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SAMMANFATTNING  

Befintlig forskning visar att det finns ett starkt samband mellan ledarskap och att skapa 
kvalitetskultur för organisationers framgång. Denna studie syftar till att undersöka hur 
ledarskap påverkar kvalitetskulturen. Det genom att ta reda på vilka förutsättningar 
ledare behöver för att kunna skapa kvalitetskultur, samt vilka faktorer i ledarskapet som 
främjar respektive hindrar skapandet av kvalitetskultur. Studien har en kvalitativ ansats 
och har genomförts genom litteraturstudier och semistrukturerade intervjuer med fem 
ledare som anses vara förbilder på att skapa kvalitetskultur. I studien framkom bland 
annat att skapa kvalitetskultur kräver tydliga incitament, kunskap, enig ledning med 
insikt och förståelse om vad det innebär att skapa en kvalitetskultur. Vidare visar 
resultatet att det är ett långsiktigt, hårt och svårt arbete som kräver strukturer som ger 
stöd till en kvalitetskultur och ett tränat ledarskap. De hindrande faktorer som 
framkommer är bland annat detaljstyrning, okunskap, adhoc-lösningar och kortsiktighet. 
Studiens resultat bekräftar på många sätt den befintliga forskning som finns på området. 
Resultatet visar på att skapandet av kvalitetskultur ofta är ett förändringsledningsarbete 
och att det är komplext, svårt och tidskrävande. Det väcker frågor som; hur säkerställer 
vi kunskap och förmåga som krävs i organisationer för att hantera den komplexitet som 
det innebär att skapa kvalitetskultur och hur blir kvalitetskulturen bestående? 
 
 
Sökord; Kvalitetskultur, ledarskap, kvalitetsutveckling. 
 
 

  



 
 

 
 

SUMMERY 

Existing research shows that there is a strong connection between leadership and 
creating quality culture for organizations' success. This study aims to investigate how 
leadership affects quality culture. This by finding out what conditions leaders need to be 
able to create quality culture, and what factors in leadership that promote or obstruct the 
creation of quality culture. The study has a qualitative approach and has been carried out 
through literature studies and semi-structured interviews with five leaders who are 
considered being role models to creating quality culture within different organizations. 
The study indicates, among other things, that creating a culture of quality requires clear 
incentives, knowledge, agree management with insight and understanding of what it 
means to create a quality culture. Furthermore, the results show that it is a long-term, 
hard and difficult work. It requires structures that support a quality culture and trained 
leadership. The obstructing factors that arise are detailed control, ignorance, ad hoc 
solutions and short-sightedness. The study's findings in many ways confirm the existing 
research that is in the field. The result shows that the creation of quality culture is often a 
change management and that it is complex, difficult and time consuming. It raises 
questions like; how do we ensure the knowledge and abilities required in organizations 
to manage the complexity that it entails to create quality culture and how does the quality 
culture consists over time? 
 
 
Keywords; Quality culture, leadership, totalt quality management (TQM) 
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1 INLEDNING 
 
Kvalitetsutvecklingen har en lång historia men det är först på senare år det blivit ett ämne 
för akademin. Idag är fokus på offensiv kvalitetsutveckling eller total quality management 
(TQM), där företag arbetar med kvalitetsutveckling som en integrerad del i verksamheten 
vanligt och välkänt (Bergman & Klefsjö, 2012). Offensiv kvalitetsutveckling har stor 
inverkan på organisationers möjlighet att bli framgångsrika, lönsamma och ställa om till 
nya krav och förväntningar. Att arbeta med dessa frågor är högaktuellt och oerhört viktigt 
när konkurrensen är stor om externa kunder, för att attrahera medarbetare och då den 
digitala utvecklingen sker i rekordfart. För att arbetet med kvalitetsutveckling ska bli en 
hållbar och långsiktig del av verksamheten krävs god kunskap och förståelse om begrepp 
som ledarskap och kvalitetskultur.  
 
Tidigare forskning på området beskriver att de främsta orsakerna till att företag 
misslyckas med sitt kvalitetsarbete är kulturen och strukturella faktorer och att det är 
känt sedan länge (Buch & Rivers, 2002, Gimenez-Espin med flera, 2013). Mosadeghrad 
(2014) menar att de vanligast förekommande anledningarna till att kvalitetsutveckling 
misslyckats är otillräcklig utbildning och träning, förändringsmotstånd, bristande 
kommunikation, avsaknad av medarbetarnas engagemang, plan för förändring och högsta 
ledningens stöd, otillräckliga resurser, brister i ledarskap och kvalitetsorienterad kultur. 
Rigby & Bilodeau (2011) menar att kultur är minst lika viktigt som strategi för att nå 
organisationers framgång. Eriksson med flera (2016) hävdar att ledare och chefer bör 
fokusera på att bygga en stark kultur som bygger på kvalitet istället för kortsiktiga 
kvalitetssatsningar och att detta är en av de framtida utmaningarna som organisationer 
har framför sig. Ledarskapet har en viktig betydelse i en organisation för att skapa kvalitet 
och påverkar kvalitetsutvecklingen (Bergman & Klefsjö, 2012). Hur en ledare agerar får 
avgörande konsekvenser för vad som sker och hur andra individer agerar (Ali med flera, 
2015). Ledarskapet visar vilka värderingar som är viktiga och vilka attityder och 
beteenden som är accepterade att använda och på det sättet skapas kulturer i en 
organisation (ibid). Ibland sker detta omedvetet och ibland med en tydlig strategi oavsett 
så är det bekräftat; ledarskapet och kultur är viktigt och är helt avgörande för vilket 
resultat en organisation får och hur man lyckas skapa långsiktig och hållbar 
kvalitetsutveckling (Buch and Rivers, 2002, Mosadeghrad, 2006).   
 
Det finns mycket forskning kring kultur och ledarskap. Att både kultur och ledarskap är 
avgörande för att lyckas med offensivt kvalitetsarbete finns väl dokumenterat. Däremot 
saknas forskning kring hur stor roll ledarskapet och kvalitetskultur har och hur de hänger 
samman (Buch & Rivers, 2002). Vidare beskriver Cronemyr med flera (2018) att det 
saknas kunskap om hur en kvalitetskultur kan utvecklas. Att få mer kunskap och vara 
medveten om ledarskapets påverkan på att skapa kvalitetskultur blir därför av intresse 
för alla typer av organisationer och dess ledare som på allvar vill nå framgång med sitt 
kvalitetsarbete. Genom att få ta del av andra ledares erfarenhet av att skapa 
kvalitetskultur kan organisationer på ett medvetet sätt arbeta med detta. Denna kunskap, 
menar författaren, skulle kunna bidra till att ge ledare mer kunskap om vilka 
förutsättningar (vad det är som krävs för att möjliggöra) och faktorer (avgörande 
aspekter) en organisation behöver ta hänsyn till för att skapa kvalitetskultur och på det 
sättet öka möjligheten för att skapa attraktiva, framgångsrika organisationer med nöjda 
kunder och hög lönsamhet.  



 
 

 
 

 
Studien börjar med ett teoriavsnitt med litteraturgenomgång med centrala begrepp, som 
följs av ett metodavsnitt som beskriver tillvägagångssättet för studien och hur data har 
samlats in och vilka överväganden som gjorts. Därefter presenteras resultatet och analys 
av studien. Studien avslutas med slutsatser och en diskussion samt tankar om vidare 
forskning på området.  
 
 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Denna studies syfte är att undersöka ledarskapets påverkan på att skapa kvalitetskultur. 
Syftet preciserar genom att besvara följande frågeställningar: 

- Vilka förutsättningar behövs i ledarskapet för att skapa kvalitetskultur? 
- Vilka faktorer i ledarskapet främjar möjligheter att skapa kvalitetskultur? 
- Vilka faktorer i ledarskapet hindrar möjligheter att skapa kvalitetskultur?  

 
 

3 TEORETISKT RAMVERK 
För att besvara ovan nämnda syfte kommer först det teoretiska ramverket på området 
presenteras. Nedan ges en genomgång av begreppen; kvalitet, offensiv 
kvalitetsutveckling, ledarskap för kvalitetsutveckling, organisationskultur, kvalitets-
kultur samt förändringsledning. 
 
 
3.1 VAD BETYDER KVALITET 

Kvalitet som begrepp är vittomspännande och kan ses ur ett antal perspektiv. Garvins 
(1984 och Bergman & Klefsjö, 2012) fem perspektiv på kvalitet är en illustration av detta. 
De fem perspektiv är det transcendenta, produktbaserade, användar-
baserade, produktionsbaserade och värdebaserade. Det transcendenta innebär att 
definitionen av kvaliteten ligger hos mottagaren av produkten eller tjänsten när den 
upplevs. Produktbaserad kvalitet innebär att kvaliteten ligger i själva produkten eller 
tjänsten och är genom det mätbar och kvantifierbar. Det användarbaserade perspektivet 
innebär att kvaliteten bedöms av kunden när produkten eller tjänsten faktiskt 
konsumeras. Det produktionsbaserade innebär att det är i produktionen som kvaliteten 
skapas. Den värdebaserade kvaliteten är en balans mellan pris och innehåll (Bergman & 
Klefsjö, ibid). Det finns flera olika definitioner av begreppet kvalitet.  Bergman och Klefsjö 
(ibid, s 24) har valt att definiera kvalitet som: 
 
 ”En produkts kvalitet är dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar”.  
 
