004) är utbildning för alla i 

organisationen, från medarbetare till ledning och högre chefer samt att Rosendals (2010) studie 

visar på att kvalitetschefen önskar mer utbildning inom ämnesområdet verksamhetsutveckling 

och kvalitetsarbete för att öka sin kompetens för att leva i ett ständigt lärande. Denna studie visar 
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på att hög andel av alla kvalitetschefer har möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling inom 

ämnesområdet kvalitet- och förbättringsarbete samt upplever i hög grad ökad 

kompetensutveckling inom ämnesområdet, vilket inte tyder på någon skillnad sedan 2010, se 

figur 4:16 ovan.  

 

6. Slutsats 

Frågeställning 1: Hur ser kvalitetschefens arbetssituation och arbetsuppgifter ut? 

Utöver de fem hörnstenar för kvalitetschefens roll som har identifierats i 

litteraturgenomgången samt resultat, tyder studien på att även en till sten kan identifieras, det 

vill säga Leda för hållbar utveckling. Denna studie tyder således på att kvalitetschefens roll 

kan beskrivas enligt sex hörnstenar, se figur 5:1 ovan.  

En slutsats som kan dras av denna studie är att fler än majoriteten av kvalitetscheferna sitter i 

ledningsgruppen där faktorer som bidrar till om kvalitetschefen deltar i det övergripande 

strategi- och målarbetet i organisationer är om de sitter i ledningsgruppen där de kan påverka 

beslut. 

En slutsats som kan dras är att med mer utbildning inom ämnesområdet kvalitets- och 

förbättringsarbete hos kvalitetschefen så ökar stödet från ledningen där utbildning, 

kompetens och engagemang hos ledningen är faktorer som hänger samman och påverkar 

varandra.  Andra faktorer som påverkar stödet hos ledningsgruppen för kvalitetschefen är 

ledningens engagemang inom kvalitets- och förbättringsarbete samt huruvida kvalitetschefen 

upplever att de kan påverka beslut hos ledningsgruppen.  

Frågeställning 2: Hur upplever kvalitetschefen tydlighet i sin roll och sitt ansvarsområde? 

Utifrån denna studie kan slutsatsen dras att en hög andel av kvalitetschefer upplever sin roll 

och sitt ansvarsområde som tydligt definierad. 

Vidare tyder resultatet från denna studie på att de faktorer som påverkar kvalitetschefens roll 

i bemärkelsen att den upplevs som tydlig är möjligheten till kompetensutveckling samt 

ledningens engagemang i kvalitets- och förbättringsarbete. Faktorer som enligt studien också 

påverkar om rollen upplevs som tydlig är om organisationen eller företaget har ett färre antal 

medarbetare samt att rollen i stor utsträckning samverkar med kunder och leverantörer. 

Frågeställning 3: Vad anser kvalitetschefen är viktigt för att lyckas i sin roll?  

Ledningens engagemang och kvalitetschefens personliga egenskaper är viktiga faktorer som 

i denna studie kan tydas för att lyckas i rollen som kvalitetschef.  Denna studies resultat 

angående vad kvalitetschefen anser är viktigast för att lyckas i sin roll tyder på vissa 

kopplingar till hörnstensmodellen, kvalitetschefens roll samt kompetens. 

Frågeställning 4: Vilken kompetens besitter kvalitetschefen idag och vilken utveckling har 

skett det senaste decenniet? 

Inom kvalitetschefens kompetens visar resultatet att en hög andel av kvalitetschefer i Sverige 

besitter den kompetens som anses viktiga för att lyckas i rollen. En slutsats som kan dras är 
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att kompetens i detta fall är sammankopplat med både kortare utbildning samt egna 

erfarenheter snarare än formell kompetens. Resultatet i denna studie visar att 

kvalitetschefens kompetens i stor utsträckning inte utgörs av formell högskole- eller 

universitetsrelaterad utbildning. Vidare att utbildningslängden är kort, 41 dagar totalt för icke 

högskolerelaterade studier samt en kortare kurs upp till en termin för högskolerelaterade 

studier. Resultatet tyder på en utveckling av kvalitetschefens kompetens det senaste 

decenniet när det gäller antalet utbildningsdagar inom ämnesområdet kvalitet och 

förbättringsarbete. Dock tyder studien inte på någon utveckling av utbildningsnivån på 

högskolerelaterad utbildning, där endast var tredje kvalitetschef både 2010 samt idag har 

någon form av utbildning på högskola eller universitet. 

