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Förord 

Den här uppsatsen är skriven inom ramen för magisterprogrammet i kvalitets- och 

ledarskapsutveckling och handlar om ledarskap och kultur för kvalitets- och 

verksamhetsutveckling. Dessa två parametrar påverkar en organisation och 

arbetsplats på många sätt varför de är aktuella att studera. 

Magisteruppsatsen avslutar en intensiv och lärorik tvåårsperiod som gett nya 

insikter och utmaningar. Jag vill tacka kursansvariga och föreläsare vid 

Mittuniversitetet för deras engagemang och positiva inställning, mina kursare och 

min projektgrupp för härligt driv, ifrågasättande och roliga stunder. 

Ett stort tack till företaget Björn Lundén Information AB som lät mig besöka deras 

verksamhet och intervjua medarbetare som öppet berättade om ledarskap och 

organisationskultur.  

Slutligen ett varmt tack till min handledare Åsa Rönnbäck som guidat med 

kunskap och stöttat med inspirerande återkoppling. 

 

 

 

Ljusdal, juni 2019 

Kerstin Karell  
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Sammanfattning 

Avgörande för att organisationer ska lyckas med kvalitets- och 

verksamhetsutveckling är värderingar som stödjer en kvalitetskultur, där engagerat 

ledarskap är en av värderingarna. Ledarskap och kultur är olika sidor av samma 

mynt. Trots att de påverkar varandra saknas kunskap om vad ledare faktiskt gör och 

hur de beter sig för att stärka en kvalitetskultur. Tidigare studier har visat att det 

framförallt är det mjuka värderingarna; engagerat ledarskap, allas 

delaktighet/samverkan och kundorientering som ger goda resultat för kvalitets- och 

verksamhetsutveckling. Syftet med studien var att beskriva hur ledare stärker en 

kvalitetskultur och beskriva en struktur för att leda en kvalitetskultur enligt 

organisationsmodellen Teal. Frågeställningarna var; vad gör ledare för att stärka en 

kvalitetskultur, och hur beter sig ledare för att stärka en kvalitetskultur. Metoden var 

en kvalitativ fallstudie med litteraturgenomgång, fokusintervjuer och egna 

observationer. Åtta intervjuer genomfördes på ett kunskaps- och programföretag 

med en kultur som stämmer väl in på Teal. Intervjuerna kodades utifrån 

värderingarna inom kvalitetskultur och resulterade i för fallstudien specifika 

värderingar, beskrivningar av dessa utifrån beteenden och en struktur för att stärka 

en kvalitetskultur. Resultatet visade att det ledarna gjorde för att stärka 

kvalitetskulturen var att ha fokus på värderingarna engagerat ledarskap och allas 

delaktighet/samverkan, det vill säga mjuka värderingar vilka är de som framförallt 

ger goda resultat inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. Ledarnas beteende 

kopplat till värderingarna resulterade i strukturer för att stärka en kvalitetskultur 

enligt Teal. Såväl fallstudiens specifika värderingar som strukturer kan ge kunskap, 

stöd och inspiration till organisationer och ledare som vill stärka en kvalitetskultur. 
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Summery in English 

For organizations to succeed in quality management values that support a quality 

culture are crucial, where committed leadership is one of these values. Leadership 

and culture are different sides of the same coin. But even though they affect each 

other, there is little knowledge of what leaders actually do and how they behave and 

act to strengthen a quality culture. Previous studies have shown that it´s especially 

the soft values; committed leadership, everyone's involvement/collaboration and 

customer orientation that amount to good results regarding quality management. 

The purpose of the study was to describe how leaders strengthen a quality culture 

and describe a structure to lead a quality culture according to the organizational 

model Teal. The research questions were; what do leaders do to strengthen a quality 

culture, and how do leaders behave in order to strengthen a quality culture? The 

method was a qualitative case study with literature studies, focus interviews and 

observations. Eight interviews were conducted at a company with a culture that 

foremost is Teal. The interviews were coded based on the values in quality culture 

and resulted in case studies specific values, behavior despriptions of these and a 

structure to strengthen a quality culture. The results showed that what the leaders 

did to strengthen the quality culture was to focus on the values of committed 

leadership and everyone's participation/collaboration, that is, soft values which are 

the ones that above all provide good results in quality management. The conduct of 

the leaders, linked to the values, resulted in structures to strengthen a quality culture 

according to Teal. Both the case study's specific values and structures can provide 

knowledge, support and inspiration to organizations and leaders who aim to 

strengthen a quality culture. 
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1. Inledning 

Förändringstakten i samhället har ökat inom alla områden; ny teknik med nya 

tillämpningar, globalisering med intensivare konkurrens och ökade krav från kunder 

(Bergman & Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 2012; Sörqvist, 2004). Detta innebär 

både möjligheter och hot för företag och organisationer (Swedish Quality 

Management Academy1 [SQMA], 2018).  

För att företag och organisationer ska hänga med i utvecklingen och vara fortsatt 

framgångsrika konstaterar Cameron och Quinn (2011) att utmaningen inte ligger i 

huruvida en organisation behöver förändras eller inte, utan hur förändringen ska ske 

och lyfter organisationskulturen som en viktig faktor. Att utveckla en kvalitetskultur 

hör till en av de främsta kvalitetsutmaningarna som svenska företag och 

organisationer anser att de står inför (SQMA, 2012), tillsammans med den 

organisatoriska utmaningen att göra systematisk kvalitetsutveckling till en 

ledningsfråga (SQMA, 2018). 

Kvalitets- och verksamhetsutveckling bedrivs idag inom de flesta organisationer 

(Sörqvist, 2004). Det är en av de mest vanligt förekommande 

organisationsförändringarna de senaste 20 åren (Cameron & Quinn, 2011). 

Anledningen till fokus på kvalitets- och verksamhetsutveckling är att kostnader 

för otillfredsställande kvalitet står för stora belopp, minst 10-30 procent av en 

verksamhets totala omsättning (Sörqvist, 2004). Till kvalitetsbristkostnader hör till 

exempel redovisade kostnader för kvalitetskontroll, kassationer, omarbetningar och 

reklamationer men även oredovisade kostnader utifrån att medarbetare ägnar tid till 

sådant som har sin grund i dålig kvalitet (Sandholm, 2001).  

De som lyckas med kvalitets- och verksamhetsutveckling presterar bättre 

finansiella resultat än övriga företag (Boulter, Bendell & Dahlgaard, 2013; Hansson & 

Eriksson, 2002; Hendricks & Singhal, 1997). De når ofta lägre interna kostnader, stora 

framgångar i marknadsposition och snabbare framtagning av nya produkter 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Rapporter från konsultfirmor och flera forskningsstudier 

visar dock att mellan 60-90 procent av de organisationer som satsat på kvalitets- och 

verksamhetsutveckling har misslyckats med att nå önskvärda resultat (Bhasin & 

Burcher, 2006; Cameron & Quinn, 2011; Mosadeghrad, 2014; Pfeifer, Schmitt & Voigt, 

2005; Taylor & Wright, 2003).  

En litteraturgenomgång av Mosadeghrad (2014) visar att de vanligast 

förekommande anledningarna till att kvalitets- och verksamhetsutveckling 

misslyckats är otillräcklig utbildning och övning, förändringsmotstånd, dålig 

kommunikation, avsaknad av medarbetarnas engagemang, plan för förändring och 

högsta ledningens stöd, otillräckliga resurser, brister i ledarskap och 

kvalitetsorienterad kultur. Dessa orsaker grundar sig framförallt i bristande 

 

1 SQMA är ett forskningsnätverk vars syfte är att bedriva behovsstyrd forskning i samverkan mellan praktik och akademi inom 

kvalitetsutveckling (www.sqma.se). 
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ledarskap hos högsta ledningen då det är ledarna som ska vara drivande, tydliga och 

skapa goda förutsättningar (Sörqvist, 2004).  

Redan då västvärldens intresse för kvalitetsarbete satte fart ordentligt på 1980-

talet (Bergman & Klefsjö, 2012; Sandholm, 2001) framhöll pionjärerna Edwards 

Deming (1986) och Joseph Juran (1989) just ledningens avgörande betydelse för att 

lyckas med kvalitetsarbete. Men studier visar även att det är först när kvalitets- och 

verksamhetsutveckling kombineras med en gynnsam kultur som kvalitetsarbete blir 

effektivt och framgångsrikt (Cameron & Quinn, 2011; Ingelsson, 2013; Shin, 

Kalinowski & El-Enein, 1998; Pun & Jaggernath-Furlonge, 2009).  

Ledarskap och kultur hänger samman. Bergman och Klefsjö (2012, s. 50) 

konstaterar att ”det inte nog kan understrykas hur viktigt ett starkt och engagerat ledarskap 

är för att åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling”.  

Trots att ledarskap och kultur kan ses som olika sidor av samma mynt (Schein, 

2010) har stort fokus inom kvalitets- och verksamhetsutveckling framförallt legat på 

att använda och studera dess verktyg och arbetssätt (Ingelsson, 2013; Liker, 2009; 

Shin et al, 1998;). Förutom verktyg och arbetssätt består kvalitets- och 

verksamhetsutveckling av värderingar (Hellsten & Klefsjö, 2000).  

Ytterligare en orsak för organisationer att fokusera på värderingar och 

organisationskultur är att mjuka värden har större betydelse för dagens unga 

talanger då de söker efter arbetsgivare än för tidigare generationer (Universum 

Global, 2018:1). Dagens unga vill ha en balans i livet och jobbet vilket för dem 

framförallt handlar om att kunna jobba var och när de vill, att det ska finnas syfte och 

mening med tillvaron och en respektfull arbetskultur mellan medarbetarna 

(Universum Global, 2018:2). Laloux (2017) menar att en organisationskultur enligt 

Teal lockar dagens unga då dess fokus är självstyre baserat på jämlika medarbetare, 

helhet där det finns utrymme för den privata personen och ett evolutionärt syfte där 

medarbetarna ska lystra till och förstå vad organisationen vill utvecklas till. En 

organisation som är Teal har till exempel inga chefer utan stort medbestämmande, 

ingen budget eller strategi utan verksamheten utvecklas bättre om vi slutar 

kontrollera den (ibid). Genom att komma bort från alltför hård uppföljning, styrning 

och kontroll riktas uppmärksamheten instället mot kunder och skapar uthållig 

framgång (Svenska Dagbladet, 2018). 

Cronemyr, Bäckström och Rönnbäck (2017) har identifierat de värderingar som 

stödjer en kvalitetskultur och tagit fram en modell för hur en kvalitetskultur kan 

mätas. De har konkretiserat vilka beteenden som stödjer respektive hindrar en 

kvalitetskulturs värderingar. För att förstå hur en kvalitetskultur kan stärkas har 

denna forskning bidragit med att öka förståelsen för vad som utgör en 

kvalitetskultur, vilket är en viktig utgångspunkt. Men det saknas kunskap om hur en 

kvalitetskultur kan utvecklas med fokus på värderingar och beteenden. 

Trots att ledarskap och kultur betonas för att lyckas med kvalitets- och 

verksamhetsutveckling finns inte mycket beskrivet om vad ledare egentligen gör och 

hur de beter sig i praktiken för att stödja en kvalitetskultur. Det saknas en struktur 

för kvalitetskultur. 
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1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är beskriva hur ledare stärker en kvalitetskultur och beskriva en 

struktur för att leda en kvalitetskultur enligt Teal. 
 

1) Vad gör ledare för att stärka kvalitetskultur? 

2) Hur beter sig ledare för att stärka kvalitetskultur? 

Se figur 1.1 för övergripande bild av syfte och frågeställning. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1. Kvalitetskultur som en del av organisationskultur som påverkas av och påverkar ledarskap 

respektive resultat inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. 

 

 

2. Teoretisk referensram  

I det här avsnittet presenteras teorier och begrepp som bedöms vara relevanta 

utifrån studiens syfte och frågeställning. Först beskrivs kvalitets- och 

verksamhetsutveckling. Därefter presenteras relevanta teorier kring 

organisationskultur. Teorin övergår därefter till att beskriva specifikt kvalitetskultur 

som en del i organisationskultur. Slutligen beskrivs ledarskap inom kvalitets- och 

verksamhetsutveckling och dess betydelse för organisationskultur.  

2.1. Kvalitets- och verksamhetsutveckling  
Kvalitets- och verksamhetsutveckling översätts till engelska som Quality 

Management eller Total Quality Management (TQM). Andra övergripande 

benämningar är Offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012), Totalkvalitet 

(Sandholm, 2001) eller Quality Management initiatives (Ingelsson, 2013). Det finns en 

förvirring kring terminologin och då framförallt gällande Total Quality Management 

(TQM) utifrån att det inte är helt klart vad det egentligen är eller vem som tog fram 

benämningen (Andersson, Eriksson, & Torstensson, 2006). 

TQM uppkom på 1990-talet för att beskriva hur organisationer borde jobba för att 

nå högre prestationer och nöjdare kunder. Även förbättringsprogrammen Lean och 

Sex Sigma har samma målsättning även om definitionerna skiljer sig åt (Andersson et 

Resultat inom kvalitets- och 
verksamhetsutveckling 

LEDARSKAP 

KVALITETS
-KULTUR 

ORGANISATIONS
-KULTUR 

VAD? HUR? 
gör ledare för 

att stärka 
kvalitetskultur 

enligt Teal? 
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al, 2006). De olika programmen har även samma ursprung, det så kallade japanska 

undret som startade på 1950-talet, då Japan skulle bygga upp sin industri och 

ekonomi efter andra världskriget (Bergman & Klefsjö, 2012). Även om Lean och Sex 

Sigma har tagit egna vägar är det den japanska ledningsfilosofin att arbete med 

ständiga förbättringar som är grunden inom TQM (Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 

2006).  

Ett sätt att definiera TQM är att utgå från kriterierna i kvalitetsutmärkelsen 

Malcolm Baldrige National Quality Award2 (MBNQA); leadership, customers, 

operations, workforce, measurement, analysis and knowledge management, results 

och strategy (American Society for Quality, u.å). 

Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) konstaterar att det spelar mindre roll vilken 

benämning eller vilket program som används. Det viktiga är att företag ständigt 

behöver jobba med kundorienterade aktiviteter för att överleva. 

Med anledning av att det finns många benämningar och förbättringsprogram har 

Hellsten och Klefsjö (2000) undersökt de olika begreppen och tagit fram en modell 

där TQM är deras benämning på engelska. (Se figur 2.1). 

 
Figur 2.1. TQM kan ses som ett ledningssystem bestående av värderingar, arbetssätt och verktyg. 

(Hellsten & Klefsjö, 2000)  

 

Hellsten och Klefsjö (2000) benämner TQM som ett ledningssystem bestående av 

tre av varandra beroende delar; värderingar, arbetssätt och verktyg. Med deras 

systemsyn blir det en större medvetenhet om att TQM behöver alla delar för att bli 

framgångsrikt (ibid). Även Bergman och Klefsjö (2012) använder Hellsten och 

Klefsjös (2000) figur (se figur 2.1) för deras benämning offensiv kvalitetsutveckling, 

där de utgår från Hörnstensmodellen.  

I den här uppsatsen kommer fortsättningsvis kvalitets- och 

verksamhetsutveckling användas som ett paraplynamn för de förbättringsprogram 

 

2 Malcolm Baldridge National Quality Award är en amerikansk kvalitetsutmärkelse som lagstadgades 1987. Utmärkelsen är namngiven 

efter Malcolm Baldridge, som var handelssekreterare, och hade ett stort inflytande över förbättrings- och produktivitetsarbete inom den 

statliga förvaltningen (Bergman & Klefsjö, 2012).  
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som använder värderingar, arbetssätt och verktyg enligt Hellsten och Klefsjö (2000). 

Där ingår till exempel TQM, Offensiv kvalitetsutveckling, Totalkvalitet, Lean, Toyota 

Production System, Sex Sigma och Lean.  

2.1.1. Kvalitet  

Kvalitet är utgångspunkten för kvalitets- och verksamhetsutveckling och ordet har 

många definitioner (Bergman & Klefsjö, 2012). Två av pionjärerna inom kvalitets- och 

verksamhetsutveckling, Joseph Juran och Edwards Deming förklarade kvalitet 

som; ”fitness for use” (översatt till lämplighet för sin användning) respektive; ”quality 

should be aimed at the needs of customers, present and future” (ibid). Bergman och 

Klefsjös (2012, s. 23) definition av kvalitet för en produkt, lyder: ”Kvaliteten på en 

produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar”. 

2.2. Hörnstensmodellen 
För att förklara centrala begrepp inom kvalitets- och verksamhetsutveckling utgår 

den här uppsatsen från delarna i Hörnstensmodellen av Bergman och Klefsjö (2012). 

Modellen består av sex delar, vilka alla är en förutsättning för att lyckas med 

kvalitets- och verksamhetsutveckling; sätt kunderna i centrum, utveckla ett 

engagerat ledarskap, arbeta med processer, arbeta med ständiga förbättringar, basera 

beslut på fakta och skapa förutsättningar för delaktighet (ibid) (Se figur 2.2). 

Bergman och Klefsjö (2012) definierar värderingar som gemensamma 

handlingsmönster.  

 

Figur 2.2. Hörnstensmodellen med sex värderingar (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40). 

 

2.2.1. Kunderna i centrum 

Eftersom kvalitet är något som värderas av kunden så är kunderna, deras behov 

och förväntningar i centrum (Bergman & Klefsjö, 2012). En kund är enligt Bergman & 

Klefsjös (2012, s. 28) definition ”de personer eller organisationer vår verksamhet är till för”.  

Den definitionen inrymmer såväl de interna kunderna, medarbetarna, som de 

externa, de utanför organisationen. Organisationer behöver sätta sig in i kundens 

perspektiv och försöka förstå vad kunden önskar och helst överträffa dennes 

förväntningar. Det sker med hjälp av olika arbetssätt, till exempel 
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kundundersökningar (Bergman & Klefsjö, 2012). I den här uppsatsen är 

benämningen kund en extern kund.  

2.2.2. Basera beslut på fakta 

Att basera beslut på fakta sker genom att organisationen använder olika arbetssätt 

och verktyg (se figur 2.2) och systematiskt samlar in olika sorters information och 

statistik, både om kunder och i produktionen, vilken analyseras (Bergman & Klefsjö, 

2012). Då kan olika verktyg och arbetssätt användas. Det finns sju klassiska lednings- 

respektive förbättringsverktyg som har sitt ursprung i det japanska kvalitetsarbetet. 

Utifrån analyser dras sedan slutsatser som leder till beslut för kvalitetsarbetet (ibid).  

2.2.3 Arbeta med processer 

Att arbeta med processer innebär att betrakta den organiserade verksamheten som 

ett ”nätverk, bestående av sammanhängande aktiviter, och som upprepas i tiden” (Bergman 

& Klefsjö, 2012, s. 44) En process börjar med att ett kundbehov, externt från 

slutkunden eller internt från medarbetaren, identifieras och slutar med att behovet 

tillfredsställs (Ljungberg & Larsson, 2012). En process fokuserar på hur något görs 

och inte vad eller vem som gör det. Processen får existensberättigande av det behov 

den är ämnad att tillfredsställa och behåller det genom att också göra det. Behoven 

triggar aktiviteter som inbördes samverkan för att tillfredsställa behovet (ibid). Det 

finns olika sorters processer. En vanligt förekommande indelning är 

ledningsprocesser, huvudprocesser och stödprocesser (Bergman & Klefsjö, 2012; 

Ljungberg & Larsson, 2012).  

2.2.4. Förutsättningar för delaktighet 

Att skapa förutsättningar för delaktighet i kvalitets- och verksamhetsutveckling 

innebär att på olika sätt underlätta för alla medarbetare att vara delaktiga i 

förbättringsarbetet och aktivt påverka beslut (Bergman & Klefsjö, 2012). Nyckelord 

för detta är kommunikation, utbildning och delegering. Genom att ledningen 

delegerar ansvar och befogenheter ökar medarbetarnas delaktighet och engagemang. 

Det blir synligt genom den onda respektive goda cirkeln (ibid). Se figur 2.3. 

 
Figur 2.3. Den goda och onda cirkeln för medarbetarnas engagemang och delaktighet (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 49)   
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2.2.5. Arbeta med ständiga förbättringar 

Ytterligare en viktig del är att arbeta med ständiga förbättringar. Grundregeln är 

att det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till lägre kostnad (Bergman 

& Klefsjö, 2012). En förbättring innebär ett genombrott, där man går från en 

resultatnivå till en bättre nivå (Sörqvist, 2004). Förbättringar sker på olika nivåer i en 

verksamhet och med olika problemlösningsmetoder. Allt från enklare 

vardagsrationaliseringar till innovativ problemlösning (ibid).  

Den klassiska symbolen för ständiga förbättringar är PDSA-cykeln (se figur 2.4) 

inspirerad av Edwards Deming, där bokstäverna står för Plan-Do-Study-Act vilka 

ger en struktur och rutin, för att arbeta med förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012). 

De planeras, genomförs, studeras för att utvärdera resultatet och därefter genomförs 

den lösning som studerats. Sedan börjar cirkeln om (ibid).  

 
Figur 2.4. Förbättringscykelns olika steg. Fritt från Bergman & Klefsjö (2012, s. 46). 

 

2.2.6. Engagerat ledarskap 

Grunden i Hörnstensmodellen är ett engagerat ledarskap (Bergman & Klefsjö, 

2012). Termen engagerad, på engelska ”committed”, definieras enligt Svenska 

Akademins ordlista över svenska språket (1998, s. 169) som; ”starkt intresserad” och 

engagerade anställda som; ”inblanda, få någon med, intressera”, engagera sig för: ”ta 

verksam del i och intressera sig för”.  

Att ledarskapet har en stor betydelse för framgångsrik kvalitets- och 

verksamhetsutveckling, och ses som en avgörande nyckelfaktor som påverkar flera 

andra avgörande delar, är väldokumenterat i studier och inom litteraturen gällande 

kvalitets- och verksamhetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012; Deming, 1986; Juran, 

1989; Miller & Cangemi, 1993; Sandholm, 2001; Sila & Ebrahimpour, 2003; Sörqvist, 

2004; Taylor & Wright, 2003;). Läs mer om ledarskap under rubriken 2.5. 

2.3. Organisationskultur  
Det talas om starka och svaga kulturer, om speciella kulturer och rätt sorts kultur 

(Schein, 2010). Det som är viktigt att framhålla är att kultur framförallt är abstrakt 

(Alvesson, 2015; Schein, 2010;). Om vi förstår var kulturen kommer ifrån, och hur 

den utvecklas, då kan vi få grepp om den. Den existerar i det omedvetna men har 

ändå en kraftfull inverkan på en grupps beteenden. Kultur är till en grupp vad 

personlighet eller karaktär är till en individ (Schein, 2010). Schein (2010) menar att 

det fundamentala i en kultur är att det är en produkt av gemensamt socialt lärande. 

Plan

DoStudy

Act
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Kulturen både guidar och begränsar beteendet i en grupp som delar normer och 

antaganden. När det finns gemensamma antaganden så är det dessa som gruppen lär 

nya gruppmedlemmar. Kulturen är på så sätt en mekanism av social kontroll, att 

medlemmar uppfattar, tänker och känner på ett visst sätt och att det finns regler för 

hur man beter sig (ibid). 

Organisationskultur består av socialt grundade antaganden som likt ett lim håller 

ihop en organisation (Cameron & Quinn, 2011). Chatman och Eunyoung-Cha (2003) 

definierar organisationskultur som en samling av gemensamma värderingar. Det 

finns ett samband mellan värderingar hos medlemmarna i en organisation och den 

befintliga kulturen i organisationen. Utan en stor enighet om dessa värderingar kan 

inte en stark kultur existera (O´Reilly, Chatman & Caldwell, 1991).  

Bergman och Klefsjö (2012) definierar en värdering som gemensamma 

handlingsmönster. En värdering kan även definieras som en övertygelse om vad som 

är önskvärt eller bra, tillika icke önskvärt och dåligt (French & Bell, 1999). 

Schein (2010, s. 4) kallar värderingar i organisationskultur för ”espoused values” 

vilka är: ”the articulated, publicly announced principles and values that the group claims to 

be trying to achieve”.  Dessa kan till exempel vara produktkvalitet, säkerhet, minimera 

kostnader och kundtillfredsställelse (ibid). Företag som Google och Netflix förklarar 

sin organisationskultur utifrån just värderingar (Schmidt & Rosenberg, 2014). 

Enligt Schein (2010) kan organisationskulturen förklaras utifrån att den kommer 

från tre källor. Dessa är 1) övertygelser, värderingar och antaganden av grundare av 

organisationer, 2) erfarenheter som gruppmedlemmarna lärt sig av när 

organisationen utvecklats och, 3) nya övertygelser, värderingar och antaganden som 

kommer med nya medlemmar och ledare. Schein (2010, s. 18) definierar en grupps 

kultur som: ”a pattern of shared basic assumptions learned by a group as it solved its 

problems of external adaption and internal integration, which has worked well enough to be 

considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to precieve, 

think and feel in relation to those problems.”  

 

Laloux (2017) använder Ken Wilbers modell med fyra kvadranter för att förklara 

organisationskultur. Med den beskrivs fenomen från fyra håll; utsidan, insidan, 

enskilt och kollektivt. (Se figur 2.5). Det är även utifrån den modellen som en 

organisationskultur kan växa fram (ibid). Laloux (2017) konstaterar likt Schein (2010) 

att i de flesta företag är organisationskulturen endast en avspegling av grundarnas 

och ledarnas antaganden, normer och angelägenheter men att alla medarbetare bör 

bjudas in att forma den kultur som bäst lämpar sig för organisationens sammanhang 

och det syfte den strävar efter (Laloux, 2017). Det kan ske genom att låta tre av 

kvadranterna bidra till att forma organisationskulturen (ibid). Se figur 2.6. De tre 

kvadranterna innehåller personer med moralisk auktoritet som förebilder, 

övertygelser, attityder och beteenden vilket även Schein (2010) påpekar, men även 

stödstrukturer så som processer och rutiner (Laloux, 2017).  
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Figur 2.5. Organisationskultur utifrån Wilbers  Figur 2.6. Hur en organisationskultur kan främjas  

kvadranter av Laloux (2017, s. 279)                (Laloux, 2017, s. 286)  

 

2.3.1. Scheins nivåer inom organisationskultur 

Schein (2010) delar in organisationskulturen i tre nivåer, sett till i vilken grad 

kulturen är möjlig att observera; artefakter, övertygelser och värderingar samt 

underliggande uppfattningar och antaganden. Se figur 2.7. 