Med denna definition menar Bergman och Klefsjö (ibid) att kvalitet inte enbart kopplas 
till den specifika produkten utan även till upplevelsen av helheten så som bemötande, 
service och varumärket.  Intresset för tjänstekvalitet ökar stadigt i takt med att andelen 
tjänster ökar. Efterfrågan från kunden ökar från produkter till funktioner, ett exempel på 
det är transporter istället för bilar. Denna trend ökar bland annat i samband IT-
utvecklingen och även då intresset för kvalitet i offentlig sektor ökar. Tjänstekvaliteten 
har vuxit fram framförallt från marknadsföringsområdet medan kvalitetsfrågorna från 



 
 

 
 

industrin och produktkvaliteten har vuxit fram ur ett mer tekniskt perspektiv. Tidigare 
ansåg man att skapande av tjänstekvalitet krävde ett eget tillvägagångssätt men på senare 
år har dock bilden av kvalitet från dessa områden förenats och särskiljs inte på samma 
sätt som tidigare. Idag arbetar många företag med kvalitet som en del i den befintliga 
verksamheten och det kallas offensiva kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, ibid).  
 

3.2 OFFENSIV KVALITETSUTVECKLING 

Offensiv kvalitetsutveckling sker inte i projektform utan beskriver kvalitetsarbetet som 
en integrerad del i verksamheten (Bergman och Klefsjö, 2012). Det är ett helhetsarbete 
där värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar. Figuren nedan är en visualisering av 
hur de hänger ihop och exempel på vad de kan innebära. 
 
 

Offensiv kvalitetsutveckling 
Mål: Ökad kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång 

 

 
Figur 1. Visar hur offensiv kvalitetsutveckling bestående av värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar 
i ett ledningssystem för att skapa ökad extern och intern kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång 
(Bergman och Klefsjö, 2012). 
 

 
Bergman och Klefsjö (2012) sammanfattar kvalitetsutvecklingens värderingar i en 
hörnstensmodell (figur 2). Den offensiva kvalitetsutvecklingens sex hörnstenar består av 
att arbeta med processer, ständiga förbättringar, beslut baserat på fakta, skapa 
förutsättningar för delaktighet och sätta kunden i centrum. Dessa hörnstenar ska baseras 
på ett engagerat ledarskap. De menar att kvalitetsutvecklingen ska vila på en kultur som 
har sin grund i dessa värderingar och att ett engagerat ledarskap krävs som grund för 
framgångsrikt kvalitetsutveckling. Detta är värderingar för kvalitetsutveckling och ska 
inte sammanblandas med andra värdering i ett företag så som värdegrundsfrågor. 
Tillsammans utgör detta grundtanken om offensiv kvalitets-utveckling där förmågan att 
kunna se helheten är avgörande (Bergman & Klefsjö, ibid).  
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Figur 2. Hörnstensmodellen beskriver de grundläggande värderingarna inom kvalitetsutveckling 
(Bergman och Klefsjö, 2012). 

 
Offensiv kvalitetsutveckling innebär att ständigt förebygga, förändra och förbättra 
verksamhetens processer. Det är ett ständigt pågående arbete och sker genom ett 
systematiskt förbättringsarbete utifrån verksamhetens processer där samtliga 
medarbetare är engagerade. Arbetet med offensiv kvalitetsutveckling bör ses ur ett 
helhetsperspektiv där flera delar är viktiga för att skapa största möjliga kund-
tillfredsställelse till minsta möjliga kostnad (Bergman & Klefsjö, 2012).  De olika kartlagda 
processerna bildar ett system. Genom att sätta olika delarna i ett sammanhang kan 
förståelse skapas för hur de olika processerna påverkar varandra och verksamheten får 
en systematik för sitt kvalitetsarbete med kunden i centrum. Det tillsammans utgör 
verksamhetens ledningssystem. Detta systemtänkande (att se helheten) är väldigt viktigt 
för verksamhetens kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, ibid). Risken för misslyckande 
beskrivs ligga i bristen på långsiktighet, otålighet samt att verksamhet enbart väljer ut 
vissa delar och inte utgår från helheten i arbetet med offensiv kvalitetsutveckling. På så 
vis kan kvalitetsutveckling upplevas som diffust eller otydligt och skapa svårigheter med 
att se nyttan för verksamheten. Att arbeta med kvalitetsutveckling som en integrerad del 
i verksamhet kan påverka organisationens lönsamhet på flera sätt. Dels genom nöjdare 
kunder, attraktivare arbetsplats med lägre sjuktal och dels genom minskade kostnader. 
För att nå framgång i ett sådant arbete förutsätts ett engagerat ledarskap (Bergman och 
Klefsjö, ibid). Nedan följer en beskrivning av begreppet ledarskap och dess samband med 
kvalitetsutveckling.  
 

3.3 LEDARSKAP  

Yukl (2012) beskriver att det finns många olika definitioner av begreppet ledarskap. När 
man diskuterar process i samband med ledarskap syftar man på en påverkansprocess. 
Stogil (1974 s. 269) beskriver att: 
 

”det finns nästan lika många definitioner av ledarskap som det finns personer som har försökt 
definiera begreppet”. 

 

Sätta kunderna i fokus

Basera beslut på fakta Arbeta med processer

Arbeta ständigt med förbättringar Skapa förutsättningar för 
delaktighet

Engagerat ledaskap



 
 

 
 

Yukl (ibid) beskriver att ledarskap är den process som driver förändring av individer, 
grupper och organisationer. Det är också den process där visioner formuleras och 
motivation sker. Ledarskap definieras exempelvis som: 
 

”en individs förmåga att påverka, motivera, möjliggöra för andra att bidra till en organisations 
effektivitet och framgång” (House m.fl. 1999, s. 184) 

 
En annan definition är: 
 

”beteendet hos en individ… som leder aktiviteterna i en grupp mot ett gemensamt mål” 
(Hemphill & Coons 1957 s. 7) 

 
 
Ledarskap och chefskap skiljer sig åt. En person kan vara ledare utan att vara chef och kan 
också vara chef utan att leda andra, alltså ha underordnade medarbetare (Yukl, ibid). 
Ordet chef är en yrkestitel medan ledare är en roll man får genom legitimitet av 
medarbetare. Samma distinktion kan göras mellan ledarskap och chefskap, där man syftar 
på utövande av respektive roller. Chefskap ses som förvaltande och kontrollerande roll 
medan ledarskap ses som en relation mellan ledare och medarbetare där medarbetarna 
är en del i att skapa ledarskapet. Ledarskap anger riktning och skapa förutsättningar och 
involverar sina medarbetare för att finna lösningar (Bergman och Klefsjö, 2012). Yukl 
(ibid) menar att skillnaderna kan beskriva som att ledarskap handlar om att engagera och 
motivera och att chefskapet är den fyrkantiga byråkratiska delen men att de ofta hänger 
ihop. Detta då ledarskap ofta utförs utifrån en chefsposition. Ledarskap innebär att skapa 
en vision för organisationen tillsammans med dessa medarbetare och sedan stödja, 
motivera och underlätta för medarbetare och organisationen för att ta sig dit. Ett 
engagerat ledarskap är grunden till kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, ibid). 
 
 

3.4 LEDARSKAP FÖR KVALITETSUTVECKLING 

 
”To my knowledge no company has attained world-class quality without upper management 

leadership” Joseph Juran i Bergman och Klefsjö (2012) 
 
Att engagerat ledarskap är grunden till offensiv kvalitetsutveckling och att det måste 
finnas ett genuint intresse från ledningen för att lyckas är vält känt och påvisat i befintlig 
forskning (Ilieș, 2017, Bergman och Klefsjö 2012, Buch & Rivers 2002). Bergman och 
Klefsjö (2012, sid 50) beskriver vikten av ledarskapet för att nå framgång med 
kvalitetsutveckling så här: 
 

”Arbetet med offensiv kvalitetsutveckling i en organisation måste bygga på ledningens 
helhjärtade och ständiga engagemang för kvalitetsfrågor”.  

 
För att skapa engagemang för kvalitetsutvecklingen hos medarbetare i verksamheten 
ställs krav på ett aktivt och engagerat ledarskap. Aktivt i den bemärkelsen att skapa 
delaktighet hos sina medarbetare och engagerat genom att vara trovärdiga, tydliga, 
kommunikativa och förebilder för sina medarbetare. Ledarna behöver skapa känslan hos 
sina medarbetare att vara uppskattade och även visa uppskattning vid prestationer 



 
 

 
 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Buch and Rivers (2002) frågar sig huruvida en organisation 
ska förväntas sig helhjärtat engagemang från medarbetare om ledarna inte kan visa att de 
helt och hållet de står bakom ett projekt. Ett engagerat ledarskap skapar medarbetare 
som är stolta och trygga i sitt arbete. Ledare behöver vara förebilder och själva delta i 
kvalitetsarbetet och arbeta med att förbättra sina egna ledningsprocesser. Gör ledningen 
detta visar de att frågan är viktig för sina medarbetare och kan även väcka ett engagemang 
och intresse för kvalitetsfrågorna hos medarbetarna. Synlighet, tydlighet och det 
personliga engagemanget är nycklar för ledarskapet i kvalitetsutveckling. Ledaren 
behöver ha förmåga att förmedla övertygelse om att den offensiva kvalitetsutvecklingen 
kommer att bidra till verksamhetens utveckling och sprida denna kunskap och insikt till 
medarbetarna. Offensiv kvalitetsutveckling går inte att bygga på någon annans 
övertygelse (Bergman & Klefsjö, ibid).  
 