Utifrån syftet har denna studie bidragit med ökad kunskap och förståelse för hur 

kvalitetschefens arbetssituation och arbetsuppgifter ser ut samt om kvalitetschefen har den 

kompetens som rollen kräver. Vidare har studien visat på de faktorer som påverkar rollens 

tydlighet och vad som krävs för att lyckas. samt vilken utveckling som har skett det senaste 

decenniet gällande kvalitetschefens kompetens.  

 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion och Framtida forskning 

Denna studie syftade till att undersöka kvalitetschefens roll och kompetens. Sandholm 

(2012) menar att kvalitet idag alltmer ses som en strategisk fråga där en annan kompetens 

krävs hos kvalitetschefen. Studien tyder på att kvalitetschefen i ganska hög utsträckning har 

den kompetens som krävs enligt de 12 kompetensområden som identifierats under 

litteraturgenomgången av rapporter från ASQ, EOQ, SQMA, Sandholm Associates samt The 

House of Competence, se figur 2:9 ovan (ASQ, 2014; EOQ, 2015; Elg et al., 2017; 

Sandholm Associates, 2014; Ingason & Jónsdóttir, 2017).  

I denna studie har sex hörnstenar identifierats för rollen som kvalitetschef, se figur 5:1 ovan. 

Fem identifierades genom litteraturgenomgången, vilka är: Leda och utveckla 

kvalitetsarbetet, Utvärdering och uppföljning av verksamheten, Initiera och samordna 

förbättringsarbete, Underhåll och revision av ledningssystem, Samverkan med kunder och 

leverantörer. Den sjätte hörnstenen identifierades genom ett släktskapsdiagram över svaren 

på den öppna frågan i enkäten som kopplar mot Leda för hållbarhet, se figur 4:2 samt 5:1 

ovan. Med de sex identifierade hörnstenarna i kvalitetschefens roll anser författarna således 

att kunna påstå att kvalitetschefens roll kortfattat är att leda kvalitetsarbetet för en hållbar 

framtid. Då denna studie identifierat att EHS ingår i kvalitetschefens roll, bör även denna 

ingå i kvalitetschefens kompetens, se figur 7:1 nedan. Detta betyder för denna studie att 13 

identifierade kompetensområden ingår för kvalitetschefen. Kompetensen EHS är i inte 

utforskat i denna studie. Att studera kompetensområdet EHS samt att rollen troligen kommer 

innebära att leda kvalitetsarbetet för en hållbar framtid, är det ett område av intresse för 

framtida studier. Hur kan kvalitetschefen leda organisationer att arbeta med detta på ett 

framgångsrikt sätt?  
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Figur 7:1. Kvalitetschefens kompetens genom 13 identifierade kompetensområden. 

Då tidigare studier visat att kvalitetschefens roll inte är tydligt definierad (Elg et al., 2011; 

Rosendal, 2010) visar sig resultatet för denna studie vara intressant då den tyder på det 

motsatta, att kvalitetschefen upplever sin roll som tydlig. Vad som i denna studie kunnat 

tydas är vilka faktorer som behöver finnas för att rollen ska upplevas som tydlig samt vilka 

faktorer som behövs för att lyckas i rollen. Att denna studie visade på en tydlighet i 

kvalitetschefens roll, jämfört med tidigare studier som visat det motsatta, skulle kunna bero 

på avsaknad av tidigare fördjupad forskning inom området. I studien hittades en korrelation 

mellan upplevelsen av rollen som tydlig med möjligheten att få kontinuerlig 

kompetensutveckling, ledningens engagemang, antalet medarbetare samt att det i rollen ingår 

att samverkan med kunder och leverantörer. Westher (2018) beskriver fyra av de tio 

utmaningarna för Sverige inom en femårsperiod som Att förstå våra kunder och intressenters 

behov och förväntningar, Att bygga långsiktiga relationer med kunder och intressenter, Att 

göra kunder och intressenter delaktiga i vårt förbättringsarbete samt Att utveckla 

affärsmodeller som stödjer nya kundbehov. Det är intressant att denna studie påvisat en 

signifikant faktor i att de kvalitetschefer som upplever sin roll tydligare har ett positivt 

samband med de som anser att det i rollen ingår att samverka med kunder och intressenter. 

Detta är även intressant i relation att det område som fick lägst medelvärde, i huruvida 

området ingår i rollen, just var samverkan med kunder och leverantörer, se figur 4:1 ovan. 