 
 
 

 

 

        
 

          

           
 

 

 

    

 

   

           
 

      

 

   
 

          

           

  

 

        

           

           

           

           

            

Figur 2.7. De tre nivåerna inom kultur enligt Schein (2010, s. 24) vilket kan liknas vid ett isberg där det 

är den första nivån som är synlig. 

 

Nivån artifakter är allt som du kan se, höra och känna när du närmar dig en grupp. 

Det är det som är synligt; arkitektur, fysisk omgivning, språk, teknologi, produkter, 

kläder, myter och historier om organisationen, publicerade listor med värderingar 

och ceremonier som man kan se (Schein, 2010). Artifakter är även formella saker som 

hur organisationen är uppbyggd (ibid). Schein (2010) menar att även om vi ser 

Artifakter 
Synliga strukturer och processer  
Observerat beteende 
- Svåra att uttyda 

Övertygelser och värderingar 
Ideal, mål värderingar, strävanden 
Ideologier 
Rationaliseringar 
- Är eller är inte överensstämmande med 
beteenden och andra artifakter.  

Underliggande uppfattningar och antaganden 
Omedvetna, övertygelser som är tagna  
för given, värderingar 
- Bestämmer beteende, perception,  
tanke och känsla 
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någonting så vet vi inte med säkerhet vad det betyder. Symboler kan betyda olika 

saker och även om beteenden speglar en kultur kan ett beteende bero på något annat 

än just kulturen (ibid).  

Den andra nivån, övertygelser och värderingar, visar vilka normer och 

värderingar som gäller i gruppen. Det kan till exempel vara organisationens ideologi 

eller filosofi. Dessa värderingar visar hur olika uppgifter genomförs (Schein, 2010). 

En värdering i en organisation uppkommer ofta när organisationen stöter på ett 

problem. Om lösningen som föreslås till problemet blir framgångsrik och mönstret, 

det vill säga lösningen åter igen är framgångsrik, då kommer det finnas en tro på den 

filosofin och arbetssättet som då befästs. Det sker genom att värderingen fungerar i 

verkligheten och ger mening och trivsel till individerna (ibid).  

Normer och värderingar lämnar ofta stora delar av beteenden oförklarade. För att 

kunna se mönster och förutsäga framtida beteenden korrekt behöver man förstå de 

underliggande uppfattningarna och antagandena som hör till nivå tre (Schein, 2010). 

Värderingarna kan vara samstämmiga med grundläggande antaganden eller gå emot 

dem (Schein, 2010). Schein (2010) ger som exempel att ett företag kan uttala att de 

värderar teamwork men i realiteten belönas individuella framsteg. Det kan vara 

förvirrande för medarbetare när en verksamhet har värderingar som är 

motsägelsefulla. Det enda sättet för nya medarbetare att komma fram till vilka 

underliggande antaganden som faktiskt gäller är genom att studera ledarnas 

beteenden och vad som belönas (ibid).  

När lösningen till ett problem, som från början var en hypotes, fungerar 

upprepade gånger kommer det till slut tas för given och blir realiteten, ”så här gör vi 

saker här” (Schein, 2010). Om grundläggande antaganden är starka i en grupp så 

kommer medlemmarna att anse att andra sätt att göra saker på är otänkbara (ibid). 

Schein (2010) tar som exempel att det är otänkbart för ingenjörer att konstruera 

någonting som inte är säkert att använda. Dessa antaganden är mycket svåra att 

konfrontera eller diskutera och därför svåra att ändra. Om de utmanas uppstår 

ångest eftersom det känns så fel (Schein, 2010). De ger medarbetarna en identitet och 

finns inom dem (Cameron & Quinn, 2011). Ofta finns inte medvetenheten om en 

organisations kultur förrän den utmanas. För att kunna ändra en kultur behöver alla 

nivåer involveras (ibid). 

Omedvetna antaganden grundar sig i att vi analyserar information utifrån tidigare 

erfarenhet och utbildning (Schein, 2010). Schein (2010) beskriver att när vi ser en 

person som sitter lugn och stilla vid sitt skrivbord kan vi uppfatta personen som slö 

och overksam eller att personen funderar på ett svårt problem. 

2.3.2. Teal-organisationer och dess kultur 

Laloux (2019) delar in organisationsmodeller i olika färger (se figur 2.8.). Färgerna 

följer även en tänkt tidslinje där den mest traditionella organisationen är röd medan 

den senaste är teal, en turkos färg (ibid). Det som utmärker en Teal-organisation är 

självstyre, helhet och evolutionärt syfte. Självstyre innebär att företaget är baserat på 

ett system uppbyggt av jämlika relationer mellan medarbetare. Helhet innebär att 
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medarbetarna tar med sig sitt hela jag till jobbet, inte enbart sitt professionella jag. 

Slutligen innebär evolutionärt syfte att Teal-organisationer betraktas som att de har 

ett eget liv och egen navigeringsförmåga. Framtiden ska inte styras utan 

medarbetarna uppmanas lystra till vad organisationen vill utvecklas till (ibid). 

 

 Organisationsmodell Nutida exempel Viktiga genombrott Metafor 
RÖDA organisationer 
Ständig maktutövning av ledaren för att få de 
underordnade att rätta in sig i ledet. Rädslan 
är kittet i organisationen. Högst reaktivt, 
kortsiktigt fokus. Framgångsrikt i kaotiska 
organisationer. 

Maffia 
Gatugäng 
Stamkrigare 

Arbetsdelning 
Befälsauktoritet 

Vargflock 

GULA organisationer 
Mycket formella roller inom den hierarkiska 
pyramiden. Toppstyrning (vad och hur). 
Stabilitet värderas högst av allt och 
upprätthålls genom rigorösa processer. 
Framtiden är en upprepning av det förflutna. 

Katolska kyrkan 
Militären 
De flesta statliga 
myndigheter 
Allmänna skolsystem 

Formella roller 
(stabila och expanderbara 
hierarkier med tydliga titlar) 
Processer 
(långsiktiga perspektiv med 
repeterbara cykler) 

Armé 

ORANGEA organisationer 
Målet är att överträffa konkurrensen, att 
uppnå vinst och tillväxt. Innovation är nyckeln 
till att hålla sig i framkant. Ledning via mål 
(styrning av vad, frihet när det gäller hur) 

Globala företag 
Friskolor 

Innovation är 
förutsättningen för fortsatt 
rekrytering 
Ansvarsutkrävande 
Meritokrati*, Målstyrning 

Maskin 

GRÖNA organisationer 
Inom den klassiska pyramidstrukturen. Fokus 
på kultur och medbestämmande för att göra 
de anställda extraordinärt motiverade.  

Kulturdrivna 
organisationer (tex 
Southwest Airlines, 
Ben & Jerry´s etc) 

Medbestämmande (ledare 
stödjer de anställda)  
Värdedriven kultur 
Intressentmodell (fokus även 
på anställda, kunder, 
leverantörer, samhället) 

Familj 

TEAL organisationer 
Självorganisation ersätter den hierarkiska 
strukturen. Organisationen ses som en 
levande entitet som utvecklas mot att uppfylla 
sin potential.  

Pionjär-organisationer 
(tex Buurtzorg, Favi, 
Morning Star, 
Patagonia, Sun 
Hydraulics) 

Självstyre/Självorganisation 
Helhet 
Evolutionärt syfte/ Ständigt 
utvecklande syfte 

Levande 
organism 

Figur 2.8. De olika organisationsmodellerna, fritt efter Laloux (2017, s. 61). 

* Meritokrati: "varje människas talang bör utvecklas och att alla bör sättas i den ruta på organisationsschemat 

där de på bästa sätt kan bidra till helheten. Övergången från gult till merokratiskt orangea har gett upphov till 

den moderna personalhanteringen och dess arsenal av processer och rutiner, som utvecklingssamtal, 

belöningssystem, resursplanering, kompetensförsörjning, ledarskapsutbildning och successionsplanering." "Den 

är ett genombrott för rättvisan i samhället. Den ger, åtminstone i praktiken, människor möjlighet att välja det 

yrke som passar just deras talanger och ambitioner" (Laloux, 2017, s. 51). 

 

Laloux (2017) har studerat organisationer utifrån tre aspekter: övergripande 

organisatoriska processer så som strategi, marknadsföring och budgetering, 

personalhanteringsprocesser så som rekrytering, utbildning och kompetens samt 

rutiner i vardagslivet som möten, informationsflöde och arbetsplatser. Utifrån dessa 

har han tagit fram ett antal konkreta, dagliga rutiner som stödjer en 

organisationskultur enligt Teal utifrån struktur, personalhantering, det dagliga livet 

och syfte. När det gäller struktur har Teal-kulturen till exempel självorganiserande 

team, möten improviseras när de uppstår och människor bemannar projekten när de 

uppstår. Det finns inga planer, budgetar eller ledningsmöten och stödfunktioner som 
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till exempel personalfrågor sköter teamen själva eller så finns det personer som har 

en rådgivande roll.  

Inom personalhantering intervjuar medarbetarna själva sina framtida kollegor, 

som när de börjar integreras i verksamheten genom till exempel rotationsprogram. 

Det finns en hög grad av flexibilitet med arbetstid så länge åtaganden uppfylls.  

I det dagliga livet finns inga statussymboler. All information finns tillgänglig och 

beslutsfattandet är fullkomligt decentraliserat. Det finns specifika mötesstrukturer 

för att hålla egon i schack och se till att alla röster blir hörda. För att bygga 

gemenskap används historiebyggande vilket stödjer öppenhet. 

Rutiner för syfte innebär att verksamhetens strategi växer fram organiskt ur 

självförvaltande anställdas kollektiva intelligens där medarbetarna kan ifrågasätta till 

exempel investeringsbudgeten. Innovation och produktutveckling sker genom 

vägledning av intuition och estetik (Laloux, 2017). 

Kulturen i Teal-organisationer kan vara mycket olika (Laloux, 2017). Till exempel 

kan byggnader och inredning skilja sig mycket åt med anledning av organisationens 

sammanhang och syfte. Men det finns element som tenderar att finnas i alla Teal-

kulturer. Se figur 2.9, för exempel på normer, antaganden och angelägenheter som 

Laloux (2017) funnit i Teal-organisationer. 

 
Normer, antaganden och angelägenheter i Teal-organisationer 

SJÄLVSTYRE 

Förtroende. Vi förhåller oss till varandra utifrån antagandet att avsikterna är goda. Tills motsatsen är 
bevisad är förtroende normalläget i relationer. Frihet och ansvar är två sidor av samma mynt. 
Information och beslutsfattande. All affärsinformation är öppen för alla. Vi tror på kraften i den 
kollektiva intelligensen. Ingen är så smart som allihop tillsammans. Därför ska alla beslut fattas genom 
rådgivningsprocess. Ansvar och utövande. Alla måste känna sig bekväma med att hålla varandra 
ansvariga för sina åtaganden genom återkoppling och respektfull konfrontation. 

HELHET 

Vi har i grunden alla lika värde. Samtidigt kan vår gemenskap bli som rikast om vi låter alla 
medlemmar bidra på sitt särskilda vis, och uppfatta olikheterna i roller, utbildning, bakgrund, 
intressen, färdigheter, personlighet osv. En trygg och omtänksam arbetsplats. Vi strävar efter att 
skapa emotionellt och andligt säkra miljöer, där var och en av oss kan bete sig autentiskt. Vi inser att vi 
är djupt sammanlänkade, en del av en större helhet som inbegriper naturen och alla former av liv. 
Lärande. Varje problem är en uppmuntran att lära och växa. Vi blir aldrig fullärda, diskuterar våra 
misslyckanden öppet och lär av dem. Fokuserar mer på styrkor än svagheter. Vi sprider inte rykten, 
skyller inte problem på andra och vi löser meningsskiljaktigheter. 

SYFTE 

Kollektivt syfte. Vi försöker vara lyhörda för vart organisationen vill gå och aktar oss för att tvinga på 
den en riktning. Individuellt syfte. Vi har en plikt gentemot oss själva och organisationen att försöka 
känna av vilket som är vårt kall och se efter hur det stämmer överens med organisationens syfte. 
Planering för framtiden. Vi gör prognoser först när ett specifikt beslut kräver det.  Allt kommer att 
utvecklas på ett bättre sätt om vi slutar försöka kontrollera. Lönsamhet. På lång sikt finns ingen 
kompromiss mellan syfte och lönsamhet. Fokuserar vi på syftet kommer lönsamheten av bara farten. 

Figur 2.9. Normer, antaganden och angelägenheter i en kultur i en Teal-organisation. Fritt från Laloux 

(2017, s. 283-285). 

 

2.3.3. Berättelser beskriver kulturen 

I nivån artifakter ingår enligt Schein (2010) myter och historier om organisationen. 

Även Laloux (2017) tar upp historieberättande som ett sätt att bygga gemenskap och 
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öppenhet. Cameron och Quinn (2011) menar att det bästa sättet att kommunicera och 

illustrera en organisationskultur är genom berättelser. På så sätt förtydligas 

nyckelvärderingar, beteenden och principer. Även Ingelsson (2013) menar att 

Storytelling är en metod som kan användas för att förstärka organisationskulturen, 

och hänvisar då till Mossberg och Nissen Johansen (2006) definition att Storytelling 

kan beskriva varför en verksamhet existerar, hur värde skapas för ägarna, hur 

verksamheten skiljer sig från andra sett till både produkter och berättelser samt 

mellan ledare och medarbetare för att kommunicera vilka de är och hur de ska 

uppnå visionen.  

2.3.4. Competing Values Framework definierar organisationskultur 

Cameron och Quinn (2011) menar att framgångsrika företags främsta faktor för att 

vara framgångsrika är deras organisationskultur. Det är enligt dem svårt att nämna 

ett enda ledande företag i världen i sin bransch som inte har en distinkt och lätt 

identifierbar organisationskultur. Det är det som skiljer företaget från övriga (ibid). 

Ett sätt att bedöma en organisations kultur är genom att använda den teoretiska 

modellen Competing Values Framework (Cameron & Quinn, 2011). Modellen är 

framtagen utifrån forskning på framgångsrika organisationer och grundar sig på 

vilka kriterier som visar hur effektiva organisationer är (Quinn & Rohrbaugh, 1983). 

Enligt modellen anses olika sorters organisationer effektiva utifrån olika kriterier och 

har fått namn efter dess tydligaste karaktärsdrag. De fyra organisationstyperna är:  

 Klan; samarbeta, kommunicera, engagerande, varm och stödjande,  

 Adhokrati; kreativitet, innovation, visionärt, agilt, bryter gränser och regler  

 Hierarkisk; kontrollerande, övervakande, organiserat, enhetlighet, håller fast 

vid regler  

 Marknad; lönsamhet, marknadsandelar, nå mål, tävlar, kundfokus, är tuff och 

krävande  

En organisation kan klassificera sig inom en eller flera organisationstyper. 

Cameron och Quinns modell (2011) är uppbyggd som en kvadrant utifrån två axlar. 

Axlarna spänner från ”internt fokus och integration” till ”externt fokus och 

differentiering” samt ”stabilitet och kontroll” till ”flexibilitet och diskretion”. För att 

lyckas med kvalitets- och verksamhetsutveckling behöver alla fyra delar i modellen 

finnas med i en organisation. Cameron och Quinn (2011)  konstaterar att en del 

organisationer bara lyckas med en del av delarna i kvalitets- och 

verksamhetsutveckling och då blir det inte den önskade effekten. Modellen hjälper 

till att identifiera de nyckelelement som måste finnas med från de fyra delarna (de 

fyra organisationstyperna) för att ha en organisationskultur som stödjer kvalitets- 

och verksamhetsutveckling (ibid). Se figur 2.10. 
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Figur 2.10. Modellen Competing Values Framework utifrån kvalitetsstrategier för respektive 

organisationskultur. Fritt från Cameron & Quinn (2011, s. 57). 

2.4. Kvalitetskultur  
Organisationskultur innehåller värderingar (Laloux, 2017; Schein, 2019). Det gör 

även kvalitets- och verksamhetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012; Hellsten & 

Klefsjö, 2000). De värderingar som ingår i kvalitets- och verksamhetutveckling enligt 

Bergman och Klefsjö (2012) är även de värderingar som utgör kvalitetskultur 

(Cronemyr et al, 2017).  

Organisationer behöver arbeta på ett strukturerat sätt med kvalitetskultur för att 

lyckas med kvalitets- och verksamhetsutveckling (Ingelsson, 2013). De behöver 

känna till vilka värderingar, och till dessa kopplade beteenden, som stödjer en 

kvalitetskultur (Ingelsson 2013; Snyder, Ingelsson & Bäckström, 2016). Cronemyr et 

al (2017) har beskrivit vilka beteenden som stödjer en kvalitetskultur och tagit fram 

ett sätt att mäta värderingarna inom kvalitets- och verksamhetsutveckling vilket 

presenteras under kapitel 2.4.2.  

2.4.1. Mjuka och hårda värderingar 

Organisationskultur och därmed även kvalitetskultur påverkas av den nationella 

kulturen (Jinhu Wu, Zhang & Shroeder, 2011; Pun & Jaggernath-Furlonge, 2009). 

Utifrån kriterierna i den amerikanska kvalitetsutmärkelsen MBNQA menar 

Samson och Terziovski (1999) att kriterierna ledarskap, medarbetarnas engagemang 

och utveckling samt kundfokus, är mjuka värderingar, till skillnad mot de som då 

istället anses hårda; strategisk planering, information och analys samt process 

management. Studier från olika länder visar att det framförallt är de mjuka 

kriterierna som är avgörande för framgång inom kvalitets- och 
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verksamhetsutveckling (Calvo-Mora, Ruiz-Moreno, Picón-Berjoyo, Cauzo-Bottala, 

2013; Mosadegh, 2006; Raharjo & Eriksson, 2017; Samson & Terziovski, 1999).  

Raharjo och Eriksson (2018) har i en studie av svenska företag och offentliga 

verksamheter undersökt vad som har mest påverkan på resultat inom kvalitets- och 

verksamhetsutveckling. De har utgått från Institutet för kvalitetsutvecklings [SIQs3] 

Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling (2017). Studien visar att det är 

kriterierna medarbetarnas engagemang och utveckling samt ledarskap som påverkar 

resultat mest positivt. Studien visar även att svenska företag och offentliga 

verksamheter är bäst på det som har minst betydelse för bra resultat, nämligen 

strategisk planering (ibid).  

2.4.2. Värderingar och beteenden i kvalitetskultur 

Garvin (1986) konstaterar att attityder är viktiga inom kvalitets- och 

verksamhetsutveckling. Om ledare och medarbetare inte är dedikerade mot kvalitet 

kommer inte mycket att genomföras (ibid). Det är genom värderingar och normer 

som medarbetarnas får fokus på vad organisationen prioriterar vilket sedan guidar 

deras beteende och hur de fattar beslut (Chatman & Eunyoung-Cha, 2003).  

Värderingar ingår i Scheins (2010) andra nivå övertygelser och värderingar och i 

en av Lalouxs (2017) kvadranter.  

Cronemyr et als (2017) definition av kvalitetskultur togs fram i ett projekt som 

drevs av SQMA. I det ingick praktiker från olika organisationer och forskare inom 

kvalitets- och verksamhetsutveckling från universitet. Projektet identifierade de 

värderingar som exemplifierar en kvalitetskultur, utifrån att en organisationskultur 

utvecklas genom att medarbetarna är överens om organisationens värderingar och 

agerar utifrån dessa (Chatman & Eunyoung-Cha, 2003; Schein, 2011). 

I projektet bestod kvalitetskultur enligt praktikerna av 18 värderingar: 

långsiktighet, samhällsengagemang, förebyggande åtgärder, målstyrning, 

visualisering, samverkan, kompetensutveckling, lära av andra, anpassningsförmåga, 

dialog, tydlig normalsituation, standardisering, processorientering, kundorientering, 

allas delaktighet, ledningens engagemang, basera beslut på fakta och ständiga 

förbättringar (Cronemyr et al, 2017). Forskarnas perspektiv på kvalitetskultur 

resulterade i 7 värderingar: arbeta med processer, skapa förutsättningar för 

delaktighet, sätt kunderna i centrum, arbeta ständigt med förbättringar, basera beslut 

på fakta, engagerat ledarskap och undvika bestraffningskultur.  

De värderingar som överlappade resulterade i de värderingar som enligt praktiker 

och forskare står för kvalitetskultur: processorientering, kundorientering, allas 

delaktighet, engagerat ledarskap, basera beslut på fakta och ständiga förbättringar 

(ibid).  

Dessa värderingar stämmer väl överens med de värderingar som återfinns inom 

kvalitets- och verksamhetsutveckling överlag (Bergman & Klefsjö, 2012; Sila och 

 

3 SIQ står för Swedish Institute for Quality, Institutet för kvalitetsutveckling, och driver nationella kvalitetsutmärkelser, samordnar 

forsknings- och utvecklingsobjekt inom SQMA samt utbildar i Business Excellence modeller (www.siq.se). 
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Ebrahimpour, 2002; SIQ, 2017; SIQ, 2018; Swedish Standards Institute (u.å); American 

Society for Quality, u.å). Se bilaga 1. 

Efter att värderingarna i kvalitetskultur var definierade tog Cronemyr et al (2017) 

fram beskrivningar för de beteenden som stödjer respektive hindrar värderingarna 

och har på så sätt tagit fram ett sätt att mäta kvalitetskultur. I figur 2.11 presenteras 

exempel på några av de stödjande respektive hindrande beteenden som tagits fram 

(ibid). För att ta del av hela listan se bilaga 2. 

 
Värderingar Kundorientering Allas delaktighet/ 

samverkan 

Ständiga 

förbättringar 

Stödjande beteende Vi arbetar gemensamt 

för att tillgodose 

kundens behov 

Vi arbetar för att nå 

verksamhetens 

övergripande mål. 

Vi utvärderar och 

förbättrar våra 

arbetssätt. 

Hindrande beteende I vår verksamhet löser 

speciellt utsedda 

personer kundens 

problem. 

Vi arbetar för att nå 

vårt teams mål. 

Vi löser problem när 

de uppstår. 

 
Figur 2.11. Exempel på hindrande och stödjande beteende för olika värderingar inom kvalitetskultur 

(Cronemyr et al, 2017). 

 

Kvalitetskulturens värderingar hör hemma i Scheins nivå två och beteenden hör 

hemma inom Scheins nivå ett (Cronemyr et al, 2017).  Ingelsson (2013) menar att det 

är viktig att värderingar översätts till beteenden för att organisationen ska förstå dem.  

2.4.3. NUMMI och TPS – vikten av både hårda och mjuka värderingar 

Ett klassiskt exempel på hur de olika delarna inom kvalitets- och 

verksamhetsutveckling samverkar (se figur 2.1.) är historien om NUMMI fabriken i 

Freemont USA där amerikanska General Motors (GM) och Toyota 1984 startade ett 

samarbete (Bergman & Klefsjö, 2012). Innan hade GM stora problem med 

verksamheten i fabriken. Efter att fabriken drivits med japanska ledare blev den lika 

framgångsrik som de japanska anläggningarna (ibid). Cameron och Quinn (2011) 

förklarar framgången vid NUMMI utifrån att fabriken genomgick en förändring i 

organisationskultur genom värderingar där medarbetarna ändrade sitt sätt att se på 

företaget. Det som japanerna införde vid NUMMI var Toyota Production System, 

TPS, vilket är Toyotas tillverknings- och ledningsfilosofi som innehåller såväl 

värderingar, arbetssätt som verktyg (Liker, 2009). 

Det som är utmärkande för TPS är att ledarskapet och filosofin varit konsekventa 

ända sedan starten på 1950-talet. Grunden är att generera värde för kunder, samhälle 

och ekonomi (Liker, 2009). TPS stödjer och uppmuntrar medarbetare att ständigt 

förbättra de processer de arbetar i (ibid). TPS kallas utanför Toyota ofta för Lean eller 

Lean production, vilket kan översättas till resurssnål produktion, men Lean är endast 

en del av TPS. Lean betraktas felaktigt ofta som en uppsättning av verktyg istället för 

att se medarbetarnas betydelse (Bergman & Klefsjö, 2012). Lean ses som en process 

istället för en ledningsfilosofi (Bhasin & Burcher, 2006).  
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Ledstjärnan för TPS är att eliminera slöseri, det vill säga att ta bort allt som inte 

skapar värde för kunderna. Toyota har identifierat sju huvudtyper av icke 

värdehöjande slöseri inom affärs- eller produktionsprocesser; överproduktion, 

väntan, onödiga transporter eller förflyttningar, överbearbetning eller felaktig 

bearbetning, överlager, onödiga arbetsmoment, defekter och outnyttjad kreativitet 

hos de anställda (Bergman & Klefsjö, 2012). 

För att lyckas med TPS och Lean behöver organisationen anamma kulturen. Det 

är ”människorna som får systemet att leva genom att arbeta, kommunicera, lösa problem och 

utvecklas tillsammans” (Rother, 2009, s. 59). Toyotas företagslednings värdegrund och 

affärsmetoder kallas för The Toyota Way (Liker, 2009). Den ritas som en triangel där 

filosofin med långsiktigt tänkande utgör grunden, därefter följer processer och att 

eliminera slöseri. Den näst översta nivån är anställda och partners och högst upp 

problemlösning med ständiga förbättringar och lärande (ibid). Det som genomsyrar 

The Toyota Way är fem uttryck som löper längs med sidan av trekanten. Bergman 

och Klefsjö (2012) kallar dem värderingar: 

 Genchi genbutsu: Sitt inte på kontoret och fatta beslut utan gå ut i 

verksamheten och se med egna ögon. 