Ett sätt att skapa engagemang är att delegera ansvar och befogenheter. Detta beskriver 
Bergman och Klefsjö (2012) som den goda cirkeln; genom att delegera ansvar och 
befogenheter, blir medarbetare motiverade, det i sin tur leder till förbättrade resultat och 
ett förtroende för ledningen. Ett engagerat ledarskap skapar medarbetare som är stolta 
och trygga i sitt arbete. Graden av efterlevnad av beslut beror på vilken situation som 
beslutet togs i och till vilken grad medarbetarna engagerades och deltog i beslutet. Har en 
medarbetare getts möjlighet att delta i besluten blir efterlevande högre från 
medarbetaren (Yukl, 2011, Kaufmann & Kaufmann, 2010). Offensiv kvalitets-utveckling 
kräver att chefen och ledaren involverar medarbetarna mer i kvalitets-utvecklingen, både 
genom att ta tillvara på deras idéer och den informella kunskapen men också genom att 
kompetensutveckla sina medarbetare och se dem som en viktig resurs i offensiv 
kvalitetsutveckling. Garver och Cook (2001) beskriver att de flesta frågar efter 
sina kunders åsikter och nöjdhet men den stora utmaningen ligger i att ta hand om 
den informationen för att bedriva ständigt förbättringsarbete. För att använda sig av 
information om kundernas nöjdhet på ett effektivt sätt måste kulturen i organisationen 
stötta och omhänderta, uppmuntra initiativ att ta tillvara på kundernas åsikter och 
kunskap.  
 
Kommunikation kopplat till ledarskapet poängteras också vara en viktig faktor för att 
skapa delaktighet och förståelse (Bergman & Klefsjö, 2012, Ilieș, 2017). Engagerat 
ledarskap för kvalitet är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete med 
kvalitetsutveckling. I kriterierna till utmärkelsen svensk kvalitet är engagerat ledarskap 
ett av de 13 kriterierna: “För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet 
krävs ett personligt aktivt, synligt engagemang från varje ledare” (SIQ 2012 i Bergman & 
Klefsjö ibid, s. 402). Vidare måste ledningen stötta kvalitetsarbetet både ekonomiskt, 
moraliskt och med ledningsresurser. Det finns flera exempel på att företags problem med 
kvalitetsutveckling bottnar i ledningens bristande kunskap och engagemang för 
kvalitetsfrågor (Bergman och Klefsjö, ibid). Sörqvist (2004) menar att orsakerna till att 
ledare inte är engagerade och aktivt arbetar med kvalitetsutveckling kan bero på 
bristande motivation då incitamenten och drivkrafterna för ett djupt engagemang ofta är 
få. En annan orsak beskrivs vara att arbetet bortprioriteras för saker som tydligare 
efterfrågas och belönas. Den viktigaste orsaken är enligt Sörqvist (ibid) avsaknad och 
erfarenhet och okunskap. Arbete med offensiv kvalitetsutveckling kräver djupare 
kunskap och erfarenhet för att skapa övertygelse om vikten av detta (Sörqvist, ibid). 
 



 
 

 
 

Enligt Ilieş & Crișan (2011) handlar ett bra ledarskap kopplat till kvalitet bland annat om 
att skapa förutsättningar och förmedla känslan om vikten av att utveckla och förbättra 
kvaliteten, stötta och engagera medarbetare samt att utveckla nya metoder och processer 
inte bara förbättra de gamla, definiera hur man ska möta kundernas förväntningar och 
kvalitetsutvecklingens mål. Stöttar tvärfunktionella strukturer och delegerar ansvar till 
lägre nivåer. Implementerar kvalitetsutveckling som en del av organisationskulturen.  
Bergman och Klefsjö (2012) beskriver att ledningen tydligt behöver visa vägen i arbetet 
med kvalitetsutveckling och sin övertygelse om vikten av det och det behöver ha sin 
förankring i god kunskap om vad kvalitetsutveckling handlar om. Vidare menar de att 
många företag misslyckas med sitt kvalitetsarbete. Orsakerna beskrivs som flera men de 
poängterar vikten av att det är ett långsiktigt arbete som ofta innebär en kulturförändring 
i organisationen. För att lyckas med offensiva kvalitetsutveckling krävs en stöttande 
kultur. Buch och Rivers (2002) och Mosadeghrad med flera, (2015) beskriver att kultur 
är avgörande för vilket resultat en organisation får och hur man lyckas skapa långsiktig 
och hållbar kvalitetsutveckling. 
 
 

3.5 ORGANISATIONSKULTUR 

Organisationskultur består av värderingar, normer, antaganden och agerande i 
organisationen. Chatman och Cha (2003) beskriver kultur som ett system av delade 
värderingar som definierar vad som är viktigt samt normer som definierar lämpliga 
attityder och beteenden. Flaa (1998, s.78) menar att: 
 

“kultur är de grundläggande antaganden och uppfattningar som delas av (nästan) alla och 
som tas för givna och omedvetet styr beteendet”. 

 
Schein (2004) definierade begreppet som ett system av normer, gemensamma 
värderingar, antaganden och gemensamma övertygelser som förstås och accepteras av 
organisationens medlemmar. Organisationens medlemmar accepterar de, följer de och lär 
ut de till nya medlemmar. Nya medlemmar kan ha med sig andra tankar kring kultur 
utifrån tidigare erfarenheter och förväntningar men den existerade kulturen i 
organisationen förs över på de nya medlemmarna medvetet eller omedvetet. 
Organisationskulturen formas inte enbart av individerna i den utan även av 
organisationens strukturer, rutiner, styrning och kontrollmoment (Mosadeghrad 2006).  
Detta innebär att organisationskulturen får en stor påverkan på dess medlemmars 
handlande, allt från beslut till hur man behandlar varandra och kunder. Kulturen är av 
avgörande betydelse för en organisations framgång (Bergman & Klefsjö, 2012). Enligt 
Flaa (1998) kan ledarens roll ses som kulturbärare där denne socialiserar in medarbetare 
så att de anammar den organisationskultur som finns. Med andra ord är kulturen 
avgörande för att en organisation ska kunna lyckas i sitt kvalitetsarbete där det krävs att 
ledningen ger sitt fulla stöd och viljan att satsa och prioritera tid och resurser. Det krävs 
att man inte bara satsar på kortsiktiga finansiella mål utan satsar långsiktigt på en uthållig 
organisationskultur som främjar kunskap samt ett nära samarbete med kunder och 
leverantörer (Bergman & Klefsjö, ibid). Organisationskulturen har ett stort inflytande på 
att bland annat att få medarbetare att engagera sig i olika frågor och 
implementeringsstrategier (Webster, 1994). Samtidigt är det svårt om inte mycket svårt 



 
 

 
 

att förändra en organisationskultur i en bestämd riktning (Alvesson & Sveningsson, 2008; 
Flaa, a.a). 
 

3.6 VAD ÄR KVALITETSKULTUR? 

Rigby & Bilodeau (2011) menar att kultur är minst lika viktigt som strategi för att nå 
organisationers framgång. Eriksson med flera (2016) hävdar att ledare och chefer bör 
fokusera på att bygga en stark kultur som bygger på kvalitet istället för kortsiktiga 
kvalitetssatsningar. Detta menar Eriksson (ibid) är en av de framtida utmaningarna som 
organisationer har framför sig. Det finns flera olika definitioner av kvalitetskultur 
(Cronemyr med flera, 2018). Nilsson-Witell med flera (2005) definierar mer specifikt 
kvalitetskultur som ett medvetet val av värderingar, arbetssätt och verktyg för att uppnå 
systematiska förbättringar i organisationens processer och för sina kunder. 
 
Enligt Wu (2015) kännetecknas en kvalitetskultur av en helhetssyn på kvalitet där alla 
aktiviteter och processer är utarbetade för kundorientering. I en kvalitetskultur 
integreras alla aktiviteter, processer och organisationssystem och alla medarbetare är 
delaktiga i det ständiga förbättringsarbetet. Detta för att skapa en organisation som 
arbetar med kundens i fokus för att nå långsiktig framgång.  Att arbeta för en 
kvalitetskultur handlar om att styra organisationskulturen utifrån vad 
kvalitetsutvecklingen kräver. I en sådan kultur menar Wu (ibid) att det finns en insikt om 
vikten av utarbetade normer och värderingar som innebär att medvetandegöra alla om 
att man arbetar på samma sätt och ständigt arbetar med att förbättra processerna. 
Normer och värderingar som lyfts fram är bland annat kundfokus, trovärdighet och att 
skapa delaktighet i kvalitetsutvecklingen.  
 
Gimenez-Espin med flera (2013) och Mosadeghrad (2006) beskriver att en 
kvalitetskultur kännetecknas av kundorientering, flexibilitet, ett nära stöd från ledarskap, 
medarbetarengagemang, ständiga förbättringar och motivation och utbildning av 
medarbetare. Mosadeghrad (ibid) menar att kvalitetskultur är en kultur som präglas av 
kundnöjdhet baserat på eller genom ständiga förbättringar. 
 
Bergman och Klefsjö (2012) menar att organisationens ledning behöver definiera vad 
som är kvalitet och lyfter upp hörnstensmodellen för att beskriva de värderingar som 
krävs för att skapa kvalitetskultur. En kultur för offensivkvalitetsutveckling kan bara 
uppnås genom att ledares insikt och kunskap om vad det handlar om och det kan aldrig 
bygga på någon annans övertygelse. Bergman och Klefsjö (ibid, sid 50) beskriver det 
såhär: 
 

”Det kan inte nog understrykas hur viktigt ett starkt och engagerat ledarskap är för att 
åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling”. 