Det stärker resonemanget, vid koppling mot tydlighet i kvalitetschefens roll och 

ansvarsområde, att det är viktigt att sätta kunden i centrum, som anses vara det centrala i 

offensiv kvalitetsutveckling samt framgångsfaktorn i SIQ:s managementmodell skapa värde 

med kunder och intressenter (Bergman & Klefsjö, 2012; SIQ, 2018). Detta anser författarna 

resultera i att det är en framgångsfaktor för rollen som kvalitetschef att förstå kundens behov 

samt samverka med kunder och intressenter, vilket är ett intressant forskningsområde för 

framtida studier. 

Regressionsanalysen för tydligheten i rollen, se figur 4:8 ovan, har en förklaringsgrad på 

38% vilket innebär att det finns flera faktorer som påverkar upplevelsen av att rollen är 

tydlig. Faktorn möjlighet till kompetensutveckling visar på en positiv korrelation till att rollen 

som kvalitetschef upplevs som mer tydlig. Sörqvist (2004) beskriver att en av 

framgångsfaktorerna för förbättringsarbetet är utbildning för alla i organisationen, från 

medarbetare till ledning och högre chefer, där det är väsentligt att alla har relevant kunskap 

om hur förbättringsarbete drivs. Vilket denna studie styrker när det gäller kvalitetschefens 

kompetensutveckling kopplat mot tydlighet i dess roll. Framgångsfaktorer av 

kompetensutveckling är därav något som är av intresse för vidare studier.  

Då faktorn Ledningens engagemang inom organisationens kvalitet- och förbättringsarbete 

visar på en positiv korrelation till att rollen upplevs som mer tydlig samt att kvalitetscheferna 

själva skattar Ledningens engagemang som en framgångsfaktor i att lyckas i sin roll, är detta 

något som är av intresse för vidare studier. För att på ett framgångsrikt sätt lyckas med ett 
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engagerat ledarskap menar Sörqvist (2004) att ledare behöver rätt kompetens, vilket kan 

styrkas i denna studie där kompetensutveckling bidrar till att rollen upplevs som tydlig samt 

engagerat ledarskap bidrar till att rollen upplevs som lyckad.  Bergman och Klefsjö (2012) 

beskriver engagerat ledarskap som exempelvis att skapa en vision för organisationen 

tillsammans med medarbetarna samt att leda kvalitetsfrågor genom till exempel en 

kvalitetspolicy. Men, vilka är de framgångsfaktorer som ligger bakom ledningens 

engagemang, enligt kvalitetschefer, kopplat till att denna faktor bidrar till att rollen upplevs 

som lyckad? Detta område anses även intressant att utforska vidare i. 

Westher (2018) beskriver att en av de främsta utmaningarna som organisationer står inför de 

kommande fem åren, är att öka kunskapen kring systematisk kvalitetsutveckling på strategisk 

nivå. Denna studie tyder på att endast var tredje kvalitetschef har utbildning på djupare nivå 

på högskola/universitet. Dock har, under senaste decenniet, utbildningsnivån hos 

kvalitetschefer ökat i form av interna och externa utbildningar. Denna studie tyder även på 

att kvalitetschefer i ganska hög utsträckning har de kompetenser som enligt Sandholm 

Associates (2014) krävs för att lyckas i sin roll. Westher (2018) beskriver även att en annan 

av de främsta utmaningarna som organisationer står inför de kommande fem åren är att göra 

systematiskt kvalitetsarbete till en strategisk ägarfråga. Elg et al. (2011) menar att 

alternativen för rollen i framtiden är att kvalitetschefen breddar till att inkludera kvalitet på 

strategisk nivå i företaget. Något som styrker detta resonemang från resultatet i denna studie 

är att fler än majoriteten av kvalitetschefer sitter i ledningsgruppen. I denna studie hittades en 

korrelation mellan att om kvalitetschefen sitter i ledningsgruppen är upplevelsen att dom kan 

vara med och påverka organisationens övergripande strategi- och målarbete. Om 

kvalitetschefen har en viktig roll i att göra systematiskt kvalitetsarbete till en strategisk 

ägarfråga, att göra systematiskt kvalitetsarbete till en ledningsfråga samt öka kunskapen 

kring systematisk kvalitetsutveckling på en strategisk nivå som Westher (2018) identifierat 

som utmaningar är det då av yttersta vikt att kvalitetschefen som besitter denna kunskap och 

kompetens sitter i ledningsgruppen. Detta då en plats i ledningsgruppen är något som denna 

studie påvisat är en viktig faktor för att kvalitetschefen ska kunna delta och påverka de 

övergripande strategiska mål och beslut som tas i organisationen. Vidare behövs studier för 

att undersöka hur man på framgångsrikt sätt arbetar med dessa utmaningar. 