 Kaizen: Det japanska ordet för ständiga förbättringar. Alla har ansvar för 

förbättringar och det finns alltid utrymme för förbättring, innovation och 

utveckling. 

 Utmaningar: Det krävs mod och kreativitet för att klara utmaningar att nå den 

långsiktiga visionen. 

 Team work: Individen och teamet ska få personlig och professionell 

utveckling. 

 Respekt: Ta ansvar och respektera medarbetare, leverantörer, konkurrenter, 

miljö och omvärld (ibid). 

För att lyckas med TPS behövs alla olika delar. Det handlar inte endast om verktyg 

för att lyckas med kvalitets- och verksamhetsutveckling utan om en kulturell 

förändring (Liker, 2009). 

En organisationskultur kommer alltid uppkomma i en grupp, frågan är om 

organisationskulturen hindrar eller stjälper organisationen att nå sina strategiska mål 

(Chatman & Eunyoung-Cha, 2003). Organisationskultur är för viktig för att lämnas 

därhän. Det är en ledares primära uppgift att utveckla och bibehålla en effektiv 

kultur (ibid). 

2.5. Ledarskap inom kvalitets- och verksamhetsutveckling 
Ledarskap är en av hörnstenarna inom kvalitets- och verksamhetsutveckling - 

dess fundament (Bergman & Klefsjö, 2012). I det här avsnittet beskrivis definitioner 

av ledarskap, dess betydelse för kvalitets- och verksamhetsutveckling samt olika 

inriktningar och ledarskap inom kvalitets- och ledarskapsutveckling. 
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2.5.1 Definition av chef, ledare och ledarskap  

För att tydliggöra begreppet ledarskap finns först och främst en skillnad mellan 

chef och ledare. Chef är en position någon tillskrivs genom en utnämning, ledare är 

en roll man får genom legitimitet från sina medarbetare (Bergman & Klefsjö, 2012). 

En chef behöver inte vara en ledare och en ledare behöver inte vara en chef (Yukl, 

2012). 

De processer som genomsyrar chefers arbete är framförallt att fatta beslut, utbyta 

information, påverka och utveckla samt upprätthålla relationer (Yukl, 2012). 

Yukl (2012, s. 11) definierar ledarskap som: ”Ledarskap är den process som innebär att 

påverka andra till att förstå och vara överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur 

utförandet bör ske. Ledarskap är också den process som syftar till att underlätta individuellt 

och gemensamt arbete mot delade mål.” 

Ljungberg och Larsson (2012, s. 436) beskriver att ledarskap består av dessa 

arbetsuppgifter: 

 Sätta upp mål och relatera mål 

 Motivera och samordna insatser 

 Koordinera och styra aktiviteter 

 Utveckla och tillsätta talanger 

 Ackumulera och applicera kunskap 

 Anskaffa och fördela resurser 

 Bygga och vårda relationer 

 Balansera och möta krav från intressenter. 

 

För att förstå ledarskap behöver man ta hänsyn till den sociala kontexten där 

ledarskapsprocesserna äger rum (Alvesson, 2015). Det är en komplex social process 

som innefattar ledarens handlande, sociala relationer mellan ledare och medarbetare, 

den organisationskulturella kontexten som ger scenen för ledarskapsrelationen och 

hur medarbetarna tolkar och förhåller sig till ledarens beteende (ibid).  

2.5.2. Högsta ledningens betydelse  

En organisations ledare kan finnas på olika nivåer. I engelskspråkig litteratur 

används ofta termen ”upper management” vilket kan översättas till högsta eller 

verkställande ledningen (Deming, 1986; Juran, 1989; Sörqvist, 2004). Inom 

förbättringsarbete är det avgörande att högsta ledningen har ett starkt och genuint 

engagemang (ibid). Det behöver tydligt framgå att förbättringsarbetet drivs och leds 

från högsta ledningen. Vad ledningen säger och gör kommer genomsyra vad 

medarbetare i övriga organisationen gör (Sörqvist, 2004).  

Högsta ledningen har det yttersta ansvaret för att förmedla organisationens 

verksamhetsidé, vision, mål och övergripande strategiska. En vision visar riktningen 

för organisationen och skapar förutsättningar för ledarna att tillsammans med 

medarbetarna definiera och följa upp målen (Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman & 

Klefsjö (2012) konstaterar att de företag som varit mest framgångsrika inom kvalitet 

har haft en ledning som tydligt uttryckt en vision om att företagets framgång beror 
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på kvalitet och sedan aktivt deltagit i arbetet att uppnå visionen. Ledarna visar att de 

menar allvar genom att förbättra sina egna ledningsprocesser (ibid).  

Eftersom det är högsta ledningen som ytterst leder förbättringsarbetet behöver de 

egen kunskap om kvalitetsarbete. Det finns flera exempel på VD:ar i företag som 

även haft personlig coachning vid införandet av förbättringsprogram (Bergman & 

Klefsjö, 2012). I den här uppsatsen används benämningen ledare för ledarskap på alla 

nivåer om inte annat specificeras. 

2.5.3. Demings 14 punkter 

Utifrån att Edwards Deming är en av pionjärerna inom kvalitets- och 

verksamhetsutveckling har hans syn på ledarskap fått stort genomslag (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Den gäller högsta ledningen och sammanfattas i 14 punkter i boken 

Out of the crises som fokuserar på värderingar (Deming, 1986) och presenteras här 

utifrån en lista av Bergman & Klefsjö (2012, s. 85). 

1) Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring. 

2) Övergå till det nya kvalitetstänkandet. 

3) Sluta försöka kontrollera in kvalitet. 

4) Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris. 

5) Förbättra ständigt varje process. 

6) Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete. 

7) Betona ledarskap. 

8) Fördriv rädslan. 

9) Riv ner barriärerna mellan avdelningarna. 

10) Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället. 

11) Avskaffa ackord. 

12) Ta bort hindren för yrkesstolthet. 

13) Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling. 

14) Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen. 

2.5.4. Förändrings- och förbättringsledning 

För att bli en bra ledare betonar Deming (1986) att personen, förutom kunskap om 

de 14 punkterna måste ha insiktsfull kunskap så kallad, förbättringskunskap 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Kunskapen som behövs är: 

 Systemtänkande vilket innebär att ledningen måste ha kunskap om systemet, 

dess gränser, samspelet dem emellan och människorna i system vilka alla 

strävar efter att uppnå samma syfte. 

 Kunskap om variation, så att vi inte reagerar på slumpmässiga orsaker, och då 

stör ett system som är stabilt, eller att man inte upptäcker ett fel som har 

urskiljbara orsaker. 

 Kunskapsbildning och då framförallt kunskap om förutsägelser vilka skapas 

genom planer. För att kunna planera behövs förståelse för vilka konsekvenser 

som följer av olika handlingsalternativ. 
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 Kunskap om psykologi för att förstå människor beteende och hur olika 

människor lär sig, då det är ett ständigt samspel mellan människor i en 

verksamhet och övriga samhället (ibid). 

 

Kvalitets- och verksamhetsutveckling handlar om förbättringar men innebär 

många gånger även en stor förändring för verksamheten, såväl organisatorisk som 

kulturell (Bergman & Klefsjö, 2012). Att leda förändring anses av många vara själva 

kärnan i ledarskap och är en av de viktigaste och svåraste uppgifterna (Yukl, 2012). 

Det finns fyra stadier som antas uppstå vid en förändring; förnekelse, ilska, sorg och 

anpassning. Det är viktigt för förbättringsledare att känna till dessa stadier (ibid). 

Kotter (1996) har tagit fram en modell för förändringsarbete i åtta steg. Se figur 2.12. 
 

Förbered scenariot:  

1) Skapa en känsla av brådska. 

2) Dra ihop ledningsgruppen/guidande teamet. 

Bestäm vad som ska göras: 

3) Utveckla förändringsvisionen och strategin. 

Få förändringen att hända: 

4) Kommunicera för förståelse och köpa idén. 

5) Stärk andra att agera. 

6) Få kortsiktiga vinster. 

7) Ge inte upp. 

Få förändringen att fastna: 

8) Skapa en ny kultur. 

 

Figur 2.12. Fritt från Kotter och Rathgeber (2006, s. 130-131) 

 

Det sista steget, skapa en ny kultur, innebär att hålla fast vid det nya beteendet 

och se till att det blir framgångsrikt, tills det blir starkt nog att ersätta tidigare 

traditioner (Kotter & Rathgeber, 2006). 

2.5.5 Förbättrings- och coachningskata 

På Toyota har ledarskapet en avgörande roll i att på daglig basis lära ut hur 

medarbetare ska jobba med förbättringar (Rother, 2016). Det kallas för Kata, vilket 

kan översättas till repeterande rutin, och är en viktig del i Toyotas kultur . Det finns 

en förbättringskata och en coachningskata.  Toyotas kata förutsätter att det finns en 

vision och ett måltillstånd att sträva mot, vilken står fast. När medarbetaren stöter på 

ett hinder för att nå måltillståndet används förbättringskatan. De fem stegen i katan 

är:  

1) Vilket är måltillståndet? (utmaningen att sträva mot) 

2) Vilket är nuvarande tillstånd? (sätta sig in i det) 

3) Vilka hinder står i vägen för att nå måltillståndet? (hitta rotorsaken) 

4) Vilket är nästa steg? (använder PDSA-hjulet) 

5) När kan vi gå och se efter vad vi lärt oss av att ta detta steg? (Följa upp)  

(ibid) 
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Syftet med coachningskatan är att lära ut förbättringskatan. Det innebär att en 

coach, teamledare, genom att följa medarbetaren i stegen i förbättringskatan ökar 

medarbetarens förbättringskapacitet (Rother, 2016). Coachningskatan är en dialog 

mellan coach och medarbetare, mellan mentor och adept, där medarbetaren lär sig 

lista ut saker under handledning och lära sig planera och genomföra PDSA-cykler 

(ibid). 

2.5.6 Transformativt ledarskap 

Transformativt ledarskap nämns som en ledarskapsstil som passar vid kvalitets- 

och verksamhetsutveckling (Jogulu, 2010; Lakshman, 2006; Waldman, 1993). 

Transformativt ledarskap kommer av intresset för ledarskapets känslomässiga och 

symboliska aspekter och talar till medarbetarnas moraliska värderingar (Yukl, 2012). 

Medarbetarna känner tillit, beundran, lojalitet och respekt för ledaren. De motiveras 

att göra mer än de från början förväntade sig genom att de blir mer medvetna om 

uppgiftens betydelse, bortser från egenintresse och tänker framförallt på gruppens 

bästa. Transformativt ledarskap kallas ibland även för karismatiskt ledarskap och 

ställs mot transaktionellt ledarskap (ibid). Se figur 2.13. 

 
Transformativa beteenden 

 Idealiserad påverkan:  

Väcker starka känslor hos medarbetarna och identifikation med ledaren. Tex: vara 

en förebild och genom mod, engagemang och uppoffringar gynna enhetens 

medarbetare. 

 Intellektuell stimulans: 

Ökar medarbetarnas medvetenhet om problem och betrakta dem ur ett nytt 

perspektiv. 

 Individuell omtanke 

Erbjuda stöd, uppmuntran och coacha medarbetarna 

 Inspirerande motivation 

Förmedla en tilltalande vision och använda symboler 

 Intellektuell stimulans 

Transaktionella beteenden 

 Villkorlig belöning: 

Förtydliga vilket arbete som krävs för att uppnå belöningar 

 Leda genom att aktivt söka avvikelser: 

Villkorliga bestraffningar och korrigerande åtgärder 

 Leda genom att passivt hantera avvikelser 

Leta efter misstag och skärpa regler för att undvika misstag 

 

Figur 2.13. Transformativa och transaktionella beteenden. Inspirerad av Yukl (2012). 

 

2.5.7 Ledarskap och kommunikation 

Det finns de som säger att ledarskap är kommunikation (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Ledarskap består många gånger av att förklara, beskriva och argumentera i syfte att 

skapa delaktighet och förståelse (ibid). Effektiva ledare är duktiga på att hålla tal och 

använder då både verbal som ickeverbal kommunikation (Yukl, 2012). De kan lägga 

fram argument på ett tydligt och övertygande sätt. God kommunikation, att kunna 
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lyssna och presentera information, är även viktigt för att kunna bygga relationer. En 

ledare måste till exempel kunna kommunicera en vision och behovet av förändring 

(ibid). 

2.6. Ledarskap och organisationskultur 
Ledarskap har stor påverkan på kultur och på organisationskultur (Cameron & 

Quinn, 2011; Chatman & Eunyoung-Cha, 2003; Ionescu, 2014; Laloux, 2017; Schein, 

2010). När personer är inflytelserika och formar beteenden och värderingar så kallas 

dessa personer för ledare (Schein, 2010).  

Högsta ledningens möjligheter att forma kulturen varierar utifrån 

omständigheterna (Alvesson, 2015). Det är ledare som startar processen att skapa en 

kultur genom att sätta ihop grupper, till exempel grundare av företag (Schein, 2010). 

Dessa grundare försöker inte medvetet lära sin grupp att tänka och känna på ett visst 

sätt utan det blir naturligt då entreprenören har starka idéer och tankar kring vad 

som ska göras och hur. De väljer sedan kollegor som tänker och agerar som de själva 

gör. Kulturen påverkar således vilka som blir ledare (ibid). Alvesson (2015) tar som 

exempel att ett ungt företag på en snabbväxande marknad har större chanser att 

påverka kulturen än där ledare har en erfaren arbetsstyrka som verkar på en mogen 

marknad.  

Det är inte bara ledaren som påverkar kulturen utan kulturen påverkar även 

ledaren (Alvesson, 2015; Schein; 2010). Inom Toyota Production System talar man om 

att ledare växer inom organisationen, först horisontellt och sedan uppåt. Ledarna lär 

sig att bli ledare och att anamma de arbetssätt och värderingar som hör till TPS 

(Liker, 2009). 

Det finns även ledare som rör sig bortom de kulturella mönstren, de bidrar till att 

skapa nya innebörder och värderingar (Alvesson, 2015). Alvesson (2015) anser inte 

att ledare framförallt arbetar med kulturen utan snarare inom den och som ett 

resultat av den kulturella kontexten.   

”… man måste beakta de begränsningar som traditioner medför och andra kulturbärare än 

ledare står för. En förutsättning för att kunna förändra kulturen är att man anknyter till den”. 

(Alvesson, 2015, s. 140). 

Kulturell förändring är knuten till individuell förändring (Cameron & Quinn, 

2011). Om ledare inte vill engagera sig i en personlig förändring så kommer 

organisationens kultur bestå (ibid). Det är enligt Laloux (2017) inte bara ledarna som 

är aktiva i att förändra kulturen utan även medarbetarna som måste utforska och 

utmana personliga övertygelser. Ledarna är enligt Laloux (2017) förebilder, de måste 

enligt Schein (2010) å ena sidan kunna leda förändringsprocesssen mot en ny kultur 

och sedan leda organisationen när förändringen har skett. De måste leda både i den 

nuvarande och den kommande kulturen. En grundförutsättning är att det måste vara 

tydligt för alla i organisationen att alla ledare är helhjärtat engagerade i 

kulturförändringen. Det måste vara synligt och uppenbart (ibid).    
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Det mest centrala för ledare att känna till vid en kulturförändring är den tredje 

nivån i Scheins modell, antagandena, så att ledarna kan hantera den oro som släpps 

lös när de underliggande antagandena är utmanade (Schein, 2010).  

Chatman & Eunyoung-Cha (2003) menar att det inte är någon idé att förändra en 

kultur förrän det finns en strategi och för att kunna använda kultur som 

ledarskapsverktyg måste det vara strategiskt relevant. Samtidigt påpekar Alvesson 

(2015) att organisationskultur är väldigt komplex. Kultur är inte ett enkelt redskap 

som högsta ledningen kan använda för att ändra medarbetares beteenden som de 

finner ändamålsenligt.  

Det som organisationer bör lägga vikt vid är hur medarbetarna relaterar till och 

reagerar på ledarens handlingar (Alvesson, 2015). Det som åstadkommer effekter i 

ledarskapet är mindre vad ledaren gör än hur medarbetarna uppfattar, uttolkar och 

reagerar på ledarens handlingar (ibid). Ledare är föredömen och medarbetarna 

studerar deras beteende; vad de spenderar tid på, har på sin kalender, frågar och inte 

frågar efter, följer upp och firar (Chatman & Eunyoung-Cha, 2003; Schein, 2010). Det 

är viktigt att ledare tänker kring och granskar sitt eget beteende och vilka signaler de 

skickar till medarbetarna (ibid). Detta utifrån att beteendet är ledarnas mest kraftfulla 

sätt att kommunicera vad de tror på och står för (Schein, 2010). 

Ett exempel som finns på en ledare som med sitt agerande visade vad som var 

viktigt är Robert Gavin som var VD för amerikanska Motorola. Under hans ledning 

initierades på 1980-talet ett förbättringsprogam, vilket senare döptes till Sex Sigma 

(Sandholm, 2001). Robert Gavin var känd som en engagerad ledare och han hade 

kvalitet som den första punkten på dagordningen (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Enligt Schein (2010) påverkar ledare kulturen utifrån sex punkter: 

 Vad ledare uppmärksammar, mäter och kontrollerar regelbundet 

 Hur ledare reagerar på kritiska incidenter och organisatoriska kriser. 

 Hur ledare fördelar resurser. 

 Övertygande föredömen, undervisa och coacha. 

 Hur ledare fördelar belöningar och status 

 Hur ledare rekryterar, väljer, marknadsför och exkluderar. (Schein, s. 236) 

 

För att stärka den kultur som önskas är ett sätt att anställa ledare med rätt 

beteende (Ingelsson, 2013) och rekrytera personer som passar i kulturen (Chatman & 

Eunyoung-Cha, 2003; Ingelsson, 2013).  

Alvesson (2015) anser att det är bättre att tänka kring organisationskulturen 

utifrån vardagliga organisationsproblem istället för att starta ett orealistiskt program 

för kulturförändring eller för hur verksamheten ska få föreställningar, idéer och 

värderingar att foga sig efter företagsledningens vilja. Man bör vara försiktig med att 

tilldela ledningen en allt för stor förmåga att kontrollera och förändra kulturen 

medvetet. Det är svårt att få alla att acceptera samma värderingar och arbeta enligt 

samma normer (Alvesson, 2010). 

Alvesson (2015, s. 235) anser att företag borde prata mer om etik och värderingar 

och att i vardagen ställa frågor som ”Vad pågår här”, ”Hur tänker och förhåller vi oss 
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egentligen till verksamheten”? Detta för att klargöra föreställningar om grundläggande 

element i organisationskulturen.  

Organisationskultur är ett komplex begrepp och det är även ledarskap (Alvesson, 

2015) Om ledare inte blir medvetna om kulturen de verkar i kommer den att styra 

dem (Schein, 2010).  

 

3. Metodbeskrivning  

I det här avsnittet beskrivs studiens forskningsansats, design, metod, urval och 

bortfall. Etiska aspekter, förförståelse och de metodiska vägval samt 

tillvägagångssätt beskrivs. Utifrån dessa diskuteras studiens reliabilitet och validitet. 

3.1. Forskningsansats och forskningsdesign  

Syftet med studien är beskriva vad och hur ledare gör föra att stärka en 

kvalitetskultur och beskriva en struktur för att leda en kvalitetsstruktur enligt Teal. 

Därför har studien en pragmatisk forskningsansats utifrån att situationer och 

konsekvenser av något som sker i verkligheten studeras (Creswell & Creswell, 2018).  

Forskningsdesignen är kvalitativ då författaren lyssnar på de intervjuades 

personliga, åsikter, värderingar och uppfattningar för att förstå deras sätt att 

resonera (Creswell & Creswell, 2018; Trost, 2010). I en kvalitativ studie tolkar 

författaren den insamlade datan, med fokus på individerna och utifrån den 

komplexa situationen (Creswell & Creswell, 2018). En av orsakerna till att använda 

en kvalitativ design är att studien är utforskande tidigare (Creswell & Creswell, 2018).  

3.2. Forskningsmetod 
Enligt den pragmatiska ansatsen har författaren ett eget val att använda de 

metoder som bäst passar studien (Creswell & Creswell, 2018). Metoden som används 

är en fallstudie med litteraturgenomgång, intervjuer med öppna frågor och egna 

observationer. Fallstudier med intervjufrågor passar bra till en kvalitativ studie 

(Creswell & Creswell, 2018; Yin, 2012). Fallstudien är beskrivande då författaren 

söker ta reda på vad som händer eller har hänt och beskriver det på ett rikt sätt (Yin, 

2012).  

3.3. Urval 
Fallet för denna studie är företaget Björn Lundén Information AB (BL). Det är ett 

kunskaps- och programföretag vars kunder främst är redovisningsbyråer. BL har 

sedan starten 1987 ökat sin omsättning från 2,6 miljoner kronor 1992 till drygt 100 

miljoner kronor 2019, och från en anställd 1987 till 110 anställda 2019. De har vunnit 

flera utmärkelser för mest nöjda kunder (SRF Konsult, 2011) och har en platt 

organisation utan chefer, stort medbestämmande med bland annat öppen 

lönesättning (Hela Hälsingland, 2015; Svenska Dagbladet, 2014).  
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Totalt kontaktades fyra företag med en förfrågan om att författaren skulle få 

komma och göra intervjuer för en magisteruppsats inom kvalitets- och 

ledarskapsutveckling. De tre första förfrågningarna mejlades till tre företag inom 

tillverkningsindustrin i närområdet utifrån bekvämlighetsurval (Trost, 2010). De 

valdes ut utifrån att de på sina hemsidor hade information om att de arbetade 

systematiskt med kvalitet. Då ingen av företagen kunde ge ett tydligt besked inom 

tre veckor kontaktades BL som omgående tackade ja till att vara med i studien.  

Valet att kontakta BL var att utifrån studiens syfte och frågställning studera 

ledarskap och kvalitetskultur på ett företag som är framgångsrikt och som inte har en 

traditionellt hierarkisk organisation. BL arbetar inte uttalat med kvalitets- och 

verksamhetsutveckling. Tanken från författaren var istället att BL skulle kunna bidra 

med andra synvinklar på kvalitetskultur.  

3.4. Intervjuer 
Intervjuerna i studien är fokusintervjuer, det vill säga, de har ett visst fokus och är 

därför strukturerade (Trost, 2010). Frågorna är öppna, de har inte ett ja eller nej 

alternativ utan handlar om ett tema. (Trost, 2010). I den här studien är temat 

ledarskap och kvalitetskultur. Syftet med att använda öppna frågor är att få fram hur 

deltagare konstruerar verkligheten och tänker på olika situationer, inte bara ge ett 

svar på en specifik fråga (Yin, 2012). Studien vill ta reda på vad och hur ledare gör 

och inte enbart fråga om de gör exakt si eller så.   

Till intervjuerna togs en intervjumall fram som användes vid samtliga intervjuer 

vilket gjorde intervjuerna välplanerade (Trost, 2010; Yin, 2012) (Bilaga 3). Frågorna 

hade huvudfrågor med följdfrågor och var grundade i teori. Frågorna behöver inte 

ställas i den ordning de står i intervjumallen utan var tänkta att kunna ställas som 

det bäst lämpade sig utifrån situationen (Trost, 2010). Utöver intervjumallen 

presenterades en förklaring (se bilaga 4) till vad fokus på intervjuerna var; ledarskap, 

organisationskultur och kvalitetskultur, en förklaring till vad en värdering är och 

vilka värderingar som ingår i en kvalitetskultur samt en enkel förklaring av dessa 

begrepp. 

I en fallstudie med intervjuer med öppna frågor bör cirka 4-8 intervjuer 

genomföras (Trost, 2010). I den här studien genomfördes åtta intervjuer. De tog 

mellan 42 minuter och en timme och sju minuter att genomföra. För fokusintervjuer 

är cirka en timme passande tid (Yin, 2012). Önskemålet från författaren var att få 

intervjua personer som jobbat en längre tid i företaget då möjligheten att kunna svara 

på frågor gällande mer underliggande värderingar är större då man varit där en 

längre tid (Schein, 2010). I förfrågan till företaget var önskan att intervjua fyra 

medarbetare med ledande positioner, varav två i ledningsgrupp och fyra 

medarbetare. BL har uttryckligen inga chefer men har personer som informellt leder 

andra. De har medarbetare som har titlar för att utåt mot kunder och 

samarbetspartners förklara deras roll. BL har även en VD och en vice VD då 

bolagsformen kräver det. På BL ser alla sig främst som enbart medarbetare. De 
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intervjuade hade jobbat mellan 7 till 27 år i företaget varav 6 stycken jobbat längre än 

14 år. Författaren bedömde att de alla hade en ledarroll, informell eller mer formell 

sett till olika uttalade ansvar i företaget. 

3.5. Egna observationer 
Förutom intervjuer gjorde författaren egna observationer vid besöket på BL för att 

studera visuell organisationskultur och beteenden. Dessa noteras i ett block (Yin, 

2012). Observationerna genomfördes och noterades på plats på BL. Då författaren 

kom pågick ett personalmöte varför författaren erbjöds fika och satte sig i en liten 

grupp med fåtöljer strax innanför huvudentrén. Då skrevs anteckningar under en 

kvart om intryck i ett block utifrån det visuella och bemötande. Efter personalmötet 

hänvisades författaren till ett hus strax bortanför huvudbygganden och ett 

konferensrum där intervjuerna skulle äga rum. Till huset kom de personer som 

skulle intervjuas, hämtade av varandra, och mellan dessa intervjuer kompletterades 

de egna observationerna i blocket. Tanken innan besöket var att göra noteringar i 

pauserna mellan intervjuerna vilka varje gång var cirka 5 minuter. 

3.6. Databearbetning 
Databearbetningen av intervjuerna har gett tre olika underlag till resultat och 

analys för att svara på 1) vad ledare gör för att stärka en kvalitetskultur, 2) hur ledare 

beter sig för att stärka en kvalitetskultur samt 3) beskriva en struktur för en 

kvalitetsstruktur enligt Teal. 

Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum på BL:s huvudkontor i Näsviken 

under två dagar. Konferensrummet låg i en villa 50 meter från huvudbyggnaden. 

Intervjuerna spelades in med en app på mobiltelefon och dator. Därefter 

transkriberades de i sin helhet (Trost, 2010). Varje transkriberad intervju fick en 

färgkod. I intervjuerna markerades fraser i intervjuns färg som var svar på 

frågeställningarna vilka var riktade mot värderingarna inom kvalitetskultur. De 

fraser som togs ut ur intervjuerna behöll sin färg under hela arbetet. Detta för 

möjligheten att kunna gå tillbaka till ursprungsmaterialet och initialt för att kunna ta 

bort dubbletter. 
  

3.6.1. Databearbetning av värderingar 

Frågorna i intervjumallen gällande värderingarna inom kvalitetskultur (se bilaga 3) 

är alla riktade mot ledarskap, varför de intervjuades svar framförallt handlar om 

ledarskap, och svaren på frågorna gällande värderingar går därför i varandra. 

Fraserna som togs fram ur intervjuerna kodades därför till värderingarna inom 

kvalitetskultur (Cronemyr et al, 2017) utifrån var de hade sin tyngdpunkt. De 

kopierades in i en excelmall upplagd utifrån de olika kvalitetskulturvärderingarna 

(Se bilaga 5). Syftet med att ta ut fraser var att få fram mönster och beteendemönster 

utifrån syfte och frågeställning (Trost, 2010; Yin, 2009). 

I mallen togs det för varje värdering i kvalitetskultur fram två huvudkolumner.  
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 En kolumn för frågeställningen: ”Hur beter sig ledare när de stärker en 

kvalitetskultur?” I denna kolumn kopierades fraser in från intervjuerna. Denna 

kolumn kallas HUR i mallen. HUR-kolumnen motsvarar Scheins (2010) nivå 1, 

artifakter, vilket är allt som är synligt men även nivå 2 utifrån ideal, mål och 

strävanden (ibid). Dessa fraser kallas i studien för Hur-fraser. 

 En kolumn för frågeställningen: ”Vad gör ledare när de stärker en 

kvalitetskultur?” vilka togs fram utifrån Bergman och Klefsjös (2012) definition av 

värderingar som gemensamma handlingsmönster samt French och Bells (1999) 

definition av värderingar som övertygelser. Denna kolumn kallas VAD i mallen. 

Kolumnen för VAD motsvarar Scheins (2010) nivå 2 inom organisationskultur; 

övertygelser och värderingar. I denna kolumn utkristalliserade sig utifrån Hur-

fraserna gemensamma handlingsmönster och övertygelser. Dessa kallar i studien 

för BL-värderingar där BL står för Björn Lundén. BL-värderingarna har sin grund 

i den teoretiska referensramen. 

 

Hur-fraserna kan vara ett tydligt uttryck för BL-värderingen i sig, det vill säga det 

som den intervjuade uttrycker är mer eller mindre en BL-värdering, eller en fras som 

beskriver vad och hur ledarna gör när de beter sig i enlighet med BL-värderingen. 

BL-värderingarna, dvs gemensamma handlingsmönster och övertygelser, 

utkristalliserade sig under kodningens gång och skrevs som verb utifrån att 

frågeställningen är vad ledare gör respektive hur de beter sig. Värderingar kan 

beskrivas på flera sätt och inom kvalitetskultur (Cronemyr et al, 2017). I 

Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012) presenteras de som något aktivt.  

En intervjuad person kunde ha gett flera olika beskrivningar, det vill säga olika 

Hur-fraser, som resulterade i samma BL-värdering. Om en intervjuad persons Hur-

fraser var likadana eller lydelsen densamma togs dubbletten bort. Eftersom alla 

anställda på BL ser sig främst som medarbetare gjordes ingen kategorisering mellan 

ledare och medarbetare. 

När kodningen av kolumnerna VAD och HUR var klar kategoriserades mallen 

utifrån BL-värderingarna. Antalet totala Hur-fraser för varje värdering i 

kvalitetskultur, antalet BL-värderingar och hur många av de intervjuade som angett 

respektive BL-värdering sammanställdes (se bilaga 5). 

3.6.2. Databearbetning för organisationskultur 

Under besöken på BL dokumenterade författaren egna observationer i ett block. 

De bearbetades inte på något sätt i efterhand. De egna observationerna hade inte som 

syfte att explicit svara på syfte och frågeställning utan vara en del i att beskriva BLs 

organisationskultur. 

Utöver kolumnerna VAD och HUR för varje värdering i kvalitetskultur 

sammanställdes fraser som handlade mer generellt om BL för att få en bild av 

företagets organisationskultur och företaget i stort. 
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3.6.3. Databearbetning för struktur för kvalitetskultur 

För att undersöka om det fanns någon struktur för kvalitetskultur som ledare 

använder analyserades värderingarna  engagerat ledarskap och allas 

delaktighet/samverkan utifrån att dessa två värderingar fick flest BL-värderingar. 

Alla Hur-fraser gicks igenom för att se om det i dem framkom någon struktur i form 

av till exempel forum eller metod vilket kan påvisa en struktur. För dessa strukturer 

togs uttryck fram som lades in i mallen (Se bilaga 5.) Strukturerna togs fram utifrån 

Hur-fraserna oberoende av vilken BL-värdering de tillhörde varför samma struktur 

kunde återfinnas vid flera BL-värderingar. 

3.7. Förförståelse och etiska aspekter  
Författaren kände till BL sedan tidigare utifrån artiklar i tidningar och hade 

därmed en viss förförståelse för företaget (Backman, 2016).  

Innan intervjuerna genomfördes på BL mejlade författaren information till 

kontaktpersonen som skulle ta fram intervjupersoner och organisera besöket (Bilaga 

6). Önskemålet från författaren var att få intervjua totalt 8 personer, varav 2 ur 

ledningsgrupp, 2 andra ledare och 4 medarbetare. Det blev bortfall sett till att BL inte 

uttryckligen har chefer eller ledare utan alla ser sig själva som medarbetare. 

Ytterligare ett bortfall var att under de två dagar som författaren var på besök var ett 

par personer som var tänkt att intervjuas inte på plats varför andra personer 

intervjuades istället. 

Innan intervjuerna startade informerades de intervjuade om hur intervjun skulle 

gå till, att de skulle vara anonyma, att om citat eller fraser användes skulle dessa 

skrivas så att det inte går att särskilja vem som sagt vad och att de när som helst 

kunde avbryta intervjun. Samma information som tidigare skickats till företaget som 

mejl (Bilaga 7). För att de intervjuade ska vara anonyma har bilaga 5 inte kvar de 

färgkoder som hela tiden fanns under databearbetningen.  

En intervju behövde avbrytas när två frågor återstod på grund av en 

arbetsrelaterad händelse som uppkom under intervjun. 

Intervjun bestod av två delar. En mer generell med öppna frågor om 

organisationskultur, medan andra delen av intervjun hade frågor riktade mer explicit 

mot värderingarna inom kvalitetskultur (Se bilaga 5). Innan intervjun startade visade 

författaren Del 1 på ett dokument med förklaringar (Bilaga 4) för att den intervjuade 

skulle förstå vad syftet med intervjun var; att studera ledarskap och kvalitetskultur 

samt hur en värdering kan definieras. Då del 2 av intervjun började visade 

författaren del 2 av dokumentet (Bilaga 4) för de intervjuade för att de skulle ha 

vetskap om de värderingar som ingår i kvalitetskultur. 

Vid intervjuer måste den som intervjuar vara observant på att de som intervjuas 

inte säger samma mantra, något som kan ha utvecklats över tid i en organisation när 

man pratar med någon utifrån. Detta mantra kanske inte stämmer med 

organisationens faktiska sätt att hantera en situation (Yin, 2012). De intervjuade i 
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studien berättade vid flera tillfällen samma saker, men deras svar var inte ett mantra 

då de kunde ge förklaringar till vad det de berättade stod för.  

3.8. Reliabilitet och validitet 
En studies reliabilitet och validitet innebär att granska om resultaten kan 

generaliseras att gälla även utanför studien (Yin, 2009). I den här studien har samma 

frågor ställts till alla som intervjuats och en intervjumall har använts varför frågorna 

inte uppkommit av en slump (Trost, 2010). Intervjuerna har genomförts och svaren 

har registrerats på samma sätt av en och samma författare. Författaren har varit 

medveten om objektiviteten och att hantera alla intervjuade samt deras svar på ett 

likartat sätt. Datan är trovärdig och analysen av intervjuerna har gåtts igenom ett 

flertal gånger (Trost, 2010). Trots detta är det svårt med reliabiliteten i kvantitativa 

studier eftersom människor är involverade, i form av författaren och de som 

intervjuats (Trost, 2010). Om intervjuerna skulle göras vid ett annat tillfälle till 

samma personer är sannolikheten att svaren skulle bli i stort sett detsamma, detta 

med anledning av att författaren innan intervjuerna var noga med att förklara vad 

studien handlade om och presenterade värderingarna inom kvalitetskultur. Däremot 

skulle svaren gällande nuläget vara ändrade. Studien skulle gå att replikera. 

Frågan om studien mäter det som det är sagt att den ska mäta, dess validitet, är 

mer komplex utifrån att värderingar och beteenden är begrepp som många gånger är 

svåra att förklara och sätta ord på. Någon pilotintervju gjordes inte vilket hade ökat 

studiens validitet i syfte att ytterligare vässa frågorna. En fallstudie studerar ett fall, i 

denna studie BL, och resultaten har därmed hög validitet för BL och skulle även 

kunna valideras mot andra organisationer som är Teal. Men även om studien är en 

fallstudie så kan resultaten användas för att generalisera till andra företag som vill 

beskriva vad och hur deras ledare gör för att stärka sin kvalitetskultur utifrån 

analytisk generalisering (Yin, 2012). 

 

4. Empiri och analys  

I det här avsnittet presenteras resultat och analyser för att svara på studiens syfte 

och frågeställningar; att beskriva hur ledare stärker en kvalitetskultur genom att ta 

reda på vad ledare gör för att stärka en kvalitetskultur och hur de beter sig. Detta 

sker genom att visa vilka värderingar som ledarna använder och hur de beter sig när 

de anammar värderingarna. Syftet är även att ta fram en struktur för att leda en 

kvalitetskultur enligt Teal vilket visas genom strukturer som kan knytas till de BL-

värderingar som framkommit. 

För att få en grund till syfte och frågeställning presenteras först BLs 

organisationskultur och vad i den som är kvalitetskultur. Detta görs genom egna 

observationer av besöket på BLs samt fraser från intervjuerna.  
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4.1. Organisationskultur på BL 
Det som går att observera, som är synligt, hör till Scheins (2010) nivå 1, artifakter. 

Även om någonting syns så kan vi inte med säkerhet säga att det speglar kulturen 

(ibid). Laloux (2017) konstaterar att ett företag med liknande organisationskultur kan 

ha byggnader, inredning och stil som är vitt skilda från varandra, vilket kan bero på 

företagets syfte och sammanhang. På BL stämmer författarens observationer väl ihop 

med vad de intervjuade berättar. 

BL har kontor på två mindre orter i Hälsingland. Intervjuerna ägde rum på en av 

orterna, där företaget har sitt huvudkontor. Företaget inryms i byggnader som i 

grunden är villor som byggts ut, och till viss del byggts samman allteftersom 

verksamheten vuxit. De är träbyggnader i mild gul färg. Huvudingången är en 

villadörr med en skylt med företagets namn ovanför. Besökaren kommer direkt in i 

en liten hall. Där tar alla av sig skorna och det finns klädhängare bakom ett hörn. Det 

finns ingen reception eller besöksmottagning utan den som kommer tas om hand av 

den medarbetare som är närmast till hands. Antingen den som sitter nära, passerar 

eller ser att någon kommer. Alla medarbetare som går förbi undrar med positiv 

nyfikenhet om jag fått hjälp och vem jag söker.  

”Alla är glada -hej välkommen-, när någon kom in och skulle in på intervju: du ska dit, jag 

ska visa dig.” 

”Vi har precis haft anställningsintervju, och flera säger att bara man kommer in i lokalen så 

känns det som hemma.” 

Till vänster från hallen finns kontorslokaler ett par trappsteg upp och rakt fram 

det gemensamma köket med köksö där fikat dukas fram och bortom den en stor ljus 

matsal med många fönster.  

”Nu är vi så många så att vi har två framdukningar på förmiddagsfikat. Kvart i nio är det 

framdukat, och så är det påfyllt till fem över nio.  För vi är så många, det blir för trångt. Då 

börjar man ju ha sabbat lite grann den där tanken. Vi skulle behöva ett bättre fikarum. När 

man fikar så umgås du ju, effektivare informationsutbyten kan du aldrig få, du får höra saker, 

sprider saker.” 

Inredningen i kontorsavdelningen består av mindre utrymmen som går i varandra, 

allt från hörnor med fåtöljer, bås med sittgrupp och skrivbord inrymda bakom 

avgränsande ljusgrå, halvhöga skärmar. Andra förekommande färger är rött och vitt. 

Det är krukväxter och gardiner i fönstren, kuddar och plädar i fåtöljerna och 

heltäckningsmatta på golvet.  

”Hur vill vi ha det hemma, det är samma som vi vill ha det på jobbet.” 

”Det är varmt och att man vill varandra väl och man känner sig också väldigt trygg med 

varandra, det är familjärt”. 

En trappa upp till en övervåning går längs en vägg med luftiga steg i trä. Ovanför 

öppningar mellan rummen, som är breda utan dörrar, hänger skärmar som visar 

intranätet med olika uppdateringar om verksamheten. 
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BL har en platt organisation utan chefer vilket överensstämmer med en Teal-

organisation. Det gör även att medarbetarna har stort medbestämmande och tar både 

eget, gemensamt och ekonomiskt ansvar för företaget. I det ingår bland annat öppen 

lönesättning (Laloux, 2017). 

”Man ska bestämma själv, man ska ta egna initiativ, vi har ingen chef.” 

”Eftersom man inte har några chefer så får vi ju själva framföra, är jag missnöjd med 

någonting så ligger det på mitt eget ansvar att ta tag i det faktisk, jag kan inte förvänta mig 

att någon annan alltid ska göra saker eller fixa det.” 

”Man försöker förhandla ner kostnader och vara rimlig, man drar inte iväg när ansvaret 

ligger på mig.” 

”Man har tilltro till att de anställda kan, att man är kapabel till att ta egna beslut.” 

”Vi vet ju vad alla har i lön till exempel. Så vi vet ju vad kostnaderna är för att anställa.” 

BL:s organisationsmodell och därmed till stora delar även deras 

organisationskultur stämmer väl överens med en Teal-organisation (Laloux, 2017). 

Det som utmärker Teal är självstyre, helhet och evolutionärt syfte (ibid). För en mer 

detaljerad beskrivning av BL som Teal-organisation se bilaga 7. Under rubriken 

nedan, 4.1.1 följer fraser ur intervjuerna som styrker att BL till övervägande del har 

en organisationskultur enligt Teal.  

4.1.1. Organisationskultur enligt Teal på BL  

Även en organisationskultur enligt Teal bygger enligt Laloux (2017) på självstyre, 

helhet och evolutionärt syfte. Nedan följer normer, antaganden och angelägenheter 

som hör till en organisationskultur enligt Teal med citat från intervjuerna som 

stärker att BL till stora delar har en organisationskultur enligt Teal.  

SJÄLVSTYRE 

Under självstyre uppfyller BL många av de kriterier som ingår.  

Förtroende: Vi förhåller oss till varandra utifrån antagandet att avsikterna är goda. 

Tills motsatsen är bevisad är förtroende normalläget i relationer.  

”Man litar väldigt mycket på alla som är anställda, att man har förtroende för att alla som 

kommer hit gör sitt bästa.” 

”Att det överhuvudtaget har funkat med uppåt 100 personer utan att ha några formella ledare, 

det är ju för att man kan lita på varenda en att de förstår vad de är här för.” 

”En viktig värdering är att vi är snälla med varandra.” 

Frihet och ansvar är två sidor av samma mynt.  

”Det är en otrolig frihet. Men frihet under ansvar, alla måste ju dra sitt strå till stacken.” 

”Klassiskt exempel vid inköp av saker, att man inte behöver vända sig till någon och fråga, 

eller det finns beloppsgräns eller behövs en rekvisition. Sunda förnuftet har ju varit en röd 

tråd länge, att man ska ha mod att använda det.” 

Information och beslutsfattande. All affärsinformation är öppen för alla.  

Vi tror på kraften i den kollektiva intelligensen. Ingen är så smart som allihop 

tillsammans. Därför ska alla beslut fattas genom rådgivningsprocess. 
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”Det genomskådas ju ganska snabbt i det här bolaget, för alla får ju vara med och se 

resultaten. Då är det ju en tillit som kommer, den fakta som levereras ut till alla, att den 

verkligen hålls och att det blir någonting i slutändan.” 

”Idag tog man upp att man vill rekrytera en personal till x, De la in en önskan om det. 

Problematiken beskrevs, och då måste man ha ett ja från personalmötet.” 

”Det känns inte helt bekvämt att ta beslut på inköp i miljonklassen utan att ändå fråga någon 

som är ekonomiansvarig, som har någon typ av struktur och planering. Beslutet 

genomarbetas ju.” 

”Informera i god tid i rätt tid. Alla ska vara med på tåget och att man vill gärna ha alla med 

sig i beslut som vi kommer ta.” 

Ansvar och utövande. Alla måste känna sig bekväma med att hålla varandra 

ansvariga för sina åtaganden genom återkoppling och respektfull konfrontation. 

”Det är ju den gemensamma kassan pengarna ska tas ifrån, när vi anställer, och många 

tycker att det ska lyftas på personalmötet”. 

”Om det är bra eller dåligt, men man liksom delar på ansvar för beslut.” 

”Man kan aldrig gnälla i efterhand att någon annan tog ett dåligt beslut, det är jag själv som 

varit med och sagt ja till det här.” 

”Återblick, att man summerar för sig själva och varandra vad som gått dåligt på slutet och 

därifrån kan man göra bättre.” 

HELHET 

BL uppfyller enligt citaten inte alla kriterier som ingår under rubriken helhet men en 

stark värdering är att alla har lika värde. 

Vi har i grunden alla lika värda. Samtidigt kan vår gemenskap bli som rikast om vi 

låter alla medlemmar bidra på sitt särskilda vis, och uppfatta olikheterna i roller, 

utbildning, bakgrund, intressen, färdigheter, personlighet osv. 

”Vi ska vara lika mot alla, vi ska inte se upp eller ner på varandra, beroende på bakgrund eller 

om du är man eller kvinna.” 

”Lönekarriär är ju lite tufft här, vi har inte några jättehöga högsta löner. Vi har höga lägsta 

löner.” 

”Alla ska ha en betydande arbetsuppgift och en betydande roll, och de ska få känna att de har 

möjlighet att säga vad de tycker.”   

”Skulle någon av våra gruppansvariga eller HR ansvarig eller ekonomiansvarig, 

affärsansvariga börja chefa, det skulle bli en reaktion omedelbart.” 

En trygg och omtänksam arbetsplats. Vi strävar efter att skapa emotionellt och 

andligt säkra miljöer, där var och en av oss kan bete sig autentiskt. 

”Det är varmt och att man vill varandra väl och att man liksom också känner sig väldigt 

trygg med varandra tror jag, det är familjärt.” 

”Ringa upp och säga att det är inte ok när du gör så här mot vår personal. Vi har gärna dig 

som kund, men ska det fortsätta vara så här, då tycker vi det är bättre att du hittar någon 

annan.” 
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”Väldigt tolerant med att folk har kriser i livet, det kommer alla att ha.” 

Lärande. Varje problem är en uppmuntran att lära och växa. Vi blir aldrig fullärda. 

Vi diskuterar våra misslyckanden öppet och lär av dem. Vi fokuserar mer på styrkor 

än svagheter.  

”När det är något som inte fungerat så är det ju där vi sätter oss ner och funderar hur vi 

borde göra.” 

”Åk på det då, det är ju bra om du förkovrar dig på det. Man vill att alla ska växa lite grann 

också. Får gärna ta mera ansvar, eller läsa på, mer kunskap.” 

”Det är ju superroligt. Jag skulle nog inte få jobba med de här arbetsuppgifterna på något 

annat ställe.” 

”Företaget ska ju nyttja alla människors bästa sidor, och man lär ju känna sina medarbetare, 

så man vet ju vilka styrkor som finns.” 

”Vi kan komma på en ny grej, nu provar vi det här, och ser om det blir bättre. Det finns ingen 

faktaundersökning, utan vi testar det här nu. Funkar det inte, då tar vi något annat.” 

Vi sprider inte rykten, skyller inte problem på andra och vi löser 

meningsskiljaktigheter. 

”Man kan prata ärligt och öppet och man ska inte ta illa vid sig, det får inte gå prestige, man 

ska inte ha revir, man ska vara nyfiken på varandras jobb och så där. Vissa har ju svårare med 

det där, man tycker att man lägger sig i, man kan vända på det, att man bryr sig.” 

”Det kan bli diskussioner om allt möjligt, men det är liksom bra när det blir diskussioner 

också.” 

SYFTE 

BLs syfte med företaget är inte att generera högsta möjliga vinst. Det handlar mer 

om en helhet där vinst möjliggör utveckling och att ha roligt och trivas tillsammans.  

”Det är egentligen den enda målsättningen vi har med verksamheten, att det ska var kul, för 

annars är det ju ingen idé att hålla på liksom, då gör man hellre något annat.” 

”Kan få vinstdelning, men pengar är inte allt, vi gör roliga saker här.” 

”Vi ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Vi är inte här för att tjäna pengar, ju mer pengar 

vi tjänar, desto roligare kan vi ha. Det är inte vinstmaximera på något sätt, utan hellre att 

alla ska må bra.” 

Kollektivt syfte. Vi försöker vara lyhörda för vart organisationen vill gå och aktar 

oss för att tvinga på den en riktning. 

”Det var faktiskt personal själv, genom olika medarbetarsamtal och så där som har önskat att 

det ska finnas någon som man kan prata med.” 

”Medarbetaransvarssamtalare, var några frivilliga, och då fångade vi upp en massa signaler. 

Sedan gick vi vidare och jobbade fram att vi skulle ha gruppansvariga, en stor fråga var vad 

den skulle heta, vi kallade det x-person länge. Det är ju personalen som har önskat fram att 

det ska finnas och vad den rollen ska bestå av eller vad den ska vara, vilka befogenheter och 

vilka befogenheter det inte ska vara.” 
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”Det kommer ju till människor som tycker saker, och så ändras det, det är ju som en amöba 

det här.” 

Individuellt syfte. Vi har en plikt gentemot oss själva och gentemot organisationen 

att försöka känna av vilket som är vårt kall och se efter hur det stämmer överens med 

organisationens syfte. 

”En som var här i tre månader. Hen ville nog ha en karriär, vi har ju ingen karriärmöjlighet 

här.” 

”…ville man gärna dela de värderingarna, annars var det inte riktigt görligt att jobba här.” 

Fraserna under individuellt syfte stämmer väl överens med Schein (2010) som 

menar att kulturen både guidar och begränsar beteenden i en grupp. 

Lönsamhet. På lång sikt finns ingen kompromiss mellan syfte och lönsamhet. 

Fokuserar vi på syftet kommer lönsamheten av bara farten. 

”Här säger man aldrig uttalat att vi har avkastningskrav. Att ha lite kul och ändå att det går 

ihop.” 

”Jag tror ju stenhårt att mår man riktigt bra och har kul, då blir det bra, även mot kunderna 

och omgivningen.” 

4.2. Kvalitetskultur på BL  
BL har inget uttalat fokus på kvalitet vilket är utgångspunkten vid kvalitets- och 

verksamhetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). De jobbar inte utifrån någon 

modell som till exempel Lean, eller har ett ledningssystem. De arbetar inte uttalat 

utifrån delarna för Hellsten och Klefsjös (2000) systemsyn på kvalitets- och 

verksamhetsutveckling med ett ledningssystem som innehåller värderingar, verktyg 

och arbetssätt. BL uppfyller endast en av kvadranterna i Cameron & Quinns (2011) 

modell Competing Values Framework för kvalitets- och verksamhetsutveckling. Där 

hör BL till organisationskulturen Klan.  

De har däremot fokus på att ge kunderna en hög kvalitet på sina tjänster och 

produkter och medarbetarna har kompetens för verksamhetsområdet.   

”Kan lösa de flesta fall vilken kund som helst som ringer in, bland de bästa i Sverige. Otrolig 

spetskompetens, så det har ju att göra med hela det här företagets kvalitetstänk.” 

”Stor kunskap om redovisning och bokföring i vår support i jämförelse med konkurrenters 

support.” 

Sett till värderingarna i kvalitetskultur (Cronemyr et al, 2017) och hörnstenarna i 

Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012) åtefinns alla sex i företaget, även om 

de inte uttalat jobbar med alla delar. De förbättrar sin verksamhet men har inte ett 

uttalat arbetssätt för det och detsamma gäller basera beslut på fakta. BL har 

framförallt fokus på kvalitetsvärderingarna engagerat ledarskap och allas 

delaktighet/Samverkan. De har även ett stort kundfokus.  

”Hellre än en nöjd kund än att vi tjänar några extra kronor.” 

”Vi har ju mycket kundkontakt, supporttjänster och genom kursverksamhet.” 

”Alla förstår vad vi måste göra för att kunder ska få bästa upplevelsen av oss.” 
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De har bland annat deltagit i kundundersökningar, vilket är ett arbetssätt, och 

initierat ett system för processer (Bergman & Klefsjö, 2012). 

”Vi har varit med i undersökningar och då har vi varit bäst i många år.” 

”Det finns något som heter flow som vi tror mycket på.” 