 
Ledarskap och kultur är grundläggande för att lyckas med implementering av 
kvalitetsutveckling. Att behålla en kvalitetskultur är extremt svårt och ställer höga krav 
på ledarskapet och där ledarskapet är nyckeln till framgång (Buch & Rivers, 2002). För att 
förbättra och bibehålla en kvalitetskultur krävs ett nära ledarskap som deltar praktiskt i 
kvalitetsarbetet för att tydligt visa organisationen att det är viktigt (Smith, 2011).  Ali med 
flera (2015) beskriver att olika organisationer förhåller sig på olika sätt till att skapa 
kvalitetskultur men poängterar vikten av en stark kvalitetskultur för organisationers 



 
 

 
 

framgång och dess starka samband med ledarskap. Ledarskapet har en viktig betydelse i 
en organisation för att skapa kvalitet och påverkar kvalitetsutvecklingen (Bergman & 
Klefsjö, 2012). Utöver ledarskapet visar studier också att kulturen har avgörande 
påverkan på kvalitetsutvecklingen och att detta är känt sedan länge (Buch & Rivers 2002, 
Gimenez-Espin med flera 2013).  
 
Gimenez-Espin med flera (2013), Burdett 1994, Ehigie & McAndrew, 2005, Grant, Shani 
& Krishnan, 1994) menar att den främsta anledningen till att organisationer misslyckas 
med deras kvalitetsutveckling är kulturen. Ingelsson med flera (2010) bekräftar detta och 
menar också att organisationer har för stort fokus på verktyg istället för att se arbetet 
med kvalitetsutveckling som en ledningsfilosofi med syfte att skapa kvalitetskultur.  
 
Kulturförändring är grundläggande för att framgångsrikt implementera 
offensivkvalitetsutveckling (Mosadegh 2006). Att leda en kulturförändring i en 
organisation är svårt och ställer höga krav på kunskap om förändringsledning (Yukl, 
2012). För att förstå hur ledarskap påverkar kvalitetskultur kräver därför förståelse om 
förändringsledning.  
 

3.7 FÖRÄNDRINGSLEDNING 

Att genomföra en kulturförändring i en organisation ställer krav på kunskap inom 
förändringsledning. Kotter (1996) beskriver åtta steg för att lyckas med förändring, se 
figur 3.  
 

 
Figur 3. Figuren visar Kotters åtta steg för att lyckas med förändring (Kotter, 1996). 

 
Kotter (1996) beskriver vikten av att skapa en känsla av angelägenhet för förändringen. 
Att förstå varför en förändring ska ske ska inte underskattas i ett förändringsarbete, 
eftersom förändring kräver samarbete, viljan att uppoffra olika saker och många 
människor kommer att behöva ändra sig och sina beteenden.  Det första steget handlar 
om att skapa en känsla av angelägenhet för förändringen. Organisationen behöver känna 
att förändringen är nödvändig. Riskerna med att inte genomföra förändringen behöver 
vara tydliga och varför förändringen ska genomföras. Detta för att kunna skapa intresse i 
organisationen för att skapa förändringen.  
 
Nästa steg handlar om att skapa koalition. Personer med inflytande status, makt och 
kompetens behöver vara drivande i förändringen. Koalitionen behöver också ha 
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förtroende i organisationen och ha rätt ledarskap. Ledarskapet lyfts fram som särskilt 
viktigt. En förändring kräver mycket arbete och är väldigt svårt och därför krävs en bred 
koalition för att upprätthålla arbetet och klara sig att at sig igenom följande steg i 
förändringsprocessen (ibid).  
 
Steg tre handlar om att skapa en vision och strategi för förändringen. I en 
förändringsprocess är en vision som visar en framåt riktning och visar på vad folk ska 
göra viktig av tre anledningar. Det visar på vilken riktning organisationen ska ta och 
underlättar beslutsfattande, det motiverar personer att agera i rätt riktning och ger en 
samlad riktning för många människor agerande i förändringen. En välskriven vision 
skapar engagemang, rättfärdigar förändringen och agerar ledstjärna vid övergripande 
beslut (ibid). Både Yukl (2012) och Bergman och Klefsjö (2012) påpekar att det är en 
viktig uppgift för högsta ledningen att formulera en vision och en strategi för hur en 
förändring ska genomföras. En bra vision är nyskapande, visualiserar, önskvärd, tydlig, 
flexibel, kommunicerbar och stabil (Bergman och Klefsjö, 2012). 
 
Det fjärde steget handlar om att kommunicera visionen. Genom att skapa en gemensam 
känsla om ett önskat framtida tillstånd kan motivera människor och få samman agerande 
som leder till förändring.  Det kräver mycket tid att kommunicera visionen och att svar på 
frågor som väcks men det är viktigt att kommunicera på ett enkelt och begripligt sätt och 
använda de kommunikationskanaler som finns. Om inte visionen fortsätter att 
kommuniceras är risken stor att den faller i glömska (ibid). 

 I det femte steget beskriver Kotter (ibid) vikten av att ge människor möjligheter att 
realisera förändringen. Därför behöver organisationen undanröja hinder som gör att 
människorna inte kan agera så att förändringen kan genomföras. Exempel på hinder kan 
vara struktur, system, kunskaper och ledarskap som motverkar förändringen. 

Nästa steg handlar om att säkra kortsiktiga segrar. Kotter (ibid) beskriver att det är viktigt 
att dessa segrar är synliga och att många människor kan se att det faktiskt är på riktigt. 
Det finns en tydlig koppling till ambitionen med förändringen och att det är tydligt att det 
faktiskt är en seger som inte går att argumentera emot. 

En stor förändring tar lång tid och organisationer behöver bibehålla känslan av 
angelägenhet och inte ta ut segrarna i förskott.  Organisationer behöver fortsätta att 
diskutera och kommunicera förändringen och anledningen till den. Risken är annars stor 
att förändringen inte får fäste och att människor återgår till gamla vanor och beteenden. 
I det sista steget beskriver Kotter (ibid) att man behöver förankra det nya tillståndet i 
kulturen. Om förändringen utmanar den existerande kulturen måste det hanteras, 
normer och beteenden måste förändras. Det är först då förändringen kan bli bestående. 

 
 

4 METOD 
Initialt vid en forskningsstudie bör forskaren fundera över vilket förhållningssätt 
forskaren skall ha utifrån forskningsområdet. Beroende på synen av hur kunskap skapas 
finns olika förhållningssätt, positivistiskt och hermeneutiskt förhållningssätt brukar 
omnämnas. Det är svårt att säga att forskning enbart består av det ena eller det andra 
förhållningsättet utan mycket av forskningen består mer eller mindre av både delarna och 



 
 

 
 

det handlar om vilket typ av kunskapsmål forskaren har. Det positivistiska 
förhållningssättet innebär enligt Bryman (2011) att söka efter säker kunskap och 
beskriva orsakssamband mellan allmängiltiga lagar som kan ge svar på varför och hur 
mycket. Det hermeneutiska förhållningssättet handlar om att söka kunskap som inte är 
helt säker, man söker inte absoluta sanningar, utan det handlar snarare om att förstå 
mening, avsikt eller ändamål för en varelse, ett ting eller en händelse och svara på 
frågorna som vad och hur. Som vetenskapsteoretiskt synsätt handlar hermeneutiken dels 
om metoder för förståelse och tolkning, dels om beskrivning av själva förståelsen och dess 
villkor. Föremål för tolkningen är meningsfulla fenomen, det vill säga fenomen som är 
skapade av människor (Bryman, ibid). Förhållningssätt för denna studie är hermeneutiskt 
förhållningssätt då studien avser undersöka ledarskapets påverkan på att skapa 
kvalitetskultur. 
 
Det finns två olika vetenskapliga positioneringar, deduktiv eller induktiv ansats. Detta 
beskriver relationen mellan teori och forskning. Deduktion är den klassiska vetenskapliga 
metoden som utifrån en teori eller en modell, formulera hypoteser som testas mot 
verkligheten via observationer, där teorin styr forskningen. Med induktion går man åt det 
motsatta hållet, från observationer i verkligheten till generalisering inom en teoretisk 
referensram, där teorin är resultatet. Teorin är ett resultat av forskningen. Det induktiva 
angreppssättet innebär att man drar generaliserbara slutsatser med observationer som 
grund. I praktiskt utrednings- och forskningsarbete används ofta en kombination av dessa 
två ansatser vilket kallas för abduktion. Ofta sker en blandning av dessa två (Bryman, 
2011). I denna studie intas en induktiv ansats då syftet innebär att utifrån intervjuer dra 
slutsatser som vad i ledarskapet som påverkar kvalitetskultur.  
 
 

4.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

 
 

 
Figur 4. Figuren visar det metodiska tillvägagångssättet steg för steg. 

 
 
I detta kapitel beskrivs hur studien har genomförts (figur 4), vilka val som gjorts under 
arbetets gång och hur de motiverats. Metodavsnittet avslutas med en diskussion kring 
validitet, reliabilitet och etiska aspekter. 
 