Att undersöka kompetensen kring ämnesområdet systematisk kvalitetsutveckling hos VD 

samt övriga ledningsgruppsmedlemmar är något som är av intresse för vidare studier. Detta 

för att denna studie visar på att långt ifrån alla kvalitetschefer sitter i ledningsgruppen. För 

om inte kvalitetschefen som besitter kompetensen kring systematisk kvalitetsutveckling sitter 

i ledningsgruppen, hur ska då svenska organisationer lyfta den kompetensen på strategisk 

nivå?  

Inom kompetensområdet skattade kvalitetscheferna sig lägst inom metoder för analys, se 

figur 4:10 ovan. Sandholm Associates (2014) beskriver metoder för analys som att förmågan 

att analysera data för att utveckla och utvärdera verksamheten genom att kunna tillämpa 

statistiska metoder samt använda mjukvarustöd som Minitab. Enligt Bergman och Klefsjö 

(2012) behövs kunskap om variation i processer för ett framgångsrikt förbättringsarbete där 

man i förbättringsarbetet behöver samla in, strukturera och analysera olika typer av data för 

att kunna basera beslut på fakta. De sju förbättringsverktygen används för strukturering och 

analys av numerisk information där de sju ledningsverktygen används för strukturering och 

analys av verbal information (ibid.). Westher (2018) beskriver en av Sveriges utmaningar 
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inom en femårsperiod som Att utnyttja den digitala utvecklingen för att förbättra 

verksamheten. Till följd av detta anser författarna att det krävs ökad kompetens inom 

metoder för analys för att utveckla och utvärdera verksamheten, basera beslut på fakta samt 

för att digitaliseringen bidrar till ökad volym data som skall hanteras. Kanske är det därmed 

dags för vetenskaps Sverige att kolla över hur Sverige ska kompetensutvecklas inom detta 

område? Där universitet och högskolor har en betydande roll inom det kompetensområde 

som Ellström (1997) beskriver som formell kompetens. Sverige bör ställa sig frågan hur 

skolan samt universiteten kan integrera mer metoder för analys i sina utbildningar för att lära 

ut förbättringsverktygen, ledningsverktygen samt statistiska metoder genom att använda 

mjukvarustöd som Minitab. Detta anser författarna i synnerlighet utbildningar inom 

ämnesområdet kvalitetsteknik där de sju förbättringsverktygen samt de sju 

ledningsverktygen är väsentliga för ett framgångsrikt förbättringsarbete. Kopplat till 

kvalitetschefens roll och kompetens är det utbildningen i skolan i Sverige som inledningsvis 

utbildar dessa människor. Tänkvärt är även om alla grundskoleelever skulle gå ut 

grundskolan med hög formell och faktisk kompetens inom framgångsrikt förbättringsarbete, 

som grundas i värderingarna enligt hörnstensmodellen, skulle det följaktligen bidra till att 

svenska organisationer och företag når en framgångsrik hållbar kvalitetsutveckling?  

Studien har resulterat i nya intressanta frågeställningar för framtiden. En är relaterad till 

begreppet kompetens. Vad innefattar det begreppet och vad är kompetens kopplat till 

kvalitetschefens roll? Kompetens beskrivs som “förmågan att baserat på kunskap göra 

något praktiskt” (Jonsson, 2012, s.118) och kompetens kan då antydas vara något som 

uppstår när kunskap och praktik tillämpas samtidigt. Ingason & Jónsdóttir (2017) beskriver i 

modellen The House of Competence, utifrån kvalitetschefens kompetens, där begreppen 

kunskap och färdigheter beskrivs som något som i sin tur är det som utgör kompetensen. 

Utifrån litteraturgenomgången av rapporter från Sandholm Associates, The House of 

Competence, ASQ, EQQ samt SQMA var det därmed svårt att urskilja vad som betraktas 

som kompetens kontra vad som ingår i rollen och arbetsuppgifter (ASQ, 2014; EOQ, 2015; 

Ingason & Jónsdóttir, 2017; Sandholm Associates, 2014; Elg et al., 2017). Vad som 

definieras som kompetens förefaller vara komplext. Att vidare studera och utreda begreppet 

kompetens utifrån kvalitetschefens roll vore av intresse för att på så sätt ytterligare kunna 

förtydliga och förstärka dess roll. När det faktiskt gäller kompetens, det vill säga erfarenhet, 

är detta något som lyfts som en viktig kompetens utav The House of Competence, ASQ, 

EQQ samt SQMA (ibid.). Ett av kraven för att certifieras av ASQ är 10 års erfarenhet av 

kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete, där fem av dessa ska vara i en beslutsfattande 

ställning, alternativt inneha en universitets- eller högskoleexamen (ASQ, 2014).   