4.3. Vad och hur ledare gör för att stärka en kvalitetskultur  
Utifrån varje värdering i kvalitetskultur (Cronemyr et al, 2017) har svaret på 

forskningsfrågan ”Vad gör ledare för att stärka kvalitetskultur?” tagits fram utifrån 

gemensamma handlingsmönster (Bergman & Klefsjö, 2012) och övertygelser (French 

& Bell, 1999) och kallas i denna studie för BL-värderingar. Svaret på 

forskningsfrågan: ”Hur beter sig ledare för att stärka kvalitetskultur?” har tagits fram 

genom fraser som gett BL-värderingarna för respektive värdering i kvalitetskultur. 

Dessa fraser kallas i denna studie för Hur-fraser. (Se bilaga 5) 

Totalt framkom 56 olika BL-värderingar och 428 Hur-fraser i intervjumaterialet. 

Flest BL-värderingar återfanns inom värderingarna engagerat ledarskap, 23 stycken, 

och allas delaktighet/samverkan, 16 stycken. Efter dessa värderingar var det 

kundorientering som hade flest med 7, följt av ständiga förbättringar som hade 6. Se 

tabell 4.1 för en sammanställning av antal.  

Samson och Terziovski (1999) menar att värderingarna som handlar om ledarskap, 

medarbetarnas engagemang och utveckling samt kundfokus är mjuka värderingar 

varför BL främst har fokus på mjuka värderingar, vilket är de som är avgörande för 

resultat inom kvalitets- och verksamhetsutveckling (Calvo-Mora et al., 2013; 

Mosadegh, 2006; Raharjo & Eriksson, 2017; Samson & Terziovski, 1999;). 

Tabell 4.1. Antal BL-värderingar med tillhörande Hur-fraser utifrån värderingar i kvalitetskultur. 

Värderingar i  
kvalitetskultur 

Antal BL-
värderingar (VAD) 

Antal Hur-fraser 
(HUR) 

Engagerat ledarskap 23 205 

Allas delaktighet/Samverkan 16 166 

Kundorientering 7 27 

Ständiga förbättringar 6 18 

Processorientering 2 8 

Basera beslut på fakta 2 4 

Totalt:  56 428 

 

4.4. Vad och hur gör ledare: BL-värderingar knutna till 

värderingar i kvalitetskultur 
För varje värdering inom kvalitetskultur presenteras resultat för BL-värderingar. 

Detta ger svaret på forskningsfrågan vad ledare gör för att stärka kvalitetskultur för 

respektive kvalitetsvärdering. Till varje BL-värdering finns Hur-fraser, vilkas antal 

visar hur ofta BL-värderingen framkom i ledares beteende genom intervjuerna.  Det 

ger svaret på vilken BL-värdering som är mest frekvent. För att få en bild av hur 



42 
 

spridd BL-värderingen är hos medarbetarna presenteras hur många av de 

intervjuade som nämnt varje BL-värdering. 

För varje kvalitetsvärdering exemplifieras BL-värderingarna med Hur-fraser.  

I tabellerna har rader markerats med grått. Det är de BL-värderingar där minst 6 

(av 8) intervjuade medarbetare har nämnt BL-värderingen, och de BL-värderingar 

som har minst 9 Hur-fraser knuten till sig. Detta för att förtydliga att dessa BL-

värderingar är de mest frekventa. Det visar att det finns en stor enighet och därmed 

en tydlighet på BL framförallt gällande värderingarna engagerat ledarskap och allas 

delaktighet/samverkan. Utan en stor enighet kring värderingar i en organisation kan 

inte en stark kultur existera (O´Reilly, Chatman, & Caldwell, 1991). 

 

4.4.1. Engagerat ledarskap – BL-värderingar 

Totalt framkom 23 olika BL-värderingar till kvalitetskulturs värdering engagerat 

ledarskap. De BL-värderingar som fick flest Hur-fraser var: ”Mån om 

medarbetarna”, ”Ger information”, ”Öppenhet i organisationen”, ”Grundarna är 

bärare av värderingar”, ”Lyssnar och är lyhörda”, ”Aktiv del i verksamheten”, 

”Organiserad introduktion”, ”Erbjuder förmåner”, ”Ledare växer fram” och 

”Närvarande”. Det var även dessa BL-värderingar som flest antal intervjuade hade 

nämnt. 

I tabell 4.2 första kolumnen står de BL-värderingar som finns under engagerat 

ledarskap. I andra kolumnen syns det antal gånger som BL-värderingen kom fram i 

materialet genom en Hur-fras. I den tredje kolumnen syns det antal medarbetare som 

nämnt respektive BL-värdering. 

Tabell 4.2. BL-värderingar, antal Hur-fraser till varje BL-värdering och antal unika individer som 

nämnt varje BL-värdering tillhörande Engagerat ledarskap. 

Engagerat ledarskap     

VAD 
Gemensamma handlingsmönster/ 
Övertygelser = BL-värderingar 

Totalt antal Hur-
fraser 
tillhörande BL-
värderingen 

Antal unika individer 
som nämnt BL-
värderingen 

Mån om medarbetarna 25 (12,1 %) 8 (100 %) 

Ger information 20 (9,7 %) 7 (87,5 %) 

Öppenhet i organisationen 18 (8,7 %) 8 (100 %) 

Grundarna är bärare av värderingar 14 (6,8 %) 7 (87,5 %) 

Lyssnar och är lyhörda 13 (6,3 %) 8 (100 %) 

Aktiv del i verksamheten 10 (4,8 %) 7 (87,5 %) 

Organiserad introduktion 10 (4,8%) 6 (75 %) 

Erbjuder förmåner 10 (4,8 %) 7 (87,5 %) 

Ledare växer fram 10 (4,8 %) 4 

Närvarande  9 (4,3 %) 6 (75 %) 

Inkluderande ledarskap 8 5 

Kompetens inom verksamhetsområdet 8 4 

Ha roligt 7 4 

Visar intresse för verksamheten 7 5 



43 
 

Jobbar hårt 6 6 (75 %) 

Vara vänlig 6 5 

Pushar medarbetarna 5 3 

Samordnar 5 3 

Är starka 4 4 

Är föredömen 3 3 

Ger återkoppling 3 3 

Delar med sig av kompetens 2 2 

Prestigelösa 2 2 

Totalt antal värderingar 23   

Totalt antal fraser 205   

 

4.4.2. Engagerat ledarskap – analys utifrån Hur-fraser 

Ledarskapet har stor betydelse för att lyckas med kvalitets- och 

verksamhetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012; Deming, 1986; Juran, 1989; Miller 

& Cangemi, 1993; Sila & Ebrahimpour, 2003; Sörqvist, 2004; Taylor & Wright, 2003). 

Transformativt ledarskap anses passa väl till kvalitets- och verksamhetsutveckling 

(Jogulu, 2010; Lakshman, 2006; Waldman, 1993). I det bortser ledaren från 

egenintresse och ser till gruppens bästa samt har omtanke om medarbetaren (Yukl, 

2012). Att bygga och vårda relationer (Ljungberg & Larsson, 2012) och att 

upprätthålla dem är en viktig del i ledarskap (Yukl, 2012).  

God kommunikation, att utbyta information och att kunna lyssna är goda 

ledaregenskaper (Bergman & Klefsjö, 2012; Yukl, 2012).  

Att grundarna är bärare av värderinger stämmer väl överens med litteraturen. 

Såväl Schein (2010), Laloux (2017) och Alvesson (2015) menar att det framförallt är 

grundarna som avgör hur kulturen utvecklas då verksamheten startar. En Teal-

organisation är baserad på jämlikhet mellan medarbetarna. I det ingår att 

medarbetarna får lika delar av vinsten, att det är en stor öppenhet kring information 

och att det finns en introduktion, till exempel genom rotationsprogram för att 

komma in i verksamheten (Laloux, 2017). 

På BL finns inga chefer men det finns informella ledare och gruppansvariga som 

har till uppgift att framförallt vara en länk gällande information och att måna om de 

närmaste medarbetarna. De har fått sin roll utifrån önskemål från medarbetarna har 

därmed fått sin legitimitet från dem (Bergman & Klefsjö, 2012). De har likt inom 

Toyota utvecklats inom verksamheten (Liker, 2009). Inom Toyota ska ledare vara del 

i verksamheten för att företaget ska lyckas med kvalitets- och verksamhetsutveckling. 

Det kallas där för genchi genbutsu och innebär att ledarna ska vara ute i 

verksamheten för att se med egna ögon hur allting fungerar (Bergman & Klefsjö, 

2012; Liker, 2009).  

Genom att vara närvarande blir det tydligt vad ledaren gör, lägger fokus på, vad 

de frågar efter och inte frågar efter. De blir på så sätt föredömen (Chatman och 

Eunyoung-Cha, 2003; Schein, 2010). 
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De BL-värderingar som är markerade med grått var de mest frekventa i 

intervjuerna och redogörs för nedan genom fraser från intervjuerna. 

BL-värderingen ”Mån om medarbetarna” 

”Vi sitter ju mitt bland alla. Gå omkring och vara lite kompis, samtalskompis.” 

”Rejält fikabord, det har vi alltid haft, man måste ju fika, måste finnas frukt och kaffe, då mår 

man ju bra. Bra lunch ska det vara. Vi har catering med fyra rätter per dag. Det är kanon.” 

BL-värderingen ”Ger information” 

”Håller i regelbundna möten och man informerar där.” 

”Det är en informationskanal för att sprida information. Bra att det finns en gruppansvariga 

att kunna vända sig till i första hand.” 

BL-värderingen ”Öppenhet i organisationen” 

”Det genomskådas ju ganska snabbt i det här bolaget, för alla får ju vara med och se 

resultaten, då är det ju en tillit som kommer, den fakta som levereras ut till alla, att den 

verkligen hålls och att det blir någonting i slutändan.” 

”Vi vet ju vad alla har i lön till exempel. Så vi vet ju vad kostnaderna är för att anställa.” 

BL-värderingen ”Grundarna är bärare av värderingar” 

”Nu blir det indirekt han som ser till att vi har det så bra, från början var det ju så, att han 

beslutade att vi har det bra.” 

”Kommer från grundarnas livsvärderingar när de drog igång. De själva är ju inga 

karriärister, materilaister, De bryr sig om kunskap och välmående och människor, så det är 

det som genomsyrat.” 

BL-värderingen ”Lyssnar och är lyhörda” 

”Försöker bjuda in till det, antingen prata med dem eller så har vi bokade möten, oj har vi 

missat det här, vi tar ett möte och pratar om det här.” 

”Det har alltid setts som positivt att komma med idéer, självklart bemöts man på ett positivt 

sätt.” 

BL-värderingen ”Aktiv del i verksamheten” 

”Jobbar i linjen, och gör samma sak som kollegorna.” 

”Går runt och är med på allt, är engagerad och är med på precis allt, har koll. Är med i alla 

grupper.” 

BL-värderingen ”Organiserad introduktion” 

”En Rookie-träff, då var det xx och xx som satt och pratade med dem, då talade man om att 

tar det slut på toalettpapper, då går man och hämtar en rulle, om man ser att det tar slut, det 

är inte någon annans uppgift.” 

”Där de får gå runt på alla avdelningarna, under ett par tre veckor. Vi bokar in och varje 

avdelning har en ansvarig, lära känna vad vi gör, lära känna personerna, träffa så många som 

möjligt och prata några ord med dem. Får en bild av hela företaget.” 

BL-värderingen ”Erbjuder förmåner” 

”Kan få vinstdelning, men pengar är inte allt, vi gör roliga saker här.” 

”Vi har ju en fantastisk möjlighet till motion på arbetstid, 5 timmar i månaden.” 

BL-värderingen ”Ledare växer fram” 

”Vi tillsatte aldrig någon gruppansvarig till oss, utan det var mer bara konstaterat att.” 

”Någon som har förtroende hos de andra.” 
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BL-värderingen ”Närvarande” 

”De är på plats och de är aktiva, diskuterar saker med allt och alla, och är öppna för att folk 

vänder sig till dem.” 

”Frågar och kommer med idéer. Management by walking about, absolut.” 

4.4.3. Allas delaktighet/Samverkan – BL-värderingar 

Totalt framkom 16 olika BL-värderingar till kvalitetskulturs värdering allas 

delaktighet/samverkan. De BL-värderingar som fick flest Hur-fraser var: 

”Medbestämmande”, ”Möjlighet att påverka”, ”Gemensamt ansvar”, ”Eget ansvar”, 

”Ta till vara kompetens”, ”Allas lika värde”, ”Ekonomiskt ansvar” och ”Hjälps åt”. 

Det var även dessa BL-värderingar, bortsett från ”Ta till vara kompetens” som 

flest antal intervjuade hade nämnt. Se tabell 4.3. 

Tabell 4.3. BL-värderingar, antal Hur-fraser till varje BL-värdering och antal unika individer som 

nämnt varje BL-värdering tillhörande Allas delaktighet/Samverkan. 

Allas delaktighet/Samverkan     

VAD 
Gemensamma handlingsmönster/ 
Övertygelser = BL-värderingar 

Totalt antal  
Hur-fraser 
tillhörande  
BL-värderingen 

Antal unika individer 
som nämnt  
BL-värderingen 

Medbestämmande 27 (16 %) 8 (100 %) 

Möjlighet att påverka 21 (12,5 %)  7 (87,5 %) 

Gemensamt ansvar 19 (11,3 %) 8 (100 %) 

Eget ansvar 17 (10,1 %) 6 (75 %) 

Ta till vara kompetens 12 (7,1 %) 4 

Allas lika värde 11 (6,5 %) 7 (87,5 %) 

Ekonomiskt ansvar 11 (6,5 %) 6 (75 %) 

Hjälps åt 10 (5,9 %) 7 (87,5 %) 

Bryr sig om varandra 9 (5,3 %) 4 

Stimuleras till utveckling 9 (5,3 %) 5 

Diskussioner 7 5 

Tillit mellan medarbetarna 4 3 

Tvärfunktionella grupper 4 3 

Återkoppling från kunderna 2 2 

Lära känna varandra 2 2 

Värnar om miljön 1 1 

Totalt antal värderingar 16   

Totalt antal fraser 166   

 

4.4.4. Allas delaktighet/Samverkan – analys utifrån Hur-fraser 

För att lyckas med kvalitets- och verksamhetsutveckling behövs medarbetarnas 

delaktighet och engagemang. Att skapa förutsättningar för detta innebär att på olika 

sätt underlätta för medarbetarna att vara delaktiga (Bergman & Klefsjö, 2012). Det 

gör BL genom flera BL-värderingar. Genom delaktighet anammas den goda cirkeln 

där ledningens förtroende innebär förbättrade resultat (Bergman & Klefsjö, 2012). På 
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BL stimuleras medarbetarna att utvecklas vilket är en del i TPS (Bergman & Klefsjö, 

2012) och en ledares roll är att utveckla och tillsätta talanger (Ljungberg & Larsson, 

2012).   

BL är en enligt Cameron & Quinns (2011) modell en Klan-kultur vilket innebär att 

de har stort fokus på medarbetarna. Inom TPS är det uttalat att det är människorna 

som får systemet att leva (Rother, 2009) vilket stämmer väl med BL-värderingarna. 

De BL-värderingar som är markerade med grått redogörs för nedan: 

BL-värderingen ”Medbestämmande” 

”Det är de anställda som är företaget, det är även vi som tar beslut. Det är inte är en person 

som har haft den bestämmande rollen.” 

”Vad har du, vad fick du? Du började då, jamen nu har jag det här, vad kan vi erbjuda med 

den här bakgrunden, den här åldern, och så bestämmer vi tillsammans vad vi tycker att den 

nyanställda ska erbjudas i lön, vi på vår avdelning.” 

”Ja, då lägger man upp det på personalmötet och så frågar men alla, tycker ni att det är ok?” 

BL-värderingen ”Möjlighet att påverka” 

”De som vill får alla vara med på anställningsintervjuerna, oftast är avdelningarna med. Sen 

så skulle någon säga från någon avdelning, jag vill också vara med, inga problem.” 

”Och så fick vi önska semester allihop, och det blev ett jättebra möte.” 

BL-värderingen ”Gemensamt ansvar” 

”Vi brukar använda att jag är x-ansvarig utåt, internt är det inte jag som bestämmer något 

mer än någon annan.” 

”Man kan aldrig gnälla i efterhand att någon annan tog ett dåligt beslut, det är jag själv som 

varit med och sagt ja till det här.” 

BL-värderingen ”Eget ansvar” 

”Man ska bestämma själv, man ska ta egna initiativ, vi har ingen chef.” 

”Dels stor möjlighet att påverka sin egen situation. För mig är det en viktig aspekt. Resurser 

till förfogande påverkar man ganska mycket själv.” 

BL-värderingen ”Ta till vara kompetens” 

”De riktigt bra sakerna som fallit på plats, kanske kommit efter en stund. Det märks väldigt 

väl när man hamnar på den rollen där man passar.” 

”Försöker ha koll på vad var och en är bra på, tänka på när det behövs en viss uppgift gjord, 

vem ska vara bra för den.” 

BL-värderingen ”Allas lika värde” 

”Total jämnställdhet, jämlikhet mellan människor, det finns ingen skillnad på kön, ålder, 

ingenting. Det är sånt där som man inte brukar prata om, för det är så självklart, tycker vi.” 

”Alla jobbar och allas jobb är lika mycket värt.”   

BL-värderingen ”Ekonomiskt ansvar” 

”Det är ju den gemensamma kassan pengarna ska tas ifrån, när vi anställer, så många tycker 

att det ska lyftas på personalmötet.” 

”Vi är otroligt delaktig i tex i ekonomin. Vi går igenom månadsrapporten, alla får se precis 

allt, det går upp och ner, hur mycket kostnader och intäkter.”   
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BL-värderingen ”Hjälps åt” 

”Kanske att man hoppar in när någon inte hinner med sig själv, eller det den ska göra, att 

man själv tar ett större ansvar, att någon gör det för mig när jag har det så.” 

”Det är väl mest att lösa saker som inte är riktigt lika uttalade, vi hjälps åt, man har den 

attityden mot varandra.” 

BL-värderingen ”Bry sig om varandra” 

”Alla är mån om alla på något sätt.” 

BL-värderingen ”Stimuleras till utveckling” 

”Allt jag lärt mig, har jag lärt mig här.” 

 

4.4.5. Kundorientering – BL-värderingar 

Totalt framkom 7 olika BL-värderingar till kvalitetskulturs värdering 

kundorientering. De med flest Hur-fraser var ”Bra bemötande”, ”Förståelse för 

kunden” och ”Prioriterar kunderna”. Se tabell 4.4. 

Tabell 4.4. BL-värderingar, antal Hur-fraser till varje BL-värdering och antal unika individer som 

nämnt varje BL-värdering tillhörande Kundorientering. 

Kundorientering     

VAD 
Gemensamma handlingsmönster/ 
Övertygelser = BL-värderingar 

Totalt antal  
Hur-fraser 
tillhörande  
BL-värderingen 

Antal unika 
individer nämnt 
BL-värderingen 

Bra bemötande 8 5 

Förståelse för kunden 5 4 

Prioriterar kunderna 5 4 

Överträffar förväntningar 3 3 

Bra relation till kunden 2 2 

Generös mot kunderna 2 2 

Jämför med konkurrenter 2 1 

Totalt antal värderingar 7   

Totalt antal fraser 27   

 

4.4.6. Kundorientering – analys utifrån Hur-fraser 

Att ha kunden i centrum (Bergman & Klefsjö, 2012) är centralt inom kvalitets- och 

verksamhetsutveckling. Även om värderingen kundorientering inte fått lika många 

Hur-fraser som engagerat ledarskap och allas delaktighet/samverkan är den externa 

kunden och dennes behov centralt inom BL. En av de intervjuade konstaterade att 

det är självklart att fokus är på kunderna, då de är ständigt närvarande:  

”Vi pratar med kunder hela dagarna.” 

”Det är stora frågor; hälsan, hur vi mår, vad ska vi ha för företagsklimat, hur ska vi bete oss 

mot kunder, det är något som vi pratar om.” 
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BL-värderingen ”Bra bemötande” 

”Alltid ge kunden ett svar direkt, eller även om vi inte vet svaret så ska de få en återkoppling 

rätt fort och tala om att jag kollar upp det här åt dig.” 

BL-värderingen ”Förståelse för kunden” 

”Lösa deras problem, då har man kommit ganska långt.”  

BL-värderingen ”Prioriterar kunderna” 

”Om något kring kunden är lite dåligt så kastar jag nog allt jag har och försöker lösa det så 

snabbt så möjligt.” 

 

4.4.7. Ständiga förbättringar – BL-värderingar 

Totalt framkom 6 BL-värderingar till kvalitetskulturs värdering ständiga 

förbättringar. De BL-värderingar som fick flest Hur-fraser var: ”Diskuterar 

förbättringar” och ”Provar sig fram”. Se tabell 4.5. 

Tabell 4.5. BL-värderingar, antal Hur-fraser till varje BL-värdering och antal unika individer som 

nämnt varje BL-värdering tillhörande Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar     

VAD 
Gemensamma handlingsmönster/ 
Övertygelser = BL-värderingar 

Totalt antal  
Hur-fraser 
tillhörande  
BL-värderingen 

Antal unika 
individer nämnt 
BL-värderingen 

Diskuterar förbättringar 5 4 

Provar sig fram 4 3 

Åtgärdar felaktigheter 3 3 

Frågar om förbättringar 3 2 

Uppföljningar 2 1 

Dokumenterar förbättringar 1 1 

Totalt antal värderingar 6   

Totalt antal fraser 18   

 

4.4.8. Ständiga förbättringar – analys utifrån Hur-fraser 

BL jobbar med ständiga förbättringar men inte med verktyg eller arbetssätt 

(Bergman & Klefsjö, 2012) och på ett mindre genomgripande sätt än genombrott 

(Sörqvist, 2004). Däremot försöker de ständigt utveckla verksamheten. De använder 

både stödjande och hindrande beteenden sett till Cronemyr et als (2017) definitioner. 

De utvärderar och förbättrar arbetssätt och deras ledare uppmuntrar 

förbättringsförslag samtidigt som de löser problem när de uppstår.  

BL-värderingen ”Diskuterar förbättringar” 

”Det är att vi kanske ibland går ner på lite mindre grupper, för att kunna sitta och diskutera.” 

BL-värderingen ”Provar sig fram” 

”Jamen ska vi verkligen, hur många kommer köpa det? Jamen den där kör vi. Lite så.” 

BL-värderingen ”Åtgärdar felaktigheter” 

”Det är små saker, sådana initiativ, små förbättringar, bli bättre för varje dag. Inget vi pratar 

om, eller gör varje dag, som Kaizen eller Lean.” 
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4.4.9. Processorientering – BL-värderingar 

Totalt framkom 2 olika BL-värderingar till kvalitetskulturs värdering 

processorintering. Dessa var ”Gemensam modell för processer” och ”Projektledning”. 

Se tabell 4.6.  

Tabell 4.6. BL-värderingar, antal Hur-fraser till varje BL-värdering och antal unika individer som 

nämnt varje BL-värdering tillhörande Processorientering. 

Processorientering     

VAD 
Gemensamma handlingsmönster/ 
Övertygelser = BL-värderingar 

Totalt antal Hur-
fraser 
tillhörande BL-
värderingen 

Antal unika 
individer nämnt 
BL-värderingen 

Gemensam modell för processer 4 4 

Projektledning 4 4 

Totalt antal värderingar 2   

Totalt antal fraser 8   

 

4.4.10. Processorientering – analys utifrån Hur-fraser 

BL använder både hindrade och stödjande beteenden sett till processorientering 

(Cronemyr et al, 2017). De samverkar mellan funktioner och avdelningar när de 

utvecklar verksamheten och använder då modellen för projekt men konstaterar 

samtidigt: ”Vi har ju inte direkt riktlinjer att förhålla oss till.” 

BL-värderingen ”Gemensam modell för processer” 

”Strukturerad tågordning på vilka som ska få veta vad i rätt ordning för att det ska flyta 

genom företaget.” 

BL-värderingen ”Projektledning” 

”Om det är någonting som vi vet kommer att kräva en process då har vi startprojektmöte, det 

är mer om det är en ny variant, en ny företeelse, annars är ju folk intrimmade.” 

 

4.4.11. Basera beslut på fakta – BL-värderingar 

Totalt framkom 2 olika BL-värderingar till kvalitetskulturs värdering basera beslut 

på fakta. Dessa var ”Mäter” och ”Kunskap om branschen”. Se tabell 4.7. 

Tabell 4.7. BL-värderingar, antal Hur-fraser till varje BL-värdering och antal unika individer som 

nämnt varje BL-värdering tillhörande Basera beslut på fakta. 

Basera beslut på fakta     

VAD 
Gemensamma handlingsmönster/ 
Övertygelser = BL-värderingar 

Totalt antal Hur-
fraser 
tillhörande BL-
värderingen 

Antal unika 
individer nämnt 
BL-värderingen 

Mäter 3 3 

Kunskap om branschen 1 1 

Totalt antal värderingar 2   

Totalt antal fraser 4   
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4.4.12. Basera beslut på fakta – analys utifrån Hur-fraser 

BL baserar beslut på fakta, samtidigt som de är tydliga med att de många gånger inte 

använder fakta ur går mer på intuition vilket överensstämmer med Teal. 

”Vissa saker baserar vi nog på fakta, som tex vi har koll på vad vi säljer  för typer av artiklar 

på hemsidan.” 

”Klart vi faktakollar om det behövs, vi har pratat om att förlänga eller förkorta växeltiderna. 

Hur mycket ringer det efter klockan 16, sådana saker är det klart vi använder lite som 

verktyg.” 

”Det är grundat på fakta som hen har läst i någon av alla facklitteraturtidningar som hen 

läser dygnet runt, så hen har koll på det.” 

”Fakta är någonting som vi tittar på många gånger men många gånger går vi också på 

magkänsla.” 

”Vi göra inga reella marknadsundersökningar. Vi tror att vi kan branschen.” 

De använder intuition och har samtidigt stor kunskap om branschen som de 

ställer mot syftet med verksamheten. 