4.2 FORMULERING AV SYFTE OCH FRÅGOR 

Initialt har en litteraturgenomgång gjorts genom att studera tidigare litteratur inom 
ämnesområdet ledarskap kopplat till kvalitetskultur. Litteraturgenomgången 
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genomfördes för att få en bild av tidigare kunskap inom området, visa på betydelsen av 
problemet samt för att vara till hjälp vid syfte och problemformulering. Detta har därför 
skapat en bra grund för problembilden och att fokusera forskningsfrågan. Detta är ett 
vanligt första steg initialt i forskningsprocessen (Backman 2016). Utifrån 
litteraturgenomgången har problemet ringats in i form av en syftesformulering och 
definierats i form av tre forskningsfrågor. Det är enligt Bryman (2011) avgörande att 
formulera forskningsfrågor för att inte hamna i irrelevanta sidospår och hålla fokus på det 
som studien syftar undersöka även om den kvalitativa ansatsen inte kräver detta. 
Kvalitativa forskare har dock börjat förespråka ett mer fokuserat angreppssätt. Jag har 
valt att formulera forskningsfrågor för att skapa en naturlig avgränsning, skapa fokus för 
studien, styra litteraturstudien, skapa tydlighet kring vilken data som bör samlas in och 
för att rama in analysarbetet. Ledarskap och kvalitetskultur är också stora fenomen och 
begrepp där enbart ett generellt syfte skulle innebära risk att samla in onödig data, skapa 
otydlighet kring vad det är som ska studeras inom ämnesområdet samt svårighet att 
formulera intervjufrågor. 
 

4.3 VAL AV FORSKNINGSSTRATEGI 

I grunden finns två forskningsstrategier, den kvantitativa- och den kvalitativa 
forskningsstrategin, och genom att kombinera dessa två skulle man säga att man har en 
tredje, mixed mode (Bryman, 2011, Creswell 2014). Den kvalitativa forskningsstrategin 
ligger fokus oftare på ord än insamling och analys av siffror (Bryman, ibid). För att besvara 
syftet i denna studie har jag valt en kvalitativ ansats. Valet av en kvalitativ metod har 
gjorts utifrån syftet att beskriva ett fenomen kopplats till ett antal individers erfarenhet 
av det fenomenet (Creswell 2014, s17), i detta fall ledarskap kopplat till kvalitetskultur, 
genom att undersöka erfarna ledares erfarenhet av att skapa kvalitetskultur. Valet av 
forskningsdesign är gjort till semi-strukturerade intervjuer vilket är vanligt vid en 
kvalitativ forskningsansats (Creswell, ibid).  
 

4.4 LITTERATURGENOMGÅNG 

Initialt gjordes en sökning på begreppet ”quality” varav 11 569 952 vetenskapliga artiklar 
presenterades. Då detta bedömdes vara orimligt att gå igenom gjordes en snävare sökning 
på ”quality manangment” då visades 3 465 356 artiklar. Inte heller det ansågs rimligt för 
en litteraturgenomgång. Sökningen gjordes sedan på ”quality manangement culture and 
leadership” och då framkom 41 artiklar. Detta bedömdes rimligt för denna studie. Dessa 
41 artiklars abstrakt har läst igenom varav 12 bedömdes relevanta för en total 
genomläsning. 
 
Utöver detta har ”snowball sampling” använts som ett komplement. Detta är ett sätt att 
samla information inom kvalitativ forskning (Noy, 2007). Genom att studera var 
informationen i de 12 ovan nämnda artiklar kommit ifrån har ytterligare artiklar valts 
utifrån dess referenser. Denna metod har ofta använts som ett tillvägagångsätt när andra 
metoder är svåra att tillämpa men Noy (ibid) argumenterar att ”snowball sampling” 
förtjänar att användas som en egen metod. Jag har i denna studie valt att använda det som 
ett komplement för att säkerställa att underlaget inte blivit för smalt eller riktat åt ett håll 
som enbart framhåller de argument som enbart stöder en viss typ av riktning och 



 
 

 
 

bedömer på det sättet att jag tagit höjd för den risken och samtidigt fått ett bredare 
underlag för det teoretiska ramverket.  
 
Utifrån litteraturgenomgången som är beskriven ovan har de styrande begreppen i 
studien definierats; kvalitet, kvalitetsutveckling, kvalitetskultur och ledarskap. Fokus har 
lagts på kvalitetskultur och ledarskap då dessa begrepp är de mest centrala i denna studie 
utifrån syftesformuleringen. Syftet i denna studie är att diskutera fenomenet ledarskap 
inte ledare. Därför ligger fokus på ledarskapet och inte specifika ledare. Kvalitetskultur är 
ytterligare ett begrepp som definierats. För att förstå hur detta förhåller sig till 
organisationskultur har också det begreppet definierats.  
 

4.5 INTERVJU SOM METOD 

Det finns tre olika intervjumetoder; strukturerad, ostrukturerad metod och semi-
strukturerad metod (Bryman, 2011). För att kunna besvara syftet i denna studie har 
metoden semistrukturerade intervjuer valts. Anledningen till att en semistrukturerad 
intervjumetod valdes framför en strukturerad form är att en semistrukturerad 
intervjumetod används när fokus ligger på respondenternas ståndpunkt och erfarenheter 
tillskillnad från strukturerade intervjuer som används när forskarens intressen speglas. 
Det är en relevant metod när syftet är att fånga upp respondenternas upplevelser av vad 
som är viktigt för att beskriva problemet, händelser beteenden osv. Där av blir detta 
metod relevant även för syftet i denna studie (Bryman, ibid). Den semi-strukturerade 
intervjuformen ger även möjlighet att i direkt anslutning kunna ställa förtydligande eller 
fördjupande följdfrågor och kan därmed ge en mer flexibel process, vilket inte hade varit 
möjligt på samma sätt i en strukturerad intervjuform (Bryman, ibid). Detta är också 
relevant i denna studie för att besvara syftet eftersom det handlar om att få en ökad 
förståelse och kunskap om respondenternas erfarenhet vilket motiverar valet av metod. 
Utan att kunna ställa följdfrågor hade kunnat innebär att missa de bakomliggande 
faktorerna som inte framkommer utan följdfrågor.  Då syftet och forskningsfrågorna i 
denna studie har ett mer tydligt fokus är det också motiverat att använda 
semistrukturerade intervjuform företrädesvis för ostrukturerad intervjufrom som 
snarare används vid en mer öppen ingång där studiens syfte är att mer generellt utforska 
ett område. Vid semistrukturerade intervjuer används ofta en intervjuguide (Bryman 
ibid). Framtagandet av intervjuguiden beskrivs nedan.  
 

4.5.1 Utformning av intervjuguide 

En intervjuguide vid semistrukturerad intervju byggs upp som en lista över 
frågeställningar som ska täckas in under intervjun. Det viktiga är att få fram den 
informationen från respondenterna om deras erfarenhet och att det finns en viss 
flexibilitet (Bryman, 2011). Intervjuguiden i denna studie (bilaga 5) byggdes upp genom 
att frågorna kopplats till det teoretiska referensram som inledde studien och den 
litteraturstudie som gjorts.  Frågorna har formulerats för att ge svar på frågeställningarna 
och vidare svar på syftet med studien utifrån respondenternas perspektiv. Frågorna har 
formulerats relativt öppna för att inte begränsa eller hindrar alternativa åsikter och 
erfarenheter att framkomma. I denna studie används metoden Appreciative Inquiry (AI). 
Denna form av intervjuer tillhör den kvalitativa intervjun, där framgångsfaktorer och 
styrkor lyfts fram i det man avser undersöka. Detta sker genom att man utgår från en 
berättelse om framgång och vilka faktorer i berättelsen som skapade denna framgång 



 
 

 
 

snarare än att åtgärda det som inte fungerar (Lewis med flera, 2016).  Som komplement 
till detta har även frågor ställts kring lärdomar som respondenterna har med sig av sina 
erfarenheter. 
 

4.5.2 Pilot 

När det är möjligt bör man genomföra en pilotundersökning så att frågorna fungerar som 
man tänkt och att intervjuerna i sin helhet blir bra (Bryman, 2011). För att undersöka 
huruvida intervjuguiden utformats på ett lämpligt sätt har en pilot genomförts. Två 
personer som har god insikt och kunskap om ledarskap och kvalitetsutveckling har tagit 
del av intervjuguiden för att ge återkoppling. Syftet med piloten var att få kunskap om 
huruvida frågorna ger svar på syftet, tidsaspekt på intervjuerna och återkoppling på 
utformningen av frågorna. Vidare efterfrågades återkoppling kring huruvida språket är 
begripligt i frågorna, ordningsföljden och relevansen. 
 
Den återkoppling som framkom under piloten var följande: 

- Bra inramande frågor. 
- Frågorna kommer hjälpa dig att besvara dina frågeställningar. 
- Intressant och relevanta frågor. 
- Huvudfråga nummer två bör omformuleras och hållas mer generell för att fokus 

bli på ledarskap och inte ledaren i sig. 
- Begreppet kvalitetskultur behöver inte förklaras, risken blir att du styr in 

respondenternas svar på de områdena. 
- Frågorna kommer att kunna ge dig svar på dina forskningsfrågor och syfte. 
- Faktor är ett luddigt begrepp och bör förklaras på liknande sätt om 

respondenterna frågar. 
 

Följande åtgärder har gjorts: 
- En fråga togs bort som vid piloten blev besvarad av annan liknande fråga. 
- Information om begreppet kvalitetskultur gavs inte för att inte styra intervjuerna. 
- Huvudfråga nummer två har omformulerats. 
- Förklaring på ordet faktor togs fram i fall någon av respondenterna skulle fråga om 

begreppet. 
 