Ellström (1997) beskriver kompetens i form av fem olika områden: faktisk kompetens 

(erfarenhet), formell kompetens (CV), det rollen kräver, rekryteringsprofil och det som 

faktiskt sker (använd kompetens). Tillämpningen av dessa definieras vid använd kompetens, 

det som faktiskt sker. Kompetensområderna rekryteringsprofil, dvs. verksamheternas 

formella kvar vid anställning, samt använd kompetens har denna studie inte innefattat, vilket 

vore intressant för framtida forskning. Utifrån fyra av Ellströms (1997) fem 

kompetensområden ser författarna kompetens begreppet hos kvalitetschefen på följande sätt, 

som illustreras som KvalitetsKugghjulet för Kvalitetschefens Roll och Kompetens (se figur 

7:2 nedan). Det jobbet kräver illustreras i kugghjulets rollhjul som illustrera de sex 

identifierade arbetsuppgifter som denna studie påvisat för kvalitetschefens roll, se bilaga B 
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samt figur 4:16 ovan. Den formella kompetensen illustreras i kugghjulets kompetenshjul som 

illustrerar de 12 av de 13 kompetenser som denna studies påvisade för kvalitetschefens 

kompetens, se bilaga A samt figur 4:10 och 4:11 ovan. Den faktiska kompetensen illustreras 

i kugghjulets erfarenhetshjul, som visar kompetensen erfarenhet som denna studie påvisade 

för kvalitetschefens kompetens, se bilaga A samt figur 4:12 ovan. Det som får hjulet att 

snurra anser författarna är den kompetens som faktiskt används, dvs. det som faktiskt sker 

(ibid.).  

 

Figur 7:2. KvalitetsKugghjulet för Kvalitetschefens Roll och Kompetens 

7.2 Metoddiskussion 

7.2.1 Enkätutformning 

I den inledande pilotundersökning för enkätutformningen genomfördes endast två besök och 

intervjuer hos ett företag utifrån kriterierna att arbeta framgångsrikt med kvalitets- och 

förbättringsarbete. Det hade varit önskvärt med fler sådana besök och intervjuer då detta 

hade kunnat generera fler perspektiv på underlaget till frågorna om roll och kompetens. 

Dock så har frågorna i enkäten systematiskt och noggrant utformats och ständigt utvecklats 

under sex veckor med handledning från Lars Sörqvist, Sandholm Associates. Varpå 

validiteten för att relevanta frågor har ställts kan stärkas.   
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Vid enkätutformningen utfördes en ostrukturerad expertgranskning av enkäten. Enligt Yan, 

Kreuter och Tourangeau (2012) samt ESS (2006) hade validiteten under enkätframställnigen 

kunnat ökat av en kompletterande kognitiv teknik då denna metod innehåller testpersoner 

som företräder respondenterna vilket den ostrukturerade expertgranskningen inte har.  

Det finns en risk att tillämpa en objektivistisk syn på verkligheten när respondenterna svarar 

på frågorna huruvida vilken kompetens de besitter (Bryman, 2018). Denna upplevelse 

påverkas utifrån hur den enskilde respondentens självupplevelse och egna referensram ser ut. 

För en fördjupad förståelse av hur respondenterna resonerar kring denna självupplevelse, 

hade metoden kunnat kompletteras med ytterligare en kvalitativ studie. Dock har studien 

utgjorts av mixade metoder, vilka är sådan som anses ge ökad förståelse av situationen eller 

(Creswell, 2014). I denna studie har skalorna på de öppna frågorna i enkäten valts efter 10 

skalnivåer på Likertskalan (Trots, 2011). Svarsalternativen går från 1–10, dvs. från inte alls 

till i hög utsträckning, se bilaga C. 

7.2.2 Urval 

För att säkerställa urvalet och stärka validiteten samt generaliserbarheten att studera 

kvalitetschefer inom offentlig, privat eller ideell sektor och som idag arbetar som 

kvalitetschef och för att undvika att andra än vald population svarar, användes Sandholm 

Associates kunddatabas samt Bisnodes register över kvalitetschefer. För att säkerställa att det 

endast var kvalitetschefer som idag arbetar som kvalitetschef utformades en villkorsstyrd 

fråga i webbenkäten för att säkerställa detta urval (se fråga 1, bilaga C).  