”När det är väldigt tydligt åt något håll i en trend, då är det ganska lätt, men det kan finnas 

mjuka värden som betyder mer än de där sista kronorna och då måste den mänskliga faktorn 

ibland få styra.” 

”Vi är ju inte totalt känslostyrda, vi tänker ju också.” 

BL-värderingen ”Mäter” 

”Vissa saker baserar vi nog på fakta. Vi har koll på vad vi säljer för typer av artiklar på 

hemsidan.” 

4.5. Struktur för kvalitetskultur  
Till kvalitetskulturvärderingarna engagerat ledarskap och allas 

delaktighet/samverkan framkom totalt 29 olika strukturer för kvalitetskultur. De som 

är färgmarkerade förkommer mot fler än en BL-värdering. Till exempel innebär 

strukturen ”Bjuder på fika” att BL-värderingarna ”Erbjuder förmåner”, ”Mån om 

medarbetarna” och ”Grundarna är bärare av värderingar” har en struktur. Om 

ledarna är ”Ute i verksamheten” uppfylls BL-värderingarna ”Mån om 

medarbetarna”, ”Aktiv del i verksamheten”, ”Föredömen” och ”Närvarande”. Att ha 

strukturen ”Öppen och gemensam lönesättning” ger en ”Öppenhet i 

organisationen”, ”Gemensamt ansvar”, ”Medbestämmande” och ”Ger återkoppling”. 

För BL-värderingen ”Organiserad introduktion” är ”Rundvandring”, ”Rookie-träff” 

och ”Värdegrundspresentation” strukturer. Strukturen ”Ingen budget” 

innebär ”Gemensamt ansvar” och ”Ekonomiskt ansvar”. Se tabell 4.8 för de mest 

frekventa strukturerna och bilaga 8 för hela tabellen.  
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Tabell 4.8. Strukturer med flest förekomster som tillhör de olika BL-värderingarna till engagerat 

ledarskap och allas delaktighet/Samverkan. 

BL-värderingar Strukturer: engagerat ledarskap, allas delaktighet/samverkan  
Gemensamt ansvar Inga chefer Ingen 

lednings-
grupp 

Ingen budget Personalmöte Öppen och 
gemensam 
lönesättning 

Möjlighet att påverka Avdelnings-
möte 

Med på 
anställnings-
intervjuer 

Personalmöte Medarbetar-
samtal 

Personal-
konferens 

Erbjuder förmåner Bjuder på fika Flexibel 
arbetstid 

Caterad lunch Träning på 
arbetstid 

Vinstdelning 

Ger information Avdelnings-
möte 

Personal-
möte 

Gruppan-
svarigmöten 

Microsoft 
team 

Intranät 

Mån om 
medarbetarna 

Bjuder på fika Ute i verk-
samheten 

Caterad lunch Bra lokaler  

Medbestämmande Personalmöte Avdelnings-
möte 

Öppen och 
gemensam 
lönesättning 

  

Organiserad 
introduktion 

Rundvandring  Rookie-träff Värdegrunds-
presentation 

  

 

Av de strukturer som framkommer utifrån BL-värderingar är det flera som 

överensstämmer med rutiner i en Teal-organisation (Laloux, 2017). Dessa är bland 

annat öppen och gemensam lönesättning, vinstdelning, byggnader, flexibel arbetstid, 

rundvandring vid introduktion, vara med på anställningsintervjuer, ingen budget, 

spontana möten och möten där alla har möjlighet att komma till tals. 

Även flera av de BL-värderingar som har framkommit i resultatet och 

beskrivningen av BLs organisationskultur innefattar rutiner enligt Teal (Laloux, 

2017). Dessa är bland annat: vinst kommer naturligt när man gör det rätta, förenklad 

projektstyrning, beslutsfattandet är decentraliserat, all information om företaget är 

tillgänglig och produktutveckling kommer intuitivt. 

Förutom att organisationer behöver känna till vilka värderingar och till dessa 

kopplade beteenden som stödjer en kvalitetskultur (Snyder et al, 2016), behöver de 

arbeta på ett strukturerat sätt med kvalitetskultur för att lyckas med kvalitets- och 

verksamhetsutveckling (Ingelsson, 2013). Laloux (2017) menar att förutom 

övertygelser, attityder och människors beteenden så behövs strukturer, processer och 

rutiner för att bilda en organisationskultur. Det är först när kvalitets- och 

verksamhetsutveckling kombineras med en gynnsam kultur som kvalitetsarbete blir 

effektivt och framgångsrikt (Cameron & Quinn, 2011; Shin, Kalinowski & El-Enein, 

1998; Ingelsson, 2013; Pun & Jaggernath-Furlonge, 2009). 
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5. Slutsatser  

Syftet med studien har varit att beskriva hur ledare gör för att stärka en 

kvalitetskultur, och beskriva en struktur för att leda en kvalitetsstruktur enligt Teal. 

Frågeställningarna var: Vad gör ledare för att stärka kvalitetskultur? Hur beter sig 

ledare för att stärka kvalitetskultur? 

Studien har utgått från värderingarna inom kvalitetskultur (Cronemyr et al, 2017) 

och genom fokusintervjuer fått fram BL-värderingar, det vill säga värderingar som 

ledare inom BL anammar för att stärka kulturen. Till dessa BL-värderingar har 

beteenden beskrivits. BLs organisation- och kvalitetskultur är till stor del Teal, men 

även värderingarna inom kvalitetskultur finns i företaget. 

Vad ledarna framförallt gör för att stärka en kvalitetskultur är att de har fokus på 

de mjuka värderingarna, det vill säga BL-värderingar kopplade till engagerat 

ledarskap, allas delaktighet/samverkan och kundorientering. Det är framförallt 

mjuka värderingar som påverkar resultat positivt inom kvalitets- och 

verksamhetsutveckling (Calvo-Mora et al, 2013; Mosadegh, 2006; Raharjo & Eriksson, 

2017; Samson & Terziovski, 1999). De BL-värderingar som utmärkte sig i intervjuerna 

presenteras i tabell 5.1. 

Tabell 5.1. BL-värderingar tillhörande engagerat ledarskap och allas delaktighet/samverkan som 

ledare inom BL anammar. 

Kvalitetskulturvärderingen 
ENGAGERAT LEDARSKAP 
resulterade i BL-värderingar  
(De mest frekventa) 

Kvalitetskulturvärderingen 
ALLAS DELAKTIGHET/SAMVERKAN 
resulterade i BL-värderingar  
(De mest frekventa) 

Mån om medarbetarna Medbestämmande 

Ger information Möjlighet att påverka 

Öppenhet i organisationen Gemensamt ansvar 

Grundarna är bärare av värderingar Eget ansvar 

Lyssnar och är lyhörda Ta till vara kompetens 

Aktiv del i verksamheten Allas lika värde 

Organiserad introduktion Ekonomiskt ansvar 

Erbjuder förmåner Hjälps åt 

Ledare växer fram Bryr sig om varandra 

Närvarande  Stimuleras till utveckling 

 

För de olika BL-värderingarna framkom många olika beteenden som svarade på 

forskningsfrågan hur ledare beter sig för att stärka en kvalitetskultur. Dessa 

presenterades i så kallade Hur-fraser. Hur-fraserna tillhörande engagerat ledarskap 

och allas delaktighet/samverkan analyserades för att få fram struktur för att leda en 

kvalitetskultur enligt Teal. Dessa presenteras i tabell 5.2. 
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Tabell 5.2. Strukturer för att leda kvalitetskultur enligt Teal. 

Strukturer för att leda kvalitetskultur enligt Teal 
SJÄLVSTYRE HELHET EVOLUTIONÄRT SYFTE 

Inga chefer Bra lokaler Lång framförhållning 

Ingen ledningsgrupp Flexibel arbetstid  Bjuder på fika 

Ingen budget Personalmöte Caterad lunch 

Spontana möten Avdelningsmöte Träning på arbetstid 

Vinstdelning Gruppansvarigmöten   

Öppen och gemensam 
lönesättning 

Med på 
anställningsintervjuer ÖVRIGT 

Mejl för information Rundvandring Ute i verksamheten 

Microsoft team, för 
information 

Värdegrunds-
presentation 

Lobbar för idéer  

Intranät för 
information 

Tar upp goda exempel 
på beteenden 

Walk and talk 

 

Rookie-träff  

 

Utbildningar   

 Personalkonferens  

 Medarbetarsamtal  

 

Frågorna som ställdes i intervjuerna fokuserade på vad ledare gör och hur de 

beter sig. BL har inte formella ledare, även om de intervjuade var eniga i att 

grundarna är ledare och att det finns informella ledare. Eftersom företaget har en 

platt organisation analyserades alla frågorna utifrån att de handlade om ledare. 

Intervjuerna har analyserats av författaren utifrån den teoretiska referensramen men 

även utanför ramen för att utöka kunskapen om vad och hur ledare gör för att stärka 

en kvalitetskultur och hitta struktur för att leda kvalitetskultur enligt Teal. Att BL var 

ett företag som till stor del anammat Teal blev författare inte medveten om förrän 

intervjuerna analyserades. Hade den vetskapen funnits tidigare är det möjligt att 

resultat och analys blivit annorlunda. Utöver ovan nämnda brister är det endast ett 

företag som deltaget i studien varför BL-värderingarna är just värderingar för Björn 

Lundén Information AB. 

 

6. Diskussion 

BL arbetare inte uttalat med kvalitets- och verksamhetsutveckling och har inte 

fokus på att värderingarna basera beslut på fakta eller ständiga förbättringar. De har 

BL-värderingar som framförallt stödjer värderingarna engagerat ledarskap, allas 

delaktighet/samverkan och kundorientering enligt Cronemyr et als (2017) 

kvalitetskultur. De har av förklarliga skäl inte ”fastnat” i att ha fokus på verktyg och 

arbetssätt vilket Shin et al (1998,) Ingelsson (2013) och Liker (2009) anser att många 

verksamheter som jobbar uttalat med kvalitets- och verksamhetsutveckling gör.  
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BL fokuserar på att ha roligt på arbetet, på att medarbetarna ska ha det bra och ett 

decentraliserat beslutsfattande med stor delaktighet, samt sina kunder, vilket gett 

goda resultat. Företaget är på många sätt det Laloux (2017) benämnar en Teal-

organisation med en Teal-kultur.  

De värderingar som BL fokuserar på är de som kallas för mjuka (Samson och 

Terziovski, 1999) och är de som framförallt ger resultat inom kvalitets- och 

verksamhetsutveckling (Calvo-Mora et al, 2013; Mosadegh, 2006; Raharjo & Eriksson, 

2017; Samson & Terziovski, 1999). Ingelsson (2013) och Snyder et al (2016) menar att 

organisationer måste känna till vilka värderingar, och till dessa kopplade beteenden 

som stödjer en kvalitetskultur för att lyckas jobba på ett strukturerat sätt med kultur. 

Där kan denna studies resultat bidra med att öka förståelsen och ge andra företag 

kunskap och inspiration för att framförallt öka ledningens engagemang och allas 

delaktighet/samverkan i syfte att stärka en kvalitetskultur, både utifrån BL-

värderingarna som framkommit, struktur för dessa och förtydligande av dessa i Hur-

fraserna. Även om BL-värderingarna visar just hur BL jobbar, så kan deras 

värderingar knytas samman både med kvalitetskulturens värderingar och Teal. 

Organisation och kultur enligt Teal har ett stort fokus på mjuka värderingar 

utifrån självstyre, helhet och evolutionärt syfte (Laloux, 2017). Även där har 

verksamheter mycket att lära om engagerat ledarskap och medarbetarnas, allas 

delaktighet/samverkan.  

Trots att engagerat ledarskap är avgörande för framgång inom kvalitets- och 

verksamhetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012; Deming, 1986; Juran, 1989) och 

ledarskap och kultur anses vara olika sidor av samma mynt (Schein, 2010) saknas det, 

förutom det Laloux (2017) ger exempel på, strukturer för ledare att förhålla sig till 

och använda för att utveckla kvalitetskultur. Det transformativa ledarskapet, även 

kallat karismatiskt (Yukl, 2012) passar kvalitets- och verksamhetsutveckling (Jogulu, 

2010; Lakshman, 2006; Waldman, 1993). Men det beskrivs inte utifrån konkreta 

värderingar eller rutiner. Om det finns en struktur så behöver ledaren inte vara en 

karismatisk ledare, utan det finns värderingar och strukturer att använda i sitt 

ledarkskap vilket denna studie ger exempel på. 

Även om Teal-organisationer, och BL, inte har formella ledare, så finns ledarna 

ändå där, i form av grundarna av verksamheten som i starten påverkat 

organisationens kultur och syfte vilket såväl Schein (2010), Laloux (2017) som 

Alvesson (2015) påpekar. En verksamhets ledare, och i detta fall BLs grundare och de 

som är informella ledare, genomsyrar verksamheten varför det, trots att det inte finns 

chefer på BL eller i en Teal-organisation, ändå är av vikt att diskutera vad och hur 

ledare gör. I denna studie är det gjort utifrån vilka värderingar de stödjer, med vilket 

beteende de stödjer värderingarna vilket har gett en struktur för kultur. Det är 

genom värderingar och normer som medarbetarnas får fokus på vad organisationen 

prioriterar vilket sedan guidar deras beteende och hur de fattar beslut (Chatman & 

Eunyoung-Cha, 2003). 
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En fråga som uppkommer är om man kan säga att det finns hårda och mjuka 

värderingar? Om det finns en struktur, en ram att hålla sig i, för engagerat ledarskap 

och medarbetarnas delaktighet, då kan strukturen sägas vara hård. 

BL uttalar inte att de har en Teal-kultur och deras organisation är i förändring. 

Från att ha varit en mindre verksamhet där alla beslut fattats gemensamt på 

personalmöten har företaget vuxit och prövar sig fram för att ha kvar sin kultur i en 

större organisation med en därmed lite annorlunda struktur. De har infört 

gruppansvariga för att framförallt stödja och säkra informations- och beslutsgången i 

företaget. Den här studien kan ge BL en ökad medvetenhet om vilka värderingar och 

strukturer de har och Lalouxs (2017) Teal-organisation kan ge inspiration bland 

annat utifrån hur de tre kvadranterna bildar en organisationskultur. BLs värderingar 

har visat sig vara lyckosamma för företagets utveckling, vilket Schein (2010) påpekar 

är hur en verksamhet tar värderingar till sig, och det är därför viktigt att det finns en 

struktur för dem så att de består i förändring. Det är bra med en medvetenhet om att 

inte ha värderingar som är motsägelsefulla (Schein, 2010), vilket kan vara en risk när 

förändring pågår och något som alltid varit på ett sätt inte längre är det. 

Enligt litteraturen är historieberättande ett sätt att införliva en organisationskultur 

(Cameron & Quinn, 2011; Ingelsson, 2013; Laloux, 2017). Flera av de intervjuade 

berättade att det fanns historier om företaget, men att alla nog inte kände till dem, 

och att det berättades historier mer då de var färre medarbetare. Ett sätt för BL att 

värna om sina värderingar och kultur är att förmedla dessa berättelser på ett mer 

medvetet sätt till sina medarbetare, så att alla känner till dem.  

Utifrån att dagens unga vill jobba hos arbetsgivare som fokuserar på mjuka 

värden (Universum Global, 2018:1) som ger dem möjlighet att kombinera arbets- och 

privatliv, samt har ett syfte (Universum Global, 2018:2) är det av vikt att arbetsgivare 

och ledare lär sig mer om Teal-organisationer och kvalitetsvärderingarna engagerat 

ledarskap och allas delaktighet/samverkan, annars kommer de få svårt att attrahera 

unga medarbetare i framtiden och även nå resultat inom kvalitets- och 

verksamhetsutveckling.  

 

6.1. Metoddiskussion 

Fallstudie med fokusintervju har fungerat bra till den här studien då abstrakta ting 

som organisationskultur och värderingar ofta kräver många följdfrågor. Det är svårt 

att sätta ord på dessa begrepp som också är komplexa varför till exempel en enkät 

med givna svarsalternativ eller fria svar sannolikt inte hade kunnat gå lika mycket på 

djupet i frågeställningarna. Men trots vald metod var det var svårt att få svar på 

frågorna som gällde ledarskap mot framförallt kvalitetsvärderingarna 

processorientering, ständiga förbättringar och basera beslut på fakta. Det kan bero på 

att BL inte har direkt fokus på dessa värderingar men också på grund av att vid 

ställda frågor om ledarskap och beteenden är det framförallt människor och mjuka 

värderingar som det faller sig naturligt att ge svar kring. BL har ett tydligt fokus på 

kunderna, de jobbar mot dem hela tiden, men antalet BL-värderingar under 
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kvalitetsvärderingen kundorientering blev ändå få i jämförelse med de andra mjuka 

värderingarna.  

Det som saknas i frågorna är frågor som handlar direkt om kvalitet, som ju är 

grunden i kvalitets- och verksamhetsutveckling, men värderingarna i kvalitetskultur 

ger kvalitet. Men det är oklart om frågor riktade direkt mot kvalitet hade inneburit 

ett annorlunda eller mer omfattande underlag att utgå ifrån. 

Alla som intervjuades hade jobbat länge, vilket behövs för att kunna prata om den 

lägsta nivån inom organisationskultur (Schein, 2010). Att de jobbat länge och deras 

beskrivning av sina arbetsuppgifter gjorde att författaren såg dem som informella 

ledare varför deras svar då de berättade om sig själv tolkades som en ledares svar.  

Ambitionen från början var att författaren skulle göra en jämförelse mellan 

medarbetares och ledares uppfattningar. Detta var inte möjligt sett till att alla såg sig 

som medarbetare och företaget inte har några chefer eller uttalade ledare. 

Analysen av intervjuerna innebar svårigheter då det var uppenbart att det fanns 

BL-värderingar, och att dessa behövde kategoriseras. Flera av fraserna hade kunnat 

kategoriseras under mer än en kvalitetsvärdering och där under höra till fler än en 

BL-värdering. Värderingarna går många gånger i varandra. Nu analyserades 

fraserna utifrån var de hade sin tyngd, utifrån hur författaren uppfattat fraserna. 

Etiskt är det komplicerat att använda sig av fraser i intervju och resultat. Fraserna 

behöver skrivas om något, inte bara från talspråk till skriftspråk, utan så att det inte 

blir tydligt vem som har sagt vad. Det innebar framförallt att personnamn, han och 

hon ersattes med hen och att avdelningar inte skrevs ut. Detta ska dock inte ha 

påverkat resultatet. 
 

6.3. Framtida forskning 

I den här studien studerades vad och hur ledare gör för att stärka en 

kvalitetskultur utifrån värderingar i kvalitetskultur samt ta fram en struktur för 

kvalitetskultur enligt Teal. Det skulle vara intressant att undersöka vilka värderingar, 

beteenden och strukturer som ledare i en mer klassisk organisation, som jobbar 

uttalat med kvalitets- och verksamhetsutveckling och har goda resultat, använder. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur en mer klassisk verksamhet med 

en hög grad av detaljstyrning skulle kunna utvecklas till att bli mer Teal-organisation. 

Vad finns det för fördelar och nackdelar att utvecklas till att bli mer Teal? Vilka är de 

största utmaningarna? 

Många organisationer som lyckas med kvalitets- och verksamhetsutveckling, och 

som då lyckats åstadkomma en stark kvalitetskultur, har svårigheter att behålla den 

starka kulturen över tid. Vad är kännetecknande för organisationer som lyckas 

bibehålla en stark kvalitetskultur under lång tid?  
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8. Bilagor  

8.1. Bilaga 1: Värderingar inom kvalitets- och verksamhetsutveckling 
 

 

Bergman och 

Klefsjö 

(2012) 

 

Hörnstenar 

SIQs Management-

modell (2018) 

 

 

Framgångsfaktorer 

SIQs modell för 

Kundorienterad 

Verksamhets-

utveckling 

(2017) 

Kriterier 

Sila och 

Ibrahimpour 

(2002)  

 

Principer 

Swedish 

Standards 

Institute (u.å.) 

ISO 9001 
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Society for 

Quality (u.å.) 

MBNQA  

Criteria 

categories 

Engagerat 

ledarskap 

Leder för hållbarhet Ledarskap Ledarskap och 

högsta 

ledningens 

engagemang 

Ledarskap 

 

Leadership 

Kunden i 
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kunder och 

intressenter 

Kundtillfredsstä

llelse 

Kundorienteri

ng och 

kundtillfreds-

ställelse 

Kundfokus Customers 

Arbeta med 

processer 

Utvecklar 

värdeskapande 

processer 

Verksamhetens 

processer 

 Process-

inriktning 

 

Operations 

Arbeta 

ständigt med 

processer 

Förbättrar 
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skapar innovationer 
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förbättringar 

och innovation 

Förbättring  

Basera beslut 

på fakta 
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beslut 
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analys 
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resultat 

  Results 
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    Relations-
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8.2. Bilaga 2: Beteenden för att mäta kvalitetskultur 

Värderingar och stödjande samt hindrande beteenden inom kvalitetskultur 

(Cronemyr et al, 2017) 
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8.3. Bilaga 3: Intervjumall 

  

Del 1    

Fråga Följdfrågor Syfte Teori 
Berätta om din roll på 
företaget. 

Vad jobbar du med? 
Vilka jobbar du med? 
Hur länge har du jobbat här? 
Hur kommer det sig att du 
började jobba här? 

Introduktion för att starta 
intervjun, mjuka upp,  
Var organisationskulturen 
och värderingar en 
anledning till att personen 
började jobba just här? 

  

Hur skulle du beskriva 
företagets 
organisationskultur? 

Vad är utmärkande? 
Hur är du som ledare/ledarna i 
den här organisationskulturen? 
Kan du ge något exempel? 

Få en allmän bild av deras 
organisationskultur och 
ledarskapet. 
Vad gör ledarna - 
arbetssätt 
Hur gör ledarna - 
beteende 

Jämföra mot 
teorin.  

Vad betyder 
företagets 
organisationskultur 
för dig i ditt jobb? 

Har den betydelse för hur du utför 
ditt jobb? 
Har den betydelse för ledarstilen, 
hur de agerar och beter sig? 

Organisationskulturens 
betydelse för att engagera 
sig. 

  

Finns det några kända 
berättelser eller 
historier om företaget 
som du skulle kunna 
berätta för mig? 

Tex: Om hur företaget startade. 
Om någon epok i företaget. Något 
som hänt som var bra eller mindre 
bra? Någon person som gjort 
något som stod ut i mängden? 
Är det något i berättelsen som du 
tycker är typiskt för företaget? 

Berättelser kan säga mkt 
om företaget och dess 
organisationskultur samt 
dess ledarskap. 
Även en bra och mjuk 
start. 

Storytelling: 
Ingelsson 
(2013) 
Mossberg och 
Nissen 
Johansen 
(2006) 

Vilka värderingar har 
ni på företaget? 

Har de funnit länge? 
Hur togs de fram? 
Hur fick du reda på dem? 
Har de förändrats under åren? 

Har företaget värderingar 
enligt kvalitetskultur eller 
andra värderingar. Till 
vilken teori hör de. 

Värderingar del 
i 
organisationsku
ltur och 
kvalitetskultur 
Schein(2010), 
Laloux (2017), 
Chatman, 
Cronemyr et al 
(2017) 

Del 2       

Förklarar att 
kvalitetskultur är en 
del av 
organisationskultur.  

Värdering som gemensamma 

handlingsmönster (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

 Övertygelser om vad som är 

önskvärt eller bra (French 

och Bell, 1999) 

 Visar de sex 

värderingarna. 
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Vad gör du som 
ledare/ledarna för att 
stödja 
kundorientering? / 
sätta kunderna i 
fokus. 

Hur förmedlar 
du/ledarna/ledningen vikten av 
att se till kundernas behov till 
medarbetarna? Kan du ge något 
exempel på något tillfälle. Är det 
något i ditt/ledarnas beteende 
som stödjer att jobba 
kundorienterat?Använder 
ni/ledarna något speciell struktur 
för att jobba kundorienterat? 

Vad gör ledarna Hur gör 
ledarna - beteende 

Cronemyr et als 
(2017) 
värderingar och 
med fokus på 
stödjande 
beteenden. 
Kund-
orientering 

Vad gör du som 
ledare/ledarna för att 
stöjda 
processorientering? 
Stödja att jobba i 
flöden? 
(visar en bild på en 
process och förklarar 
vad det är: samverkan 
mellan avdelningar 
och samhället, olika 
roller) 

Hur förmedlar 
du/ledarna/ledningen vikten av 
att jobba processorienterat?  
Kan du ge något exempel på något 
tillfälle.  
Är det något i ditt/ledarnas 
beteende som stödjer att jobba 
processorienterat? 
Använder ni/ledarna någon 
speciell struktur  för att jobba 
processorienterat? 

Vad gör ledarna  
Hur gör ledarna - 
beteende 

Process-
orientering 

Vad gör du som 
ledare/ledarna för att 
visa att du/de är 
engagerad? 
 
Hur är ditt/ledarnas 
beteende när du/de 
är engagerade? (Hur 
förmedlar du/de det?) 

Är det något i ditt/ledarnas 
beteende som utmärker ett 
engagerat ledarskap? Kan du ge 
något exempel på något tillfälle då 
du/ledarna visade ett engagerat 
ledarskap. 
Är det något du uppmuntrar 
medarbetarna till att göra?/Något 
ledarna uppmuntrar dig till att 
göra?  
Är det något du visar 
medarbetarna att de ska 
prioritera?/Något ledarna visar att 
du ska prioritera?  
Finns det arbetsmoment du 
prioriterar som ledare för att visa 
att du är engagerad? 
Använder du/ledarna någon 
struktur för att visa att du är 
engagerad? 

Vad gör ledarna 
Hur gör ledarna - 
beteende 

Engagerat 
ledarskap 
(jobba mot mål, 
hur man 
hanterar 
problem och 
avvikelser, 
frågar efter 
kundkonsekven
ser, 
förebyggande 
arbete) 

Hur jobbar du/ledarna 
för allas delaktighet 
och samverkan? 