 

4.5.3 Urval av respondenter 

Det finns olika sätt att göra urvalet i en intervjustudie. Vid kvantitativ datainsamling kan 
urvalet göras slumpmässigt eller stratifierat. I kvalitativa intervjuer där man inte gör så 
många intervjuer är det viktigare att respondenterna kan lämna den information som 
behövs än att de är slumpmässigt och representativt. Ett sådant urval kallas strategiskt 
urval eller målstyrt urval. Inom kvalitativ forskning handlar urvalsmetod ofta om 
målstyrda urval, vilka också rekommenderas i kvalitativ forskning som grundar sig på 
intervjuer (Bryman, 2011). I denna studie har målstyrt urval gjorts och det handlar i 
denna studie om att välja ut individer med direkt hänvisning till syfte och 
forskningsfrågor, i önskan om att intervjua personer som är relevanta för att kunna bidra 
med svar på forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Det målstyrda urvalet har i denna studie 
genomförts bygger på följande kriterier: 
 

- Generell kunskap om ledarskap: respondenterna ska kunna bidra med att ge en 
generell bild av ledarskap och kvalitetskultur, det är inte ledaren i sig som är 



 
 

 
 

intressant där urvalet av respondenter har gjorts utifrån en bredare 
representation. Syftet är att generellt diskutera fenomenet ledarskap och därför 
har bedömningen gjorts att ledarskap från olika sektorer i detta fall är möjligt. 
 

- Erfarenhet av ledarskap och kvalitetskultur: Studien kräver att ledarna har 
erfarenhet och kunskap från ledarskap kopplat till kvalitetskultur för att kunna 
besvara forskningsfrågorna och det har därför varit ett kriterium för urvalet. 

 
- Förebilder: Vidare bör de i någon mening ha lyckats med sitt arbete för att kunna 

diskutera både främjande och hindrande faktorer och kunna ge svar på vad för 
förutsättningar ledarskapet kräver för att kunna skapa kvalitetskultur. Därför har 
författaren efterfrågat förebilder. Det är en vanlig metod inom kvalitetsutveckling 
att lära av de bästa, undersöka goda exempel och framgångsfaktorer och att 
använda sig av benchmarking för att utveckla det interna kvalitetsarbetet 
(Bergman och Klefsjö, 2012).  

 
Hänsyn har inte tagits till ålder, bakgrund eller kön utan enbart till kriterierna ovan. 
Könsfördelningen var två kvinnor och tre män, varav två från privat sektor och tre från 
offentlig sektor där en av dessa var ett kommunalt bolag. Respondenterna är i varierande 
åldrar och från olika branscher med den gemensamma nämnaren att de varit med att leda 
organisationer som lyckats skapa kvalitetskultur och att de har lång erfarenhet som 
ledare. 
 
Utifrån dessa urvalskriterier har jag valt att tillfråga kvalitetsansvarig/kvalitetschef i olika 
organisationer då de har kunskap och en mer neutral och utomstående bild om vilka som 
är erfarna och förebilder inom respektive organisationen. Jag har också givit dessa 
personer samma förutsättningar för att välja ut respondenter. Valet av kvalitetschefer har 
gjorts utifrån befintligt kontaktnät. 
 
Ett brev skickades initial ut till kvalitetsansvarig/kvalitetschef i olika organisationer 
(bilaga 3). Därefter fick jag förslag på totalt åtta personer att intervjua. Till dessa åtta 
skickades ett informationsbrev ut (bilaga 4). Sju personer svarade och ville ställa upp på 
intervju medan en tackade nej. Av de sju personer som tackade ja, valde två sedan att inte 
återkoppla för ett genomförande. Totalt intervjuades fem personer. 
 

4.5.4 Genomförandet av intervjuer 

Samtliga intervjuer inleddes med en kort information kring syftet med studien. Samtliga 
respondenter fick samma information och erbjöds full anonymitet och möjlighet att när 
som helst avsluta intervjun. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades därefter. 
I de fall det var möjligt genomfördes intervjuer på respondenternas arbetsplats. I två av 
fallen genomfördes intervjuerna över telefon på grund av restid. 
 

4.6 VAL AV ANALYSMETOD 

Backman (2016) beskriver att det är vanligt vid kvalitativ forskning att analys ofta sker i 
samband med datainsamlingen och tolkning sker ofta i samband med analysen. På så vis 
sker tre moment ungefär samtidigt vid kvalitativ metod till skillnad från den kvantitativa 
metoden där de tre momenten görs efter varandra. Till hjälp i analysarbetet finns olika 



 
 

 
 

kvalitetsverktyg och ledningsverktyg. I denna studie har släktskapsdiagram används för 
att sammanställa och analysera intervjuerna. Valet av släktskapsdiagram har gjort utifrån 
att det är ett kvalitetsverktyg som är relevant för att strukturera en större mängd verbal 
information (Bergman & Klefsjö, 2012). Analysarbete med hjälp av släktskapsdiagram 
liknar i stor utsträckning det Bryman (2011) refererar till som tematisk analys och är ett 
av det vanligaste angreppssättet vid kvalitativ dataanalys. Teman tas fram genom 
noggrann läsning av de anteckningar eller i detta fall av intervjuer (Bryman, ibid). När 
samtliga intervjuer var genomförda transkriberades material. Därefter lästes materialet 
och jag identifierade faktorer utifrån rubriken ”Vilka faktorer i ledarskapet påverkar 
kvalitetskultur?”. Varje intervju lästes igenom två gånger och utifrån frågan skrevs 
faktorerna ned på postit lappar. Faktorerna som identifierats utifrån respektive intervju 
mailades till respondenten för att få bekräftelse på om svaren uppfattats korrekt. Totalt 
innebar detta 197 faktorer (se bilaga 1). Därefter sorterades faktorerna in utifrån de tre 
rubrikerna; förutsättningar, främjande faktorer och hindrande faktorer sorterades de 197 
faktorerna in. I nästa steg fördes de faktorer som var lika eller snarlika ihop. Det tredje 
steget innebar att ge respektive grupp en sammanhållande rubrik, detta moment innebar 
även sammanslagning av några grupper och totalt blev efter detta moment 20 grupper 
under de tre kategorierna (se bilaga 1). 
 
I vissa fall var det svårt att avgöra vad som var en faktor och en förutsättning och i de 
fallen det var otydligt återvände jag till intervjumaterialet för att säkerställa faktorns 
tillhörighet. Efter att jag genomfört analysarbetet av intervjuerna kopplades faktorerna 
mot den befintliga teorin för att analysera de gentemot det teoretiska ramverket. 
 

4.7 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Validitet, reliabilitet och replikation är begrepp som diskuteras för att bedöma en studies 
kvalitet. Dock argumenterar kvalitativa forskare, att dessa begrepp lämpar sig bättre i 
kvantitativ forskning. Begrepp som överförbarhet, pålitlighet och trovärdighet anser 
kvalitativa forskare mer relevanta för kvalitativ forskning (Bryman, 2012). Ett sätt för att 
öka en studies trovärdighet är att få ett godkännande, av dem som intervjuats så att 
svaren från intervjuerna uppfattats korrekt (Bryman, ibid). Nedan följer några 
reflektioner kring studiens trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet:  
 

- I analysen av intervjuerna förloras hur personerna uttrycker sig, endast vad de 
säger analyseras, vilket kan äventyra trovärdigheten. Det är svårt att säkerställa 
att samma tolkning gjorts av en annan författare än den som gjorts av mig. För att 
minska risken gjordes analysen av resultatet två gånger och sändes till respektive 
respondent för genomläsning för att öka trovärdigheten och pålitligheten av 
resultatet. 

- Att respondenterna delade erfarenheter både som sina framgångar men också om 
egna misstag och lärdomar ökar trovärdigheten. 

- Kvalitetskultur är inte ett helt enkelt begrepp som kanske inte definieras lika eller 
definierats över huvud taget i alla organisationerna och det kan medföra en risk av 
vi diskuterar olika saker. Vilket i så fall kan minska generaliserbarheten. Initialt 
var tanken att förklara begreppet för respondenterna för att minska den risken. 
Men efter övervägande valde jag att inte beskriva begreppet kvalitetskultur för 
respondenterna för att inte styra intervjuerna och valde istället att försöka öka 



 
 

 
 

trovärdigheten genom att låta respondenterna läsa igenom analysen och genom 
urvalsmetoden att låta sakkunniga på kvalitetsområdet föreslå förbilder på 
området. 

- Det ökar trovärdigheten när en utomstående part som har kunskap inom 
kvalitetsområdet har utsett respondenter än om jag gjort ett bekvämlighetsurval 
och valt de jag själv ansåg vara förebilder. 

- Respondenterna har fått läsa igenom de faktorer och förutsättningar jag 
identifierat från deras intervju och fått bekräfta eller dementera att det stämmer 
för att åka validiteten. 

- Intervjuerna har spelats in och transkriberats vilket ökar trovärdigheten för 
studien då andra kan använda materialet och det finns en transparens. 

- Majoriteten av faktorer som framkommer bekräftar samma saker vilket ökar 
trovärdigheten och överförbarheten. Samtidigt är det värt att nämna att då antalet 
intervjuer är relativt litet så är det heller inte rimligt att göra några 
generaliseringar. Studiens slutsatser går troligtvis inte i sin helhet överföras till en 
annan liknande grupp respondenter och där med kan det antas att 
överförbarheten är relativt låg.  

- Det finns också anledning i studien att beskriva författarens förkunskaper och 
förståelse och reflektera över dess innebörd för studien. Det har betydelse 
eftersom författarens erfarenheter och kunskaper indirekt kan påverka studiens 
resultat. Författarens förförståelse består av att båda har flerårig erfarenhet av att 
arbeta med kvalitetsarbete och som ledare. Författaren har även förkunskaper 
inom området utifrån Mittuniversitets kurser inom kvalitet och 
ledarskapsutveckling på avancerad nivå. Här finns en risk att författaren kan söka 
eller omedvetet se svar som bekräftar dennes tidigare kunskap eller förutfattade 
mening. För att minska risken med detta sänds analysen av resultatet ut till 
respondenterna för att få den bekräftad. 