Den ena urvalsgruppen i studien valdes ut från Bisnode registret och den andra från 

Sandholms Associates kunddatabas av kvalitetschefer som genomgått deras utbildning. Den 

elektroniska enkäten gick ut till samtliga urvalet utan möjlighet att separeras vid analys. I 

och med detta kunde de två urvalsgrupperna inte analyseras separat för att upptäcka 

statistiska skillnader, vilket skulle vara önskvärt för framtida studier.  I och med detta sänks 

reliabiliteten i denna studie kring kvalitetschefens kompetens.  

7.2.3 Bortfallsanalys 

Kriterierna för urvalet i för webbenkäten var att respondenten idag inneha rollen 

kvalitetschef. Enkäten skickades ut till 323 kvalitetschefer från Bisnodes register samt 323 

personer från Sandholm Associates kundregister. Svarsfrekvensen i enkätundersökningen av 

den interaktiva webbenkäten under denna studie var 16,9% (109 respondenter/646 utskick). 

Detta kan anses lågt och därmed bidrar till en lägre reliabilitet i studien.  

Enligt Denscombe (2009) handlar generaliserbarhet om i vilken utsträckning slutsatser kan 

dras i studien utifrån om urvalet anses vara representativt för den grupp man avser att dra 

slutsatser om. Då urvalet var avgränsat till kvalitetschefer som idag innehar rollen 

kvalitetschef med en kontrollfråga i enkäten (se fråga 1, bilaga C) är alla svarande 

representativa och kan anses representera hela populationen kvalitetschefer i Sverige i denna 

studie och därmed bidrar till hög generaliserbarhet i denna studie kopplat mot urvalet 

kvalitetschefer i Sverige.  

Urvalsstorleken var 88 kvalitetschefer, vilket är en tillräcklig urvalsstorlek för en stegvis 

regressionsanalys för att kunna ge statistiskt säkerställda resultat (Minitab, 2019). Hultåker 

och Trost (2007) kan en webbenkät bidra till en lägre svarsfrekvens kontra en postal 

pappersenkät på grund av spamfilter, brandväggar samt påminnelser anses tjatiga av 
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respondenter. Även kan en bidragande faktor till den låga svarsfrekvensen vara att registren 

till mailutskicken från Sandholm Associates AB kunddatabas samt Bisnode inte är 

uppdaterade med korrekt mailadress eller med kvalitetschefer som arbetar i rollen idag. 

Totalt sett var antalet unika öppningar av mailet 220 stycken från Bisnodes register samt 268 

personer från Sandholm Associates kundregister. I välkomstmeddelandet i mailutskicket av 

webbenkäten tydliggjordes målgrupp samt syfte med studien. Det kan ha bidragit till att 

respondenterna inte ens startade enkäten. Dock menar SCB (2016) att svarsfrekvensen på 

alla enkäter sjunkit i västvärlden.  
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Bilaga A: Kvalitetschefens kompetens 

12 kompetensområden  Kvalitetschefens kompetens 

Sandholm Associates 

SQMA EOQ ASQ The House of 

Competence 

1. Kundfokus, 

värdeskapande och 

effektivisering 

K
u
n
d
fo

k
u
s,

 v
är

d
es

k
ap

an
d
e 

o
ch

 

ef
fe

k
ti

v
is

er
in

g
 

Kundens behov och 

förväntningar 

Kundrelationer Kunna identifiera och tillämpa 

metoder för mätning och analys 

av kundtillfredsställelse 

Customer 

Identification and 

Segmentation, 

Customer 

Relationship 

Management 

Förståelse för kundbehov 

Kvalitetsbristkostnader 
  

Cost of qualty 
 

Värdeskapande och 

effektivisering 

 
Kunna kommunicera fördelarna 

med ett effektivt 

kvalitetsstyrnings-system för 

organisationens framgång 

Lean- tools, process 

analysis 

 

Kvalitet kopplat till ekonomi 
 

Känna till principerna för 

finansiering, kontroll och 

styrning 

Buiness  eniroment 

analysis 

Kunna identifiera 

ekonomiska fördelar med 

kvalitetsutveckling 

2. Strategi och 

verksamhets-styrning 

S
tr

at
eg

i 
o

ch
 

v
er

k
sa

m
h

et
ss

ty
rn

in
g
 

Strategi, mål och 

verksamhetsstyrning 

Strategi Kunna utveckla framtida 

scenarier angående 

kvalitetsstyrningssystem baserat 

på vision, uppdrag och strategi 

Stateic planing 

models 

Formulera och uppfylla mål. 