Hur förmedlar 
du/ledarna/ledningen vikten av 
att alla ska vara delaktiga och 
samverka?Kan du ge något 
exempel på något tillfälle. Är det 
något i ditt/ledarnas beteende 
som stödjer allas delaktighet och 
samverkan?Använder ni något 
speciell struktur för att alla ska 
vara delaktiga och samverka? 

Vad gör ledarna 

Hur gör ledarna - 
beteende 

Allas 
delaktighet/ 
samverkan 
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Hur jobbar ni med 
ständiga förbättringar 
på företaget? /Att 
ständigt utvecklas och 
bli bättre. 

Hur förmedlar 
du/ledarna/ledningen vikten av 
att jobba med ständiga 
förbättringar? 
Kan du ge något exempel på något 
tillfälle.  
Är det något i ditt/ledarnas 
beteende som stödjer att jobba 
med ständiga förbättringar? 
Använder ni något speciell 
struktur för att jobba med 
ständiga förbättringar? 

Vad gör ledarna  
Hur gör ledarna - 
beteende 

Ständiga 
förbättringar 

Hur jobbar ni för att 
basera beslut på 
fakta?  
Hur tar ni beslut i 
verksamheten?  

Använder ni något speciellt 
arbetssätt för att basar beslut på 
fakta? 
Hur förmedlar 
du/ledarna/ledningen vikten av 
att basera beslut på fakta? 
Kan du ge något exempel på något 
tillfälle.  
Är det något i ditt/ledarnas 
beteende som stödjer att basera 
beslut på fakta? 
Använder ni någon speciell 
struktur? 

Vad gör ledarna  
Hur gör ledarna - 
beteende 

Basera beslut 
på fakta 

Är det något annat du 
skulle vilja berätta om 
hur ledarskapet är här 
på företaget? Eller vad 
som karaktiserar 
ledarskapet här? 

  Om det är något de vill 
berätta som de inte fått ge 
uttryck för, eller tankar 
som uppkommit i och med 
intervjun. 

Uppsamlings-
fråga 
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8.4. Bilaga 4: Förklaring vid intervjuerna 

 

Del 1 av intervjun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 2 av intervjun 

 

Definition av värdering 

”Gemensamma handlingsmönster” (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Övertygelser (beliefs) om vad som är önskvärt eller bra, tillika icke önskvärt och 

dåligt  

(French & Bell, 1999) 
 

Värderingar inom kvalitetskultur Alternativa förklaringar 

Kundorientering  Sätta kunderna i fokus 

Kundtillfredsställelse 

Processorientering Jobba i flöden, samverkan mellan 

avdelningar och samhället, olika roller 

gör olika saker (bild) 

Engagerat ledarskap  

Allas delaktighet/samverkan  

Ständiga förbättringar Att ständigt utvecklas och bli bättre 

Basera beslut på fakta Hur man tar beslut i verksamheten om 

tex ständiga förbättringar (öppettider 

kundtjänst, inte på måfå, tar tex reda på 

när det är mest samtal, vad skulle de 

innebära för flödet/kunderna osv) 

 

Att arbeta med processer innebär att betrakta den organiserade verksamheten som ett ”nätverk, 

bestående av sammahängande aktiviter, och som upprepas i tiden” (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Så här kan en process ritas, med start och aktiviteter som går i varandra: 

 

 

 

KVALITETS-

KULTUR 

ORGANISATIONS-

KULTUR 

LEDARSKAP 
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8.5. Bilaga 5: Mall för databearbetning 

Exempel kvalitetsvärderingen engagerat ledarskap. 

ENGAGERAT LEDARSKAP 

VAD - 
gemensamma 
handlings-
mönster/ 
Övertygelser 

HUR gör ledarna/beteende 
(systematik och tillämpning, var, 
när) 

Totalt antal 
Hur-fraser 
till denna 
VAD 

Antal unika 
individer 
nämnt denna 
VAD 

Struktur/Forum/ 
Metoder 

Aktiv del i 
verksamheten 

Går runt och är med på allt, är 
engagerad och är med på precis allt, 
har koll. Är med i alla grupper. 10 7 

Ute i 
verksamheten 

Aktiv del i 
verksamheten 

Sitter i lönesupport. 

    

Ute i 
verksamheten 

Aktiv del i 
verksamheten 

Jobbar i linjen, och gör samma sak 
som kollegorna.      

Ute i 
verksamheten 

Aktiv del i 
verksamheten 

Jobbar ju med de frågorna. 

    

Ute i 
verksamheten 

Aktiv del i 
verksamheten 

Är med på konferenser och kurser. 

    

Konferenser 

Aktiv del i 
verksamheten 

Jobbar väldigt nära kunden, vill jag 
påstå, är viktigt, tar ett ansvar för 
hela företaget och inte bara vissa 
delar, och jobbar precis som andra. 

    

  

Aktiv del i 
verksamheten 

Har alltid svarat i växeln eller glatt 
jajamen, om man behöver koppla 
någon kund, eller har någon 
frågeställning. 

    

Ute i 
verksamheten 

Aktiv del i 
verksamheten 

Är backhandsupport till allt möjligt. 

    

Ute i 
verksamheten 

Aktiv del i 
verksamheten 

Säljer själv också ibland. 

    

Ute i 
verksamheten 

Aktiv del i 
verksamheten 

Slänger ut haranger här och där, 
frågor och gör du det där och kan ni 
ta på er det där, kan ni fixa en ny 
kurs.  

    

  

Delar med sig 
av kompetens 

Ta ett djupt andetag nu, tänk dig in i 
kundens situation. 2 2 

  

Delar med sig 
av kompetens 

Är med och hjälper till att så här kan 
du lägga upp ett samtal, så här kan 
du tänka så här kan du säga.     

  

Erbjuder 
förmåner 

Då får vi alla del av en vinstdelning, 
som är tio procent av 
rörelseresultatet. Då tycker man att 
man är lite mer delaktighet i ett 
företag också. 

10 7 

Vinstdelning 
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Erbjuder 
förmåner 

Flexibel flextid är jätteuppskattat. 

    

Flexibel arbetstid 

Erbjuder 
förmåner 

Vi har ju en fantastisk möjlighet till 
motion på arbetstid, 5 timmar i 
månaden.      

Träning på 
arbetsitd 

Erbjuder 
förmåner 

Flextid, det är bara som grädde på 
moset.     Flexibel arbetstid 

Erbjuder 
förmåner 

Istället för att vi skulle sitta av tiden 
på kontoret, fastän vi inte hade 
saker att göra, så fick man en timme 
extra betalt, fast ledigt - 
sommartimme. Och den finns kvar 
fastän arbetsbelastningen är 
annorlunda.  

    

Flexibel arbetstid 

Erbjuder 
förmåner 

Mycket friskvård, motion, vi får 
mycket, träna på arbetstid, vi har 
satsat pengar på motionsmöjligheter 
och gym. 

    

Träning på 
arbetsitd 

Erbjuder 
förmåner 

Vi äter ju mat här varje dag. Vi får 
caterad mat.     

Caterad lunch 

Erbjuder 
förmåner 

Vi skapar oss ju möjligheter genom 
att vi har ett eget gym, skidspåret, 
löparspår, och vi har ju förmånen att 
vi kan träna på arbetstid och att vi 
uppmuntras att gör det. 

    

Träning på 
arbetsitd 

Erbjuder 
förmåner 

Kan få vinstdelning, men pengar är 
inte allt, vi gör roliga saker här.     

Vinstdelning 

Erbjuder 
förmåner 

Ganska viktigt att ägarna delar med 
sig av vinsten.     Vinstdelning 

Ger 
information 

Förmedlar på möten varje vecka. 

20 7 

Avdelnings-
möten  

Ger 
information 

Tar en traditionell pratroll och 
informerar.      

  

Ger 
information 

Vi informerar varandra så att vi kan 
föra vidare neråt i våra grupper.     

  

Ger 
information 

Håller i regelbunda möten och man 
informerar där. 

    Gruppansvarig-
möten 

Ger 
information 

Gruppansvariga träffas, sen träffas vi 
i grupperna som vi har, sen har vi ju 
en produktägarorganisationen, 
också, utanför det här.  

    

Gruppansvarig-
möten 
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Ger 
information 

Eftersom jag måste fråga nästa 
gruppansvariga om vi kan lösa det 
här så här. Jag kan ju inte fråga den 
där personen, eftersom den 
gruppansvarige inte vet vad jag gör. 

    

  

Ger 
information 

Alla får information om man vill 
information, det är helt ok att vara 
med på tåget.     

  

Ger 
information 

Viktigt med info, vad som är på gång 
och vi har ju. Sprider på 
personalmöte, sen har vi microsoft 
teams, kanaler nu med intranät. 
Allting tillgängligt hela tiden, ett 
stort intranät, kommunikation 
person till person eller grupp till 
grupp.  

    

Personalmöte 
varannan vecka 

Ger 
information 

Det måste finnas något kul att 
berätta inför personalmötet från 
avdelningarna.     

Personalmöte 
varannan vecka 

Ger 
information 

Vad som är väsentlig information för 
alla eller många, det kan man 
överlämna till de andra att sålla, 
sprid ut den. 

    

  

Ger 
information 

Vi pratar väldigt mycket om vad som 
händer i bolaget. Information kan 
man aldrig få för mycket av.     

  

Ger 
information 

Ska du tex göra någonting om ett 
halvår, börjar prata om det nu. Det 
måste vara ganska mycket 
information. 

    

  

Ger 
information 

Det är gruppansvariga som kan prata 
sinsemellan, mellan grupperna, och 
så vidare.      

Gruppansvarig-
möten 

Ger 
information 

Informera om bra saker på 
personalmötena, man berättar om 
något som man har testat som har 
funkat bra, lyfta och peppa. 

    

Personalmöte 
varannan vecka 

Ger 
information 

Nu har vi  microsoft team, intranät 
och mejl.     

Microsoft team, 
intranät 

Ger 
information 

Det ska gå ut med information om 
att det finns möjlighet att söka en 
annan tjänst.     
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Ger 
information 

Gruppansvariga träffas varannan 
vecka. Om någon kulle tycka att det 
här med support är intressant, nu 
kan vi inte bara säga, vad bra, då 
börjar du där, för du vill det, utan nu 
tar vi upp det i den gruppen. Finns 
det något behov.  

    

Gruppansvarig-
möten 

Ger 
information 

Vi har gruppansvarigmöten där vi 
kommer fram till saker som vi ska 
delge våran grupp.     

Gruppansvarig-
möten 

Ger 
information 

Det är en informationskanal för att 
sprida information. Bra att det finns 
en gruppansvariga att kunna vända 
sig till i första hand.  

    

Gruppansvarig-
möten 

Ger 
information 

Dels har man kommit samman, man 
får samma information, i alla fall de 
saker som hamnar där, sen en del 
ersätts av andra sätt att informera, 
och hålla en delaktig. 

    

  

Ger 
återkoppling 

I lönesättningen, det som jag tycker 
är värdefullt, är kommentarerna. De 
gås igenom med alla. 

3 3 
Öppen 
lönesättning 

Ger 
återkoppling 

Kan komma ”bra jobbat, jag ser att 
ni har slitigt, tack”. Det är klart att 
det är ju kul.      

  

Ger 
återkoppling 

Varannan vecka ger  feedback på 
den biten.      

  

Grundarna är 
bärare av 
värderingar 

Kommer från grundarnas 
livsvärderingar när de drog igång. De 
själva är ju inga, karriärister, 
materilaister, de bryr sig om kunskap 
och välmående och människor, så 
det är det som genomsyrat. 

14 7 

  

Grundarna är 
bärare av 
värderingar 

Hen tog ner det på extremnivå för 
att verkligen betona att du 
bestämmer själv.     

  

Grundarna är 
bärare av 
värderingar 

Man tänker natur, inte på pengar, 
och man att alla är lika värda och alla 
delar på lika, det kommer därifrån. 
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Grundarna är 
bärare av 
värderingar 

Och då tar hen upp det som ett 
exempel, när vi pratar, ser du att det 
är kaffe på golvet, då går du inte 
bara förbi, utan du hämtar ett 
papper och torkar upp.  

    Tar upp goda 
exempel på 
beteenden 

Grundarna är 
bärare av 
värderingar 

Tar det slut på kaffet, då tar men sin 
termos och ställer den där, inte bara 
lämnar.     

Tar upp goda 
exempel på 
beteenden 

Grundarna är 
bärare av 
värderingar 

Det är grunden, nu är det ju liksom 
färgat av vad kanske x tycker. 

    

  

Grundarna är 
bärare av 
värderingar 

Allting grundas i synen på andra 
människor. Det spelar ingen roll vad 
man gör för jobb, vilken uppgift man 
gör, utan det är ju hur. 

    

  

Grundarna är 
bärare av 
värderingar 

Alla som jobbar här, har jobbat här 
en hyffsad tid, har hyffsat lika 
grundvärderingar tror jag, så det är 
ingen fara vem, det ordnar sig.  

    

  

Grundarna är 
bärare av 
värderingar 

Så började vi fixa bättre fika, och då 
mår man ju bättre. 

    

Bjuder på fika 

Grundarna är 
bärare av 
värderingar 

Är man kung på natten, så ska man 
även vara kung på dagen, om man 
nu är på konferens eller så.     

  

Grundarna är 
bärare av 
värderingar 

Att det faktiskt är så, att det är ingen 
ide att komma här och tro att man är 
en viktigpetter, det har man inget 
för. Och det har ju faktiskt ändå 
byggt en jättefin stämning. 

    

  

Grundarna är 
bärare av 
värderingar 

Nu blir det indirekt han som ser till 
att vi har det så bra, från början var 
det ju så, att han beslutade så att vi 
har det bra. 

    

  

Grundarna är 
bärare av 
värderingar 

Sen kanske de gamla, där bär väl de 
här värderingarna och 
företagskulturen på något vis.      

  

Grundarna är 
bärare av 
värderingar 

I begynnelsen kom de ganska mycket 
från grundare, men skulle man jobba 
då i en liten organisation, ville man 
gärna dela de värderingarna. 

    

  

Ha roligt Här säger man aldrig uttalat att vi 
har avkastningskrav. Att ha lite kul 
och ändå att det går ihop.  7 4 
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Ha roligt Att alla ska ha bra jobb, roligt jobb i 
alla fall. Vi har ju inte jättehöga 
löner, men vi har ju i alla fall roligt.     

  

Ha roligt Det är egentligen den enda 
målsättningen vi har med 
verksamheten, är att det ska var kul, 
för annars är det ju ingen idé att 
hålla på liksom, då gör man heller 
något annat.  

    

  

Ha roligt Man ska minnas saker tillsammans, 
då blir man en bra grupp, då blir 
man supportskara, eller en stam.     

  

Ha roligt Syftet med hela företaget att vi 
personal ska ha kul, om du ska 
hårddra det.      

  

Ha roligt Man lever ju en stor del på jobbet. 
Jag vill inte vara bara på jobbet för 
att jag ska gå hem någon gång.      

  

Ha roligt Utan snarare gör vi det för att vi ska 
ha roligt, och vi ska tycka det är 
roligt att gå till jobbet, vi är inte här 
för att tjäna pengar, ju mer pengar vi 
tjänar, desto roliga kan vi ha. Det är 
inte vinstmaximera på ngt sätt, utan 
hellre att alla ska må bra. 

    

  

Inkluderande 
ledarskap 

Går nog väldigt lugnt fram och vill ha 
med gruppen innan vi gör någonting, 
för man vill ju att alla ska känna att 
det här blev bra i största möjliga 
mån. Man vill inte köra över. 

8 5 

  

Inkluderande 
ledarskap 

En vilja att alla ska vara delaktiga, så 
är det ju jättespännande.     

  

Inkluderande 
ledarskap 

Man lobbar lite, man är lobbyist 
liksom     

Lobbar för idéer 

Inkluderande 
ledarskap 

Då lägger han ner mycket energi på 
att lobba runt. Få med folk,     

Lobbar för idéer 

Inkluderande 
ledarskap 

Och gör det några månader extra för 
att, för att få med fler med på tåget 

    

Lång 
framförhållning 

Inkluderande 
ledarskap 

Då är det ju där att man vill prata om 
det länge, och vi kan prata om en 
sån här sak rätt länge innan.     
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Inkluderande 
ledarskap 

Informera i god tid, rätt tid är lite 
som att alla ska med på tåget och att 
man vill gärna ha alla med sig i 
beslut som vi kommer ta.  

    

Lång 
framförhållning 

Inkluderande 
ledarskap 

Man måste vara ganska ödmjuk och 
inkännande. Man kan inte köra sitt 
race bara så där. Lite mjukare 
kanske. 

    

  

Jobbar hårt Hen lägger ner extremt mycket tid. 6 6   

Jobbar hårt Hen gör för mycket. Hur orkar han?       

Jobbar hårt Hen gör allt, fast han har så mycket 
att göra.     

  

Jobbar hårt Hen brinner för alla frågor, finns 
alltid tillgänglig, kanske på gott och 
ont.     

  

Jobbar hårt Tar mycket externa kontakter, 
jobbar hårt, driver frågor.     

  

Jobbar hårt Hen lägger ner extremt mycket tid.       

Kompetens 
inom 
verksamhets-
området 

Kan lösa de flesta fall vilken kund 
som helst som ringer in, bland de 
bästa i Sverige. 

8 4 

  

Kompetens 
inom 
verksamhets-
området 

Otrolig spetskompetens, så det har 
ju att göra med hela det här 
företagets kvalitetstänk. 

    

  

Kompetens 
inom 
verksamhets-
området 

Jobbar gärna med skattefrågor och 
moms, som expert och att utveckla 
produkter. 

    

  

Kompetens 
inom 
verksamhets-
området 

Är engagerad i mitt jobb hela tiden, 
väldigt intresserad av det jag jobbar 
med, ny kunskap, det tror jag ingen 
undgår att märka, det är viktigt. 

    

  

Kompetens 
inom 
verksamhets-
området 

Hen är väl duktig på väldigt, väldigt 
mycket,  

    

  

Kompetens 
inom 
verksamhets-
området 

De man har tillit och trygghet till att 
de gjort bra saker tidigare, eller lagt 
fram god fakta, eller att de lagt fram 
en god känsla. 
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Kompetens 
inom 
verksamhets-
området 

Har alltid varit en väldigt 
framstående person. 

    

  

Kompetens 
inom 
verksamhets-
området 

Enormt kunnig också, i de områden 
som vi sysslar med. 

    

  

Ledare växer 
fram 

Blir en ledare eftersom man kan ta 
tag i saker och är inte rädd för att 
synas och vara och göra, att det 
händer. 

10 4 

  

Ledare växer 
fram 

På grund av att man jobbat länge, 
och kan många saker.     

  

Ledare växer 
fram 

Någon som har förtroende hos de 
andra.     

  

Ledare växer 
fram 

Mer eller mindre ansvariga och 
under åren så har ju det här ju blivit 
fler och liksom utkristalliserats olika 
roller. 

    

  

Ledare växer 
fram 

Och då har det ju blivit naturligt. Har 
ju jobbat längst, men det behöver 
inte vara det bästa.      

  

Ledare växer 
fram 

Vi tillsatte aldrig någon 
gruppansvarig till oss, utan det var 
mer bara konstaterat att.     

  

Ledare växer 
fram 

De tänkte att den här personen 
skulle passa bra för den har de här 
egenskaperna som vi ser hos en 
gruppansvarig. 

    

  

Ledare växer 
fram 

Den gruppen har man fått utifrån 
rollen tror jag.      

  

Ledare växer 
fram 

De frågade av naturliga skäl, de 
vänder sig till x. Det är ännu bättre 
om man är en informell ledare för då 
är man accepterad som ledare. 

    

  

Ledare växer 
fram 

Den personen var av gruppen utsedd 
till gruppansvarig, på eget bevåg, 
innan vi förde upp behovet.     

  

Lyssnar och är 
lyhörda 

Man kan gå till gruppansvarig nu. Vi 
hade tidigare två personer utsedda 
som många har förtroende för, om 
det var något man själv inte vill 
skriva in som punkt på personalmöte 
så kan man gå och be dem. 
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Lyssnar och är 
lyhörda 

Man ser hela gruppen, man är 
lyhörd, man lyssnar in. 13 8 

  

Lyssnar och är 
lyhörda 

x kör walk and talk. x bokar en 
timme med allihop och så går se ut 
och går en promenad, där man får 
prata. 

    

Walk and talk 

Lyssnar och är 
lyhörda 

Jag tycker att de lyssnar och är 
lyhörda på personal.     

  

Lyssnar och är 
lyhörda 

Försöker bjuda in till det, antingen 
prata med dem eller så har vi 
bokade möten, oj har vi missat det 
här, vi tar ett möte och pratar om 
det här. 

    

Spontana möten 

Lyssnar och är 
lyhörda 

Det har alltid setts som positivt att 
komma med idéer, självklart bemöts 
man på ett positivt sätt.     

  

Lyssnar och är 
lyhörda 

Har du några problem, vill du utbilda 
dig vidare, mjuka saker.     

  

Lyssnar och är 
lyhörda 

Frågar om förslag. 

    

  

Lyssnar och är 
lyhörda 

Man lyssnar och är lyhörda på allas 
röster, det är nyttigt att få höra inte 
de som pratar mest, utan låta även 
andra komma till tals. 

    

  

Lyssnar och är 
lyhörda 

Frågar hur du tänker och så där. 

    

  

Lyssnar och är 
lyhörda 

Som ledare måste man lyssna. 

    

  

Lyssnar och är 
lyhörda 

Man litar på människor att det blir 
rätt. Det var fritt att föreslå någon, 
att föreslå sig själv.     

  

Lyssnar och är 
lyhörda  

Kan lyssna på vad folk tycker och 
tänker.     

  

Mån om 
medarbetarna 

Man tänker ju på att vi ska trivas i 
både lokaler och tillsammans med 
varandra. 25 8 

Bra lokaler 

Mån om 
medarbetarna 

De bryr sig om kunskap och 
välmående och människor.     

  

Mån om 
medarbetarna 

Då försöker man kontrollera hur 
människan mår, prata med den 
personen, om det är någonting jag 
kan göra. 

    

  

Mån om 
medarbetarna 

Men vi sparar inte på personalens 
välmående och sånt som är roligt till 
förmån för en hög vinst.      
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Mån om 
medarbetarna 

Vi sitter ju ibland alla, gå omkring 
och vara lite kompis, samtalskompis.  

    

Ute i 
verksamheten 

Mån om 
medarbetarna 

Men för x som sitter med, ser ju 
väldigt fort om det är någonting,     

Ute i 
verksamheten 

Mån om 
medarbetarna 

Vill må bra i det man gör då 
presterar man, och gör ett bättre 
jobb.     

  

Mån om 
medarbetarna 

Jag tror att det är att alla får vara 
med och ha sin åsikt och bli lyssnad 
på och bli hörd på och vad med och 
bestämma vissa saker, man känner 
sig, det är inte bara ett jobb, man 
bryr sig mer än att det är bara ett 
jobb, så tror jag att de allra flesta 
känner. 

    

  

Mån om 
medarbetarna 

Men här tycker man att vi ska må 
bra, alla ska liksom må bra på något 
sätt och det är ok att vi satsar 
pengar om vi kan träna. 

    

  

Mån om 
medarbetarna 

Man prioriterar kundnöjdhet och 
samtidigt prioriterar man de 
anställda, ingen ska liksom att känna 
att man blir helt utbränd och 
utstressad. 

    

  

Mån om 
medarbetarna 

Att gå och vara på jobbet ska vara 
minst lika bra som hemma, det ska 
inte vara sämre i alla fall.     

  

Mån om 
medarbetarna 

Rejält fikabord, det har vi alltid haft, 
man måste ju fika, måste finnas frukt 
och kaffe, då mår man ju bra. Bra 
lunch ska det vara. Vi har catering 
med fyra rätter per dag, det är 
kanon.  

    

Bjuder på fika 
Caterad lunch 

Mån om 
medarbetarna 

Vi har inrättat verksamheten ganska 
mycket efter såna här basala behov, 
eller vad ska man säga, lustdrivet. 

    

  

Mån om 
medarbetarna 

Har tänkt mer på de anställda än 
kunderna, genom åren, vi har ju inte 
späkt oss med öppettider i 
supporten. 

    

  

Mån om 
medarbetarna 

Väldigt tolerant med att folk har 
kriser i livet, det kommer alla att ha. 
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Mån om 
medarbetarna 

Man sitter fast i en support, då 
måste man ju jobba klart, men man 
tullar inte på lunchen, för att jobba 
eller bara allmänt, eller för att kunna 
sluta tidigare, det är inte en bra ide.  

    

  

Mån om 
medarbetarna 

När man fikar så umgås du ju, 
effektivare informationsutbyten kan 
du aldrig få, så du får höra saker, 
sprider saker. 

    

Bjuder på fika 

Mån om 
medarbetarna 

Ge dem förutsättningarna för att 
kunna ha det bra. Vi brister rent 
fysisk ibland, då kanske du tar med 
koppen och går upp till din dator, 
det är inte undra på.  

    

  

Mån om 
medarbetarna 

Jag tror ju stenhårt att mår man 
riktigt bra och har kul, då blir det 
bra, även mot kunderna och 
omgivningen. 

    

  

Mån om 
medarbetarna 

Våra gruppansvariga lägger fokus på 
att våra gruppmedlemmar ska må 
bra.     

  

Mån om 
medarbetarna 

Ringa upp och säga att det är inte ok 
när du gör så här mot vår personal. 
Vi har gärna dig som kund, men ska 
det fortsätta vara så här, då tycker vi 
det är bättre att du hittar någon 
annan. 

    

  

Mån om 
medarbetarna 

Det prioriteras att vi mår bra.  

  
 

  

Mån om 
medarbetarna 

Fikat, det är ju för att vi ska må bra. 

    

Bjuder på fika 

Mån om 
medarbetarna 

Värnar mycket om oss anställda. 