 
 

4.8 ETISKA ASPEKTER 

Inför att intervjuernas genomförande har författaren resonerat kring den risk som 
föreligger med att de intervjuade skulle kunna uppleva att studien delvis skulle bli en 
utvärdering av deras eget ledarskap. Det kan också vara problematiskt att reflektera kring 
sitt eget ledarskap. Respondenterna fick därför information om att samtliga intervjuer 
skulle avidentifieras och att inga namn eller organisationen skulle redovisa i studien. De 
fick även information om att deltagandet var frivilligt och att de hade mandat att avsluta 
intervjun utan vidare förklaring. Vidare förklarades vad data skulle användas till samt av 
vilken anledning de blev intervjuade. 
 
De intervjuade har garanteras full anonymitet och av den anledningen är deras namn inte 
utskrivna vid citaten i studien. Under intervjuerna har jag försökt hålla mig neutral och 
inte lagt in min egen åsikt eller värderingar. Jag har använt öppna följdfrågor för att 
undvika att leda samtalet åt ett visst håll. Jag har även gett respondenterna möjlighet att 
läsa igenom sammanställningen för att bekräfta eller framföra synpunkter på analysen av 
intervjuerna. 
 



 
 

 
 

 

5 RESULTAT OCH ANALYS 
Resultatet består av fem semistrukturerade intervjuer med fem ledare som anses vara 
förebilder inom arbete med att skapa kvalitetskultur. Totala identifierades 197 faktorer 
från de fem intervjuerna (se bilaga 1). Tabell 1 visar en sammanställning av faktorerna 
från intervjuerna efter släktskapsdiagrammen (se bilaga 2).  
 
 

Förutsättningar Främjande faktorer Hindrar Faktorer 

Tydliga incitament  Skapa insikt och förståelse om varför Detaljstyrning 

Enad ledningsgrupp med 
gemensam förståelse 

Skapa målbild Ekonomistyrning 

Långsiktighet och uthållighet Skapa strukturer och arbetssätt som 
stöttar kvalitetskulturen 

Avsaknad av struktur och 
riktning 

Kunskap Led baserat på fakta och efterfråga 
resultat 

Kortsiktighet och adhoc 
lösningar 

 Skapa delaktighet och tydliggöra 
förväntningarna på medarbetare 

Bristande engagemang och 
insikt hos ledaren 

 Walk the talk Det är svårt och krävande 

 Skapa stolthet och uppmärksamma 
framgångar 

Bristande kommunikation 
och information 

 Ge stöd till medarbetare och chefer  

 Ledarens förmåga  

 
Tabell 1. Visar resultat av släktskapsanalys av faktorer utifrån intervjuerna. 

 
 

5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

För att ledare i organisationen ska ha möjlighet att lyckas med att skapa kvalitetskultur 
beskriver respondenterna att det finns olika förutsättningar som krävs.  
 

 
 
Figur 5. Visar resultat av släktskapsdiagram över förutsättningar för ledarskapet för att skapa 
kvalitetskultur. 

 

5.1.1 Tydliga incitament 
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”Incitamentet för att göra en förändring är ju så glasklar, incitamentet är att vi har en ny 
lagstiftning och vi är skyldiga att följa igen. Väldigt enkelt förändringsincitament”, 

respondent 1. 
 

”Vi hade inte enbart externa konkurrenter… vi måste hitta ett sätt här att bli 
konkurrenskraftiga. Det handlade inte för oss om att köpa bättre maskiner, för vi hade 
dom bästa… så alla de här sakerna som man kunde köpa och skaffa sig kunde vi inte bli 

bättre”, respondent 3. 
 

 
Samtliga respondenter beskriver att det fanns en utlösande händelse för de erfarenheter 
de har att skapa kvalitetskultur. En viktig förutsättning är att det finns incitament för 
ledarna i organisationen att driva ett sådant arbete förklarar respondenterna. 
Incitamentet kunde vara olika beroende på verksamhet men samtliga ledare beskriver att 
incitament fanns för förändringen. Exempel som beskrevs var att det kom en ny chef 
utifrån som exempelvis hade nya erfarenheter med sig och påbörjade att 
förändringsarbete. En annan respondent beskriver att konkurrenterna började komma 
ikapp och därför påbörjades ett stort arbete med kvalitet och kultur i organisationen.  
 
För att lyckas med en förändring beskriver Kotter (1996) vikten av att skapa 
angelägenhet. Det krävs en tydlighet kring behovet av förändringen och organisationen 
behöver känna att förändringen är nödvändig. Riskerna med att inte genomföra 
förändringen behöver vara tydliga och varför förändringen ska genomföras. Detta för att 
kunna skapa intresse i organisationen för att skapa förändringen. Samtliga respondenter 
beskriver att det fanns incitament i deras organisation som blev startskottet på arbetet 
med att skapa kvalitetskultur vilket liknar det Kotter (ibid) beskriver om att skapa 
angelägenhet. 
 

5.1.2 Enad ledningsgrupp med gemensam förståelse 

Samtliga respondenter beskriver att den högsta ledningsgruppen behöver vara enad 
kring arbetet med att skapa kvalitetskultur. Det framkommer också att ledningsgruppen 
behöver sätta frågan högt på agenda och behålla denna där över tid. Ledningsgruppen 
behöver stå fast vid att man ska jobba på ett visst sätt oavsett hur vindarna blåser och inte 
avvika för att andra saker kommer upp på agendan. Det handlar om kontinuitet och 
enighet och det kräver en stark gemensam förståelse och att ledningen håller en linje. 

”Att inte avvika från det man bestämt skapar trovärdighet” respondent 4. 

”Vi visade att detta är viktigt för oss. Vi formade en kultur av ständiga förbättringar och satte det 
högt upp på ledningsgruppens agenda” respondent 2. 

 

Det som framkommer i intervjuerna bekräftar den del av Kotters teori om 
förändringsledning som handlar om att skapa koalition. Personer med inflytande status, 
makt och kompetens behöver vara drivande i förändringen. Koalitionen behöver också ha 
förtroende i organisationen och ha rätt ledarskap. Ledarskapet lyfts fram som särskilt 
viktigt. Att engagerat ledarskap är grunden till offensiv kvalitetsutveckling och att det 
måste finnas ett genuint intresse från ledningen för att lyckas är vält känt (Ilieș, 2017, 
Bergman och Klefsjö 2012, Buch and Rivers, 2002). Offensiv kvalitetsutveckling går inte 
att bygga på någon annans övertygelse. (Bergman & Klefsjö, 2012, Ilieș, 2017). Buch och 
Rivers (2002) frågar sig huruvida en organisation ska förväntas sig helhjärtat 



 
 

 
 

engagemang från medarbetare om ledarna inte kan visa att de helt och hållet de står 
bakom ett projekt. Teorin bekräftas av respondenternas erfarenheter. 

5.1.3 Långsiktighet och uthållighet 

Samtliga respondenter beskriver att en annan förutsättning som är viktigt i arbetet med 

att skapa kvalitetskultur är långsiktighet och uthållighet. Att ledningsgruppen och 

organisationen håller ut och håller fast vid det man beslutar är en förutsättning för att 

kvalitetskulturen ska överleva. Ledningen behöver hålla fast vid det som beslutats och 

inte stressa fram arbetet utan låta det få ta tid. Detta handlar också om att ha insikt om att 

skapa kvalitetskultur tar tid och att inte ändra riktningen på grund av att man inte ser 

resultat tillräckligt fort.  

”Ledare i organisationen behöver vara beredda på att det tar tid”, respondent 1. 

”Det gäller att inte hittar på massa annat. Som ledning behöver man ligger långt framåt i 
tankarna och inte hålla på att hitta på nya grejer. Utan man måste ha med sig organisationen och 

inte stressa med nya saker”, respondent 2. 
 

Eriksson med flera (2016) hävdar att ledare och chefer bör fokusera på att bygga en stark 
kultur som bygger på kvalitet istället för kortsiktiga kvalitetssatsningar och även 
Bergman och Klefsjö (2012) beskriver att offensiv kvalitetsutveckling sker inte något i 
projektform utan kvalitetsarbetet är en integrerad del i verksamheten. Risken för 
misslyckande beskrivs bland annat ligga i bristen på långsiktighet, de resurser som krävs 
för arbetet och otålighet. Vidare beskrivs att verksamheten inte inser att det ofta innebär 
en kulturförändring. På så vis kan kvalitetsutveckling upplevas som diffust eller otydligt 
och skapa svårigheter med att se nyttan för verksamheten (Bergman och Klefsjö, ibid). 
 

5.1.4 Kunskap 

Tre av respondenterna lyfter fram kunskap som en förutsättning som krävs för att lyckas. 
Respondenterna beskriver att det krävs både träning i ledarskapet, stöd och ständig 
kompetensutveckling. En av respondenterna beskriver att det kan finnas behov av att ta 
in kompetens och kunskap utifrån för att skapa en kunskapsgrund hos de egna ledarna 
men att konsulter inte är en lösning i ett arbete med kvalitetskultur utan det handlar om 
att höja kunskapsnivån i organisationen i sin helhet. 
 

”Kompetens, kunskap och insikt om varför och hur du ska praktisera det. Det är viktigt”, 
respondent 3. 