Strategi för 

kvalitetsutveckling och 

koppla till affärsstrategi 

Prioritera rätt saker 
    

Delaktig och central roll i 

ledningens arbete 

    

3.Verksamhetsplanering 

och organisation 

V
er

k
sa

m
h
et

s-

p
la

n
er

in
g

 o
ch

 

o
rg

an
is

at
io

n
 

Organisera kvalitets- och 

förbättringsarbetet 

  
Organizational 

Structures 

Ser organisatoriska 

sammanhanget och dess 

inflytande på 

kvalitetsutvecklings-arbetet 

Framta roll-, ansvars-, 

kompetensprofil för kvalitet 

och förbättringsarbetet 

 
 

Kunna organisera personer i 

team, projekt och program 

Roles and 

responsibilities for 

leaders, managers 

Projektledningskunskaper 



  

 
 

4. Ledarskap för 

förbättringar och 

kvalitet 

L
ed

ar
sk

ap
 f

ö
r 

fö
rb

ät
tr

in
g
ar

 o
ch

 k
v
al

it
et

 

Utveckla ledarskap för 

kvalitets- och 

förbättringsarbete 

Leda team Kunna tillämpa 

ledarskapsprinciper, metoder och 

tekniker. Koordinera, leda och 

kommunicera kvalitetsledning 

inom organisationen och ett 

effektivt 

kvalitetshanteringssystem. 

Management sklls 

an abilities 

(Principles, teories 

and styles, Human 

resorces, FInancial, 

risk, knowledge 

managment) 

Kvalitetschefen tillämpar ett 

systemtänk 

Rådgivande, mentor och 

coach 

 
Vara rådgivande inom olika 

ämnen och målgrupper. Öka 

medarbetarnas medvetenhet om 

enskilda frågor 

  

Personligt ledarskap 
   

Anpassat ledarskap utifrån 

nivå och situation 

 
Projektledning 

 
Project management Projektledning 

5. Medarbetarskap och 

kulturutveckling 

M
ed

ar
b
et

ar
sk

ap
 o

ch
 k

u
lt

u
ru

tv
ec

k
li

n
g
 

Kompetensutveckla, 

inspirera och engagera 

medarbetare 

Utbilda, coacha 

medarbetare 

Analysera utbildningsbehov. 

Utbilda inom olika ämnen och 

målgrupper 

Leadership 

techniques, Training 

and development 

Träna, utbilda, motivera 

människor genom att ge 

feedback i 

förbättringsarbetet 

Förändringsledning Förändringsledning Principer för förändringsledning 

och förändringsprocesser 

Change managment Kunskap och metoder i 

förändringsledning 

Grupputveckling 
 

Applicera modereringstekniker i 

gruppmöten, förstå 

gruppdynamiska processer, 

kunna lösa och hantera konflikter 

Empowerment, 

Teams and teams 

processes 

Skapa och leda team 

Medarbetarskap 
  

Team and teams 

processes 

 

Utveckla en kvalitets- och 

förbättringskultur 

    

Kommunikation Kommunikation och 

information 

Kunna förklara komplexa 

problem på lämpligt sätt olika 

målgrupper 

Communication 

skills and abilities 

Verbal och skriftlig 

kommunikation 



  

 
 

6. Förbättrings-metoder, 

koncept och verktyg som 

ger resultat 

F
ö
rb

ät
tr

in
g
sm

et
o
d
er

, 
k
o
n
ce

p
t 

o
ch

 v
er

k
ty

g
 s

o
m

 g
er

 r
es

u
lt

at
 Kunskaper om hur 

framgångsrikt verksamhets- 

och förbättringsarbete bör 

bedrivas 

    

Kompetens inom samt kunna 

tillämpa rätt metoder och 

verktyg för kvalitets- och 

förbättringsarbete (Lean/Six 

sigma) 

Kvalitetsverktyg och 

metoder, Six sigma 

 
Problem solving 

tools 

De 7 grundläggande 

kvalitetsverktygen 

7. Processorientering och 

processledning 

P
ro

ce
ss

o
ri

en
te

ri
n
g
 o

ch
 p

ro
ce

ss
le

d
n
in

g
 Kompetens inom samt leda 

arbetet med att identifiera, 

kartlägga och utveckla 

verksamhetens processer och 

flöden 

 
Kunna definiera kriterier och 

metoder för en effektiv drift, 

kontroll och förbättring av 

processer 

Process 

management, 

process analysis 

 

Införa och leda 

tvärfunktionell 

processorganisation 

   

Metoder för processanalys 
   

Organisera och 

implementera ett 

processorienterat arbetssätt 

   

8. Kvalitetsutveckling 

inom olika delar av 

verksamheten 

K
v
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it
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su
tv

ec
k
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n

g
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o
m

 o
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Metoder och tekniker för att 

säkerställa kvalitet inom 

olika delar av verksamheten. 