    

  

Mån om 
medarbetarna 

Jag tror faktiskt att det är av 
medarbetarskäl som man inte har 
öppet längre. Man tänker på 
medarbetarna i första hand. 

    

  

Närvarande Frågar och kommer med idéer. 
Managemnat by walking about, 
absolut.     

Ute i 
verksamheten 

Närvarande Pratar med oss anställda liksom, när 
han har några frågor, hen är ju 
fenomenal så.     
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Närvarande  Pratar med gruppen, om det är 
någonting som man tycker att man 
tar upp det så att alla får känna att 
det är någonting som alla varit med 
om.  

9 6 

  

Närvarande  Går runt och pratar lite med dem.  

    

Ute i 
verksamheten 

Närvarande  Kollar hur det går, de vet att de kan 
fråga om det är någonting.     

  

Närvarande  Kollar och stämmer av om det är 
någonting. Är det något så hör de ju 
av sig till mig.     

  

Närvarande  Jag går till dem då, säger något ord 
när man kommer, och har lite koll på 
vad de gör. Man kan ha tråkiga 
uppgifter på ett jobb, då måste man 
lyfta den personen. 

    

Ute i 
verksamheten 

Närvarande  Pratar med dem hela tiden       

Närvarande  De är på plats och de är aktiva, 
diskuterar saker med allt och alla, 
och är öppna för att folk vänder sig 
till dem. 

    

  

Organiserad 
introduktion 

Vi tar upp hur vi är mot varandra. 
Tar du sista toapappersrullen sista 
pappret på rullen, då ställer du fram 
en ny, det bara är så. Vi har alltid 
haft rookie-träffar. Han berättade 
om hur han startade företaget. 

10 6 

Rookieträff 

Organiserad 
introduktion 

Där de får gå runt på alla 
avdelningarna, under en par tre 
veckor. Vi bokar in och varje 
avdelning har en ansvarig, lära känna 
vad vi gör, lära känna personerna, 
träffa så många som möjligt och 
prata några ord med dem. Får en 
bild av hela företaget. 

    

Rundvandring i 
verksamheten 

Organiserad 
introduktion 

En Rookie-träff, då var det xx och xx 
som satt och pratade med dem, då 
talade man om att tar det slut på 
toalettpapper, då går man och 
hämtar en rulle, om man ser att det 
tar slut, det är inte någon annans 
uppgift. 

    

Rookie-träff 

Organiserad 
introduktion 

Vi har ju någon slags 
värdegrundspresentation.     

Värdegrunds-
presentation 
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Organiserad 
introduktion 

Träffar de nyanställda timme eller 
två, det är mycket värt bara det, helt 
avskilt, inget som stör. Pratar om 
värderingar och hur vi är, så är det 
en chans till att inse att jag är rätt 
eller fel. 

    

Rookie-träff 

Organiserad 
introduktion 

Kallas Rookiemöten. Då drog han ju 
ihop alla som var så nya det året och 
så åkte man någonstans. Och så fick 
liksom prata om de här 
värdegrundarna. 

    

Rookie-träff 

Organiserad 
introduktion 

Väl omhändertagen första veckan till 
exempel, och ett halvår senare 
kommer någon ny anställd, då blir ju 
mitt bemötande mot den på samma 
sätt, som jag själv upplever att det 
var, att man vill visa på att det är bra 
och så där. 

    

  

Organiserad 
introduktion 

Organiserade rookieträffar, numera 
VD och vår HR. De berättar att spiller 
man kaffe i trappan så påminner vi 
varandra om att då torkar man upp 
själv.  

    

Rookieträff 

Organiserad 
introduktion 

Man får en rundvandring på alla 
avdelningar, så att man får en 
introduktion. Jätteviktig för att man 
ska känna sig bekväm med att sätta 
sig med alla i fikarummet och att 
man vet vad människor heter. 

    

Rundvandring i 
verksamheten 

Organiserad 
introduktion 

Man har en kort introduktion och 
sen så loggar man in.     

  

Prestigelösa Hen har aldrig gjort anspråk på att 
ha en röst som väger tyngre, 
däremot så ser nog väldigt många x 
som en väldigt bra ledare, som man 
gärna vänder sig till, för det kommer 
väldigt kloka beslut, bra synpunkter 
och åsikter. 

    

  

Prestigelösa  Jag gillar schyssta auktoriteter, det 
har vi gott om här, man lyssnar och 
är lyhörda på dem som har något att 
säga, det ska inte gå prestige, och 
det ska inte vara makt. 

2 2 

  

Pushar 
medarbetarna 

Så jag försöker få alla att prata, 
försöker få till öppenhet genom att 
du är tydlig. 5 3 
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Pushar 
medarbetarna 

Att våga vara lite framåt, visa det de 
kan, håller lite utbildningar, puscha 
dem lite. Du kan.     

  

Pushar 
medarbetarna 

Uppmuntrar till att personer säger 
saker. Vi vill ju att folk ska tycka och 
känna.      

  

Pushar 
medarbetarna 

Om någon tror på mig då växer ju 
jag, och jag kan ta ett steg till 
kanske. Hon ville lära sig lite mer om 
hur man gör. Nu ser vi till att hon är 
anmäld till det mötet. 

    

  

Pushar 
medarbetarna 

Efterfrågar någons synpunkter som 
kanske inte sagt något på mötet, vad 
tycker du egentligen då, så där. Man 
vänder sig till ngågon oväntad som 
kan komma med input. 

    

  

Samordnar Gjorde scheman, pratade med mig 
innan ledigheter skulle bestämmas 
bara för att någon ska ha koll på 
saker. 

5 3 

  

Samordnar Måste gå alla vägar, så att alla får 
chansen att hänga med.     

  

Samordnar Att det är  någon som håller i saker.       

Samordnar x har bra koll på det mesta, inte bara 
på våran avdelning, utan även i 
övrigt.     

  

Samordnar De ska vara ett bollplank och ett nav. 
Ligger i att informera ut till övriga 
och ta in information till gruppen. 

    

  

Vara vänlig En viktig värdering är att vi är snälla 
med varandra.  6 5 

  

Vara vänlig Mjuk, snäll. Inte styrande.       

Vara vänlig Jag gillar när folk är vänliga och 
snälla, det är ju det man ska vara. 
Jag tycker att jag är det jag också. 
Jag kan ju vara bestämd också, det 
tycker jag att man ska kunna, det är 
vuxen till vuxen relation vi behöver 
ha, inte vuxen till barn.  

    

  

Vara vänlig Just den här varma, vänliga tror jag 
att man, man vill väl, att det var 
inbjudande att man känner sig 
väldigt välkommen. 
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Vara vänlig Man ska vara trevlig mot varandra, 
att det är jätteviktigt, ingen mobbing 
och så.     

  

Vara vänlig Att man ska vara en generös och 
vänlig själ.     

  

Visar intresse 
för 
verksamheten 

Intresserad av nästan allt på jobbet. 
Kan vara inom sälj, marknad, inte 
minst när vi pratar med 
supportgrupperna, hur man ska 
kunna förbättra deras situation, 
förbättra för kunden. 

7 5 

  

Visar intresse 
för 
verksamheten 

Kommer med åsikter, idéer, lägger 
sig i, vill veta. En engagerad 
mötesdeltagare.     

  

Visar intresse 
för 
verksamheten 

Jätteintresserad av vad vi i företaget 
gör mot kund. 

    

  

Visar intresse 
för 
verksamheten 

Tar ansvar och är en person som tar 
för sig lite grann, står upp väldigt 
mycket för vad man tycker och 
tänker och pratar om framtid. 

    

  

Visar intresse 
för 
verksamheten 

Hen är på väldigt mycket möten och 
har idéer och tankar. 

    

  

Visar intresse 
för 
verksamheten 

Är ju en väldig idéspruta, 
jättemycket visioner för framtiden, 
var man ser företaget, hur vi ska ta 
oss dit, eller vinna mark på vissa 
områden. 

    

  

Visar intresse 
för 
verksamheten 

Hen kommer med idéer eller så 
frågar hen vad som är på gång,  

    

  

Är föredömen Hur jag svarar, när jag ringer upp en 
kund, eller jag ser till att jag agerar 
på ett visst, sätt, man gör ju som 
andra gör, så är det ju. 

3 3 

Ute i 
verksamheten 

Är föredömen Sitter i supporten också, och 
kvittrande glad, tar hand om kunder, 
varje dag, aldrig gnäller över det 
eller så. Det är en jätteviktig del i vår 
verksamhet, att man visar det. 

    

Ute i 
verksamheten 

Är föredömen Det någon erfaren kollega gör, det 
gör ju de andra också.     
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Är starka Egentligen har man inte uttalade 
befogenheter för att göra och säga, 
och om man säger en sak så kommer 
folk någonstans i organisationen att 
tycka något. 

4 4 

  

Är starka Man måste ta ifrån tårna,för att 
hade du en åsikt om någonting, eller 
hade du ett motargument på 
någonting som stod på agendan, då 
fick du ha kött på benen, för att 
förklara dig varför du tyckte som du 
tyckte. 

    

  

Är starka Viktigt att man vågar stå upp och 
kunna prata med folk, man måste 
nog kunna ta en diskussion och vara 
beredd på att man får lite 
motgångar. 

    

  

Är starka Det här måste vi informera om i god 
tid så att det går att smälta och att 
de får höra alla argument som vi har 
hört eller förstått. 

    

  

Öppenhet i 
organisationen 

Det är ju den här öppenheten kan 
jag tycka, frågar du dem någonting 
så berättar de precis.  18 8 

Tillgång till 
information 

Öppenhet i 
organisationen 

Och vi har öppna löner, alla vet vad 
alla tjänar här. 

    
Öppen 
lönesättning 

Öppenhet i 
organisationen 

De är öppna med information. 

    

  

Öppenhet i 
organisationen 

Vi vet ju vad alla har i lön till 
exempel. Så vi vet ju vad 
kostnaderna är för att anställa.     

Öppen 
lönesättning 

Öppenhet i 
organisationen 

Det är härligt med öppenhet, alla 
vet, går inte att hymla. 

    

Tillgång till 
information 

Öppenhet i 
organisationen 

Alla vet allt. Det enda vi har nu, är 
att ta hänsyn till lite extra, är GDPRs 
inträde. Allt är öppet, finns 
ingenting.  

    

Tillgång till 
information 

Öppenhet i 
organisationen 

Folk vågar ställa frågor, man är 
nyfiken, man är intresserad, vi tar 
upp frågor,        
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Öppenhet i 
organisationen 

Man kan prata ärligt och öppet och 
man ska inte ta illa vid sig, det får 
inte gå prestige, man ska inte ha 
revir, man ska vara nyfiken på 
varandras jobb och så där. Vissa har 
ju svårare med det där, man tycker 
att man lägger sig i, man kan vända 
på det, att man bryr sig. 

      

Öppenhet i 
organisationen 

Vi pratar med varandra, det behöver 
inte vara strukturerad information. 
Vi pratar med varandra om vad som 
händer och vad som är på gång 

      

Öppenhet i 
organisationen 

De är ju öppna på så sätt att de är 
öppna med det som de kan vara 
öppna om. Nu tänker jag 
informationsmässigt. 

    

  

Öppenhet i 
organisationen 

Om man säger något på ett 
personalmöte, då lyssnar alla. 

    
Personalmöte 
varannan vecka 

Öppenhet i 
organisationen 

Vi pratar ju mycket om att vi ska vara 
öppna och att vi ska ha högt i tak. 

      

Öppenhet i 
organisationen 

Jag skulle beskriva att det är väldigt 
högt i tak. 

      

Öppenhet i 
organisationen 

Det genomskådas ju ganska snabbt i 
det här bolaget, för alla får ju vara 
med och se resultaten, då är det ju 
en tillit som kommer, den faktan 
som levereras ut till alla, att den 
verkligen hålls och att det blir 
någonting i slutändan. 

    

  

Öppenhet i 
organisationen 

Om man behöver fråga någon och 
allt är ju öppet, alla kan gå in och 
titta hur det har gått.      

  

Öppenhet i 
organisationen 

Så finns det ju verkligen möjlighet 
att ställa frågor, eller ta upp saker 
och ting på personalmötet.     

Personalmöte 
varannan vecka 

Öppenhet i 
organisationen 

Inget sånt där, inskränkt, eget 
tänkande, revirtänk eller lite så här, 
en väldig öppenhet.        

Öppenhet i 
organisationen 

Det pratar vi öppet om när vi sitter 
och diskuterar när vi ska erbjuda 
någon jobb. Det tror jag inte man 
gör många ställen. 

    
Öppen 
lönesättning 
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8.6. Bilaga 6: Mejl till verksamheten 

 
Hej, 
Stort tack för att jag får besöka er på Björn Lundén och göra mina intervjuer för min 

magisteruppsats i kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitet i Östersund.  

 

I det här mejlet kommer mer information om det ämne jag skriver om, några önskemål från 

min sida och information om intervjuerna. Jag försöker nå dig per telefon de närmaste 

dagarna för att bestämma mer exakt hur vi på bästa sätt ska planera intervjuerna. 

Arbetsnamnet på min uppsats är: Leda för att stärka en kvalitetskultur. Flera studier visar att 

för att lyckas med kvalitets- och verksamhetsutveckling i en organisation behövs flera olika 

delar varav en del är engagerat ledarskap. Inom kvalitets- och verksamhetsutveckling är 

många verksamheter duktiga på hårda värderingar som verktyg, strategier och processer. Det 

har visat sig att det är de mer mjuka värderingarna, som medarbetare och just ledarskap, som 

framförallt ger resultat. Att fokusera på organisationskultur innebär att jobba med de mjuka 

värderingarna. Inom kvalitets- och verksamhetsutveckling finns något som kallas för 

kvalitetskultur. Det jag vill undersöka i min studie är just ledarskap och kvalitetskultur. 

Mitt önskemål är att jag får intervjua: 

2 personer ur högsta ledningen/ledningsgrupp 

2 personer som är ledare och jobbar med medarbetare (tex projektledare/teamledare) 

4 medarbetare som jobbar nära ledare och som jobbat hos er länge tid (min 8 år), annars kan 

det vara svårt att svara på frågor om tex organisationskultur. 

Intervjuerna kommer sannolikt att ta mellan 45 min och 1 timme att genomföra. De som blir 

intervjuade kommer att vara anonyma. Det kommer att stå om de är högsta 

ledningen/ledare/medarbetare. Den som intervjuas kan när som helt avbryta intervjun. 

Jag kommer att spela in intervjuerna för att kunna koncentrera mig på samtalet snarare än att 

anteckna allting. Om den som intervjuas absolut inte vill bli inspelad så kan jag anteckna. Det 

är endast jag som kommer att ta del av och arbeta med det inspelade materialet. Intervjuerna 

kommer att skrivas ut i sin helhet och om ni vill får ni ta del av utskrifterna. I uppsatsen kan 

citat komma att användas men de kommer att skrivas på ett sådant sätt – skrivas om- så att det 

inte går att tolka vilken person som citeras. 

Allt i uppsatsen kommer att vara avidentifierat. Namnet Björn Lundén kommer inte att 

behöva vara med, men jag kommer behöva ta med fakta om verksamheten, så som vilken 

bransch, antalet anställda och hur er organisation ser ut.  

Uppsatserna kommer att presenteras och opponeras på i Östersund 3-4 juni 2019 och ni är 

välkomna dit och lyssna. Självklart får ni ta del av uppsatsen och jag kommer gärna och 

presenterar den då den är helt klar. 

Åter igen, tack för att jag får besöka er! 
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8.7. Bilaga 7: Resultat Teal-organisation 

BL som Teal-organisation utifrån Laloux (2017) 

Självstyre enligt Teal  

BL uppfyller enligt fraser från intervjuerna alla punkter som hör till Självstyre inom 

Teal enligt Laloux (2017): 

Byggnader är egenhändigt inredda, varma utrymmen, öppna för barn, djur, natur. 

”Vi gör saker som vi tycker är jättekul. Vi inreder fina lokaler”. 

Inga chefer, självorganiserade team, eller team med coacher. 

”Vi har inga chefer som säger så här, pekar med hela handen, utan vi är ju delaktiga oavsett 

om man är gruppansvarig eller inte, för gruppansvariga är ju också medarbetare.” 

Förenklad projektstyrning, människor bemannar projekten på eget initiativ. Inga 

yrkestitlar utan flyktiga och mycket specifika roller. 

”Då behöver de hjälp, och då har vi haft olika personer som har varit som en projektledare, 

någon som är van när något ska releases, någon som varit med länge”. 

”Vi brukar använda att jag är x-ansvarig utåt, internt är det inte jag som bestämmer något 

mer än någon annan.” 

Ett minimum (eller inga) planer, strategier, budgetar.  

”Vi styr ju inte mot en budget, finns ingen budget inlagd så att man ser hur det går mot 

budget.” 

”Det här att vi inte har någon budget. Ingen plan eller så låter ju dumt, men vi har möjlighet 

att ta de beslut som känns rätt.” 

Beslutsfattandet är decentraliserat och grundat på rådgivningsprocess. 

”Idag tog man upp att man vill rekrytera en personal till x, la in en önskan om det. 

Problematiken beskrevs, och då måste man ha ett ja från personalmötet.” 

Vem som helst kan spendera vilket belopp som helst så länge 

rådgivningsprocessen hörsammas. 

”Det känns inte helt bekvämt att ta beslut på inköp i miljonklassen utan att ändå fråga någon 

som är ekonomiansvarig, som har någon typ av struktur och planering. Beslutet 

genomarbetas ju.” 

”Klassiskt exempel vid inköp av saker, att man inte behöver vända sig till någon och fråga, 

eller det finns beloppsgräns eller behövs en rekvisition. Sunda förnuftet har ju varit en röd 

tråd länge, det har det ju, att man ska ha mod att använda det.” 

All information är tillgänglig för alla, även allt som rör företagets finanser.  

”Det genomskådas ju ganska snabbt i det här bolaget, för alla får ju vara med och se 

resultaten. Då är det ju en tillit som kommer, den fakta som levereras ut till alla, att den 

verkligen hålls och att det blir någonting i slutändan.” 

Lön sätts av medarbetarna själva. 

”I lönesättningen, det som jag tycker är värdefullt, är kommentarerna. De gås igenom med 

alla.” 
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Inga bonusar men lika andelar av vinsten delas ut.  

”Då får vi alla del av en vinstdelning, som är tio procent av rörelseresultatet. Då tycker man 

att man är lite mer delaktighet i ett företag också.” 
 

Helhet enligt Teal 
BL uppfyller enligt fraserna från intervjuerna många av de punkter som hör till 

Helhet inom Teal enligt Laloux (2017). 

Rutiner för att främja pågående diskussioner om värden och grundprinciper. 

”Vi har en (värdegrunds)presentation som vi har använt, som utvecklats över tid, det står ju 

inte still liksom. Vi går igenom den på princip på varje års personalkonferens. Vi tittar på den, 

tycker vi att det fortfarande känns rätt?” 

Ingen arbetsbeskrivning så att roller kan formas av personligheten. 

På BL finns arbetsbeskrivningar till viss del men roller formas även av 

personligheten: 

”Företaget ska ju nyttja alla människors bästa sidor, och man lär ju känna sina medarbetare, 

så man vet ju vilka styrkor som finns.” 

Uppriktig diskussion om individuell tid vikt för arbete jämfört med andra 

meningsfulla åtaganden i livet. 

”Jag vill skjutsa barnet till skolan för hen börjar lite senare, då kan göra det, bara det är ok för 

övriga avdelningen, inga problem. Och jag tror att vetskapen att jag kan göra det när jag 

behöver det är det bästa egentligen, för att jag gör det ju jättesällan”. 

Specifika mötesstrukturer för att se till att alla röster blir hörda. 

BL har avdelningsmöten där frågor diskuteras i mindre grupper för att alla ska 

komma till tals. Sedan har de möten för gruppansvariga där frågor lyfts och 

personalmöten för hela personalgruppen. 

”Vi pratar relativ demokrati, den är ju inte en absolut demokrati. Man får vikta den, tex de 

närliggande frågorna för mig har jag bestämmanderätt, då har ingen annan rätt att bestämma 

över mig. Jag har egen absolut demokrati för mig. Sen blir det frågor som rör gruppen, då är 

det den som tar de besluten, ingen annan ha rätt att ta de besluten, men alla har rätt att 

ifrågasätta och bry sig och tycka till, sen kommer man upp på frågor som rör flera, då måste 

man lyfta dem.” 

Intervjuer hålls av framtida kollegor, fokus på hur kandidaten passar in i 

organisationen och dess syfte. 

”De som vill får alla vara med på anställningsintervjuerna, oftast är avdelningarna med. Sen 

så skulle någon säga från någon avdelning, jag vill också vara med, inga problem. Alla har en 

vetorätt, om någon på företaget säger att den här kan man inte anställa.”  

Introduktionen är viktig, till exempel rotationsprogram för att komma in i 

organisationen. 



87 
 

”Man får en rundvandring på alla avdelningar, så att man får en introduktion. Jätteviktig för 

att man ska känna sig bekväm med att sätta sig med alla i fikarummet och att man vet vad 

människor heter.” 

 

Evolutionärt syfte enligt Teal 
I intervjumaterialet framkommer även fraser som stärker att BL till viss del har ett 

evolutionärt syfte enligt Teal (Laloux, 2017).  

Vinst kommer naturligt när man gör det rätta. 

”Jag tror ju stenhårt att mår man riktigt bra och har kul, då blir det bra, även mot 

kunderna och omgivningen.” 

Markandsföring och produktutveckling kommer intuitivt och genom estetik. 

”Vi göra inga reella marknadsundersökningar. Vi tror att vi kan branschen.” 

”Egentligen borde man kunna göra den här digital så att den uppfyller standardkraven. Då 

gör ni det, sa x. Ok? Jamen ska vi verkligen, hur många kommer köpa den? Jamen den där kör 

vi på.” 

”Vi kan komma på en ny grej, nu provar vi det här, och ser om det blir bättre. Det finns ingen 

faktaundersökning, utan vi testar det här nu. Funkar det inte, då tar vi något annat.” 

”Vi kör så det ryker och med fingret i luften och sen är det snabbt till beslut, det här känns 

bra.” 

Man känner efter vad som behövs vad gäller planering och budget. 

”Vi började med medarbetarsamtal utan att ha gruppansvarig. Vi hade 

medarbetaransvarssamtalare, några frivilliga, och då fångade vi upp en massa signaler, sedan 

gick vi vidare och jobbade fram att vi skulle ha gruppansvariga.” 

”Det är ju den gemensamma kassan pengarna ska tas ifrån, när vi anställer, och att många 

tycker att det ska lyftas på personalmötet”. 

Organisationen förändrar sig ständigt varför förändring inte är ett relevant ämne. 

BL är inne i en förändring utifrån att antalet medarbetare har ökat, och flera av de 

intervjuade påtalar det. Samtidigt är organisationen medveten om att förändring hela 

tiden pågår.  

”Det kommer ju till människor som tycker saker, och så ändras det, det är ju som en amöba 

det här.” 

”Varje gång vi får in en ny medarbetare, varje gång vi får in en ny kund, eller en ny produkt i 

företaget, så förändras ju BL-andan.” 

”Det har förändrats, men att det fortfarande håller, det är tack vare att vi har så pass mycket 

mjukt och dela lika och ha roligt kvar. Men det är klart att det har förändrats, vi har vuxit, vi 

är jättemånga. Det kommer in folk, personal som har jobbat på andra ställen, som tycker att 

det är ineffektivt, att vi måste jobba mer effektivt. 

”Så det har blivit en lite annan kultur, och att införa gruppansvariga var ju otänkbart 

tidigare, det var ju chefslöst, vad ska man säga nu då, är vi chefslös eller inte, när vi har 

gruppansvariga?” 

”Det står i bjärt kontrast till det här platta och att förlita sig till sin egen intuition. Så det är 

helt enkelt en konsekvens av en helt annan situation.” (Att har börjat med processer, jobba 

agilt) 
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8.8. Bilaga 8: Resultat struktur från BL-värderingar 

 

BL-värderingar Strukturer: engagerat ledarskap,allas delaktighet/samverkan  
Gemensamt ansvar Inga chefer Ingen 

lednings-
grupp 

Ingen budget Personalmöte Öppen och 
gemensam 
lönesättning 

Möjlighet att påverka Avdelnings-
möte 

Med på 
anställnings-
intervjuer 

Personalmöte Medarbetar-
samtal 

Personal-
konferens 

Erbjuder förmåner Bjuder på fika Flexibel 
arbetstid 

Caterad lunch Träning på 
arbetstid 

Vinstdelning 

Ger information Avdelnings-
möte 

Personal-
möte 

Gruppan-
svarigmöten 

Microsoft 
team 

Intranät 

Mån om 
medarbetarna 

Bjuder på fika Ute i verk-
samheten 

Caterad lunch Bra lokaler  

Medbestämmande Personalmöte Avdelnings-
möte 

Öppen och 
gemensam 
lönesättning 

  

Organiserad 
introduktion 

Rundvandring  Rookie-träff Värdegrunds-
presentation 

  

Öppenhet i 
organisationen 

Personalmöte Öppen och 
gemensam 
lönesättning 

 

  

Aktiv del i 
verksamheten 

Personal-
konferens 

Ute i verk-
samheten 

   

Ekonomiskt ansvar Ingen budget Personalmöte    

Grundarna är bärare 
av värderingar 

Bjuder på fika Tar upp goda 
exempel på 
beteenden 

   

Inkluderande 
ledarskap 

Lobbar för 
idéer 

Lång framför-
hållning 

   

Lyssnar och är 
lyhörda 

Walk and talk Spontana 
möten 

   

Är föredömen Ute i verk-
samheten 

    

Ger återkoppling Öppen och 
gemensam 
lönesättning 

    

Närvarande Ute i verk-
samheten 

    Diskussioner Personalmöte 

    Eget ansvar Inga chefer 
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Lära känna varandra Personal-
konferens 

    

Stimuleras till 
utveckling 

Utbildningar     

Återkoppling från 
kunderna 

Mejl     

 
 

 

 

 

 
 

 

 