T.ex. leverantörssamverkan, 

inköpskvalitet, 

kvalitetssäkring i 

produktionen. 

 
Koordinera och leda 

kvalitetshanteringsaktiviteter i 

organisationen 

Supply chain 

management 

Övertyga organisationen om 

fördelarna med 

kvalitetshantering 



  

 
 

9. Metoder för analys 

och utvärdering 

M
et

o
d
er
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ö
r 

an
al

y
s 

o
ch

 u
tv

är
d
er

in
g

 

Metoder och verktyg för 

analys och utvärdering av 

verksamheten. T.ex. 

statistiska metoder och 

verktyg, mjukvarustöd som 

minitab 

 
Kunna tillämpa principer för 

dataanalys 

Business 

Enviroment analyis 

(SWOT, market, 

stakeholders, 

technolog, 

capability, leagal 

and regulaory), 

Measurment: 

assesment and 

metrics) 

Analysera data, se trender 

och mönster 

Kunskap i Business 

Excellence modeller 

 
Förståelse för 

Excellencemodeller 

Performance 

Excellence odels 

 

Riskanalys 
 

Kunna analysera och utvärdera 

risker 

Riskanalysis 
 

Benchmarking 
    

10. Ledningssystem och 

revisioner 

L
ed

n
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g
ss
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st
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 o
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Utveckla, underhålla och 

stödja ledningssystem som 

stöttar kvalitets- och 

förbättringsarbetet 

Standarder Kunna identifiera behov av 

förbättring, förändring eller 

innovation i ett 

kvalitetsstyrningssystem, Kunna 

anpassa ledningssystemet till 

framtida marknadens och 

intressenters krav. 

Quality System, 

Quality Models and 

Theories 

 

Interna revisioner 
 

Implementera, organisera, 

granska, definiera och förbättra 

revisionsprogram 

 

Tillämpa kvalitetsstandarder 
 

Kunna tillämpa riktlinjer från 

ISO 9004 på lämpligt sätt 

 

Kunskaper i 

ledningssystems-standarder 

(miljö, arbetsmiljö och 

informationssäkerhet) 

 
Förstå mål, omfattning och 

strukturen hos standarder 

 

 

 



  

 
 

11. Aktuell utveckling 

inom kvalitetsområdet 
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tu
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so
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Egen kompetensutveckling 

inom aktuell 

kvalitetsforskning 

    

Delta i nätverk inom 

kvalitetsområdet 

    

12. Erfarenhet   
 

Erfarenhet Erfarenhet Erfarenhet Erfarenhet 



  

 
 

Bilaga B: Kvalitetschefens roll 

Fem hörnstenar Sandholm Associates SQMA EOQ ASQ 

1. Leda och utveckla 

kvalitetsarbetet inom 

organisationen 

Leda och utveckla 

kvalitetsarbetet inom 

organisationen 

Strategi för 

kvalitets-utveckling, 

Motivera 

medarbetare, 

Utbildning, Process-

relaterade 

arbetsuppgifter 

Tillämpa 

kvalitetslednings-

metoder, Motivera och 

utvärdera personal 

Stödjer strategisk 

planering, Ansvara 

för projekt och 

utreda det 

ekonomiska läget 

2. Utvärdera och följa 

upp verksamheten 

Utvärdera och följa 

upp verksamheten 

Analys och 

rapportering 

Analysera kvalitets-

relaterade data 

 

3. Initiera och samordna 

förbättringsarbetet inom 

organisationen 

Initiera och samordna 

förbättringsarbetet 

inom organisationen 

Strategi för 

kvalitetsutveckling 

 
Leder 

förbättringsinitiativ 

4. Arbeta med underhåll 

och revision av 

ledningssystem 

Arbeta med underhåll 

och revision av 

lednings-system 

Revision, utveckla 

lednings-systemet 

Skapa, implementera, 

utvärdera och 

förbättra 

revisionsprogram 

Utveckla och främja 

kvalitetslednings-

systemet 

Revision, utveckla 

lednings-systemet 

5. Samverka med kunder 

och leverantörer 

Samverka med 

kunder och 

leverantörer 

Kundrelaterade 

uppgifter 

Kundtillfredsställelse 

och kontinuerligt 

analysera kundens 

intresse 

Skapar 

kundrelationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Bilaga C: Webbenkät



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

 