 
”Jag gick en utbildning via Chalmers.. det var inte nytt för oss men helt plötsligt satte man 
det i ett system och jag fick ny kunskap”, respondent 4 

 
 
Bergman & Klefsjö (2012) beskriver detta som att ledaren behöver ha förmåga att 
förmedla övertygelse om att den offensiva kvalitetsutvecklingen kommer att bidra till 
verksamhetens utveckling och sprida denna kunskap och insikt till medarbetarna. 
Offensiv kvalitetsutveckling går inte att bygga på någon annans övertygelse utan ledarna 
i organisationen behöver ha insikt, kunskap och förståelse om vikten av kvalitets-
utveckling. Detta bekräftar flera av respondenterna i studien.  



 
 

 
 

 

5.2 FRÄMJANDE FAKTORER 

Analysen av intervjuerna visar på faktorer i ledarskapet som främjar skapandet av 
kvalitetskultur. Nedan beskrivs dessa och ställs mot det teoretiska ramverket. 
 
 

 
Figur 6. Visar resultat över släktskapsdiagram över främjande faktorer för att skapa kvalitetskultur. 

 

5.2.1 Skapa tydligt varför 

Ledare som vill skapa en kvalitetskultur behöver vara tydliga med varför. Fyra av 
respondenterna lyfter fram detta som viktigt utifrån att få med sig sina medarbetare. Det 
handlar om att skapa förståelse för förändringen. Det kan också skapa motivation hos 
medarbetarna. Respondent 1 beskriver det så här: 
 

”Det lärde jag mig är också viktigt i förändringsarbete att man förstår varför man behöver göra 
en förändring eller utveckling… det var försvinnande få som var intresserade av att följa det utan 

man tyckte det var rätt så bra som det var”.  

 
”Genom att förklara varför, det tror jag är en av de viktigaste bitarna”, respondent 5. 

 
I Kotters (1996) åtta steg för att lyckas med förändring beskrivs det första steget som 
skapa angelägenhet. Kotter (ibid) menar att det behöver finnas en tydlighet kring behovet 
av förändringen i organisationen. Organisationen behöver känna att förändringen är 
nödvändig. Riskerna med att inte genomföra förändringen behöver vara tydliga och 
varför förändringen ska genomföras. Detta för att kunna skapa intresse i organisationen 
för att skapa förändringen. Detta bekräftas av respondenternas svar kring att skapa ett 
tydligt varför. 
 
 

5.2.2 Skapa målbild 

Samtliga respondenterna beskriver vikten av att arbeta åt samma håll och att ledaren 
behöver skapa en tydlig målbild. De beskriver att det är viktigt att ha en tydlig målsättning 
så att alla i organisationen har siktet inställt åt samma håll och vet vart man är på väg. 
 

”Målbilden måste vara tydlig, både de kortsiktiga och de långsiktigt visionära målen”, 
respondent 4. 

 
”Visa vilket håll man ska gå genom att visa på en tydlig målbild”, respondent 5. 

 



 
 

 
 

Kotters (1996) beskriver vikten av att skapa en vision och strategi för en förändring. I en 
förändringsprocess är en vision som visar en riktning framåt och visar på vad folk ska 
göra viktig av tre anledningar menar Kotter (ibid). Det visar på vilken riktning 
organisationen ska ta och underlättar beslutsfattande, det motiverar personer att agera i 
rätt riktning och ger en samlad riktning för många människor agerande i förändringen. 
Detta har varit relevant i samtliga respondenters erfarenhet av att skapa kvalitetskultur. 
 

5.2.3 Skapa strukturer och arbetssätt som stöttar kvalitetskulturen 

Samtliga respondenterna beskriver att det behöver finnas strukturer och arbetssätt som 
stöttar en kvalitetskultur för att lyckas med att skapa och behålla den. De menar att man 
behöver ändra befintliga strukturer och arbetssätt för att säkerställa att de ger stöd till 
den kvalitetskultur organisationen vill ha. Dels menar de att det behöver finnas en 
organisation för kvalitetsarbetet, struktur för att skapa kultur för ständiga förbättringar 
och kundfokus. Vidare behöver värdegrunden i verksamheten ge stöd åt en 
kvalitetskultur. Ledare behöver skapa strukturer som belönar och uppmärksammar 
framgångar, som skapar en kultur där man inte säger nej utan och ja och där det finns 
handlingsfrihet att gå på oprövad mark, testa och experimentera och våga bryta gamla 
vanor. Ledarna behöver skapa snabba beslutsvägar för arbetet så att de som kan dra 
framåt får göra det och på så vis få med sig organisationen. Ledarna i organisationen 
behöver stå bakom en sådan struktur.  
 
Vidare nämns även att vid rekrytering bör man medvetet rekrytera medarbetare som vill 
vara en del av den utformade kvalitetskulturen och att det är viktigt att ta in ny kunskap 
utifrån. Det behöver finnas ledarskapsprogram som skapar kulturbärare i organisationen 
och strukturer för hur man identifiera nyckelpersoner som kan bära den nya kulturen. 
När nya idéer tankar kommer måste de prövas mot den nya kulturen. 
 
”Man behöver förändra strukturen för att skapa kultur för att öka kvalitet och få bättre resultat. 

Vi har gjort om hela styrningen utifrån den kvalitetskultur vi vill ha. Det finns utmaning utifrån 

strukturperspektivet för att skapa kvalitetskultur”, respondent 2. 

”Vi hade ett traineeprogram för nya chefskandidater… detta var viktigt för att forma ledare för 
att behålla kulturbärare”, respondent 3. 

 

Att arbeta för en kvalitetskultur handlar om att styra organisationskulturen utifrån vad 
kvalitetsutvecklingen kräver. I en sådan kultur menar Wu (2015) att det finns en 
medvetenhet om och utarbetade normer och värderingar som innebär att 
medvetandegöra alla om att man arbetar på samma sätt. En stor förändring tar lång tid 
och organisationer behöver bibehålla känslan av angelägenhet och inte ta ut segrarna i 
förskott.  Organisationer behöver fortsätta att diskutera och kommunicera förändringen 
och anledningen till den. Risken är annars stor att förändringen inte får fäste och att 
människor återgår till gamla vanor och beteenden (Wu, ibid).  
 
Vad gäller att leda förändring så beskriver Kotter (ibid) att man behöver förankra det nya 
tillståndet i kulturen. Om förändringen utmanar den existerande kulturen måste det 
hanteras, normer och beteenden måste förändras. Det är först då förändringen kan bli 
bestående. Detta bekräftas av respondenternas erfarenheter av att skapa kvalitetskultur. 
Respondenterna ger också konkreta exempel på vad detta skulle kunna innebära. 
 



 
 

 
 

5.2.4 Basera beslut på fakta och efterfråga resultat 

Fyra av respondenterna beskriver att ledaren behöver basera sitt arbete på statistik och 
fakta, skapa strukturer för mätning och uppföljning. Visa tydlig att man som ledare 
förväntar sig resultat och ställa krav genom att efterfråga resultat. Respondenterna 
beskriver att man på så vis både kan engagera och få medarbetare att se vikten av 
förändringarna och att det motiverande att följa statistiken. 
 

”Genom att visa på fakta skapas engagemang hos medarbetarna. Ledaren behöver efterfråga 
resultat och följa upp”, respondent 5. 

 
”Faktabaserade underlag få de (medarbetarna) att inse själva att det behöver göras en 

förändring”, respondent 1. 
 
 
Bergman och Klefsjö (2012) menar att kvalitetsutvecklingen ska vila på en kultur som har 
sin grund i hörnstensmodellen där en av hörnstenarna handlar om att basera beslut på 
fakta. Detta bekräftas av respondenterna som också menar på vikten att sedan efterfråga 
resultat för att som ledare visa att frågan är viktig.  
 

5.2.5 Skapa delaktighet och tydliggöra förväntningarna på medarbetare 

Samtliga respondenterna beskriver att ledarskapet behöver involvera medarbetarna och 

skapa delaktighet genom medskapande. Respondenterna menar att det är viktigt att ge 

hela bilden till medarbetarna så att de förstår och på så vis låta engagemang och förståelse 

få växa fram hos dem. Genom att visa att man har förväntningar på medarbetarna och inte 

bara att medarbetarna ska utför det de ska utan även förbättra verksamheten så skapas 

engagemang. Ledarna i organisationen behöver vara tydlig med dessa förväntningar. En 

av respondenterna beskriver det så här: 

”För att få kraft i det så handlar det om att mobilisera varenda kotte, alla måste vara en del av 
systemet, allas kunnande tas om hand… Hur mobiliserar man varenda kotte? Då handlar det om 

att jobba med ledarskap… Vi kan sätta massa rutiner och system och sätt att arbeta och andra 
fräcka saker. Men om vi inte får medarbetaren att känna sig engagerad och delaktig kommer det 

att haverera”, respondent 3. 

 

Bergman och Klefsjös (2012) hörnstensmodell som beskriver att kvalitetsutvecklingen 

ska vila på en kultur som har sin grund i bland annat att skapa förutsättningar för 

delaktighet. De menar att offensiv kvalitetsutveckling kräver att chefen och ledaren 

involverar medarbetarna mer i kvalitetsutvecklingen, både genom att ta tillvara på deras 

idéer och den informella kunskapen men också genom att kompetensutveckla sina 

medarbetare och se dem som en viktig resurs i offensiv kvalitetsutveckling. Garver och 

Cook (2001) beskriver att de flesta frågar efter sina kunders åsikter och nöjdhet men den 

stora utmaningen ligger i att ta hand om den informationen för att bedriva ständigt 

förbättringsarbete. Även Yukl (2011), Ilieş and Crișan (2011)  och Kaufmann & Kaufmann 

(2010) bekräftar vikten av att skapa delaktighet. Analysen av intervjuerna bekräftar 

teorin på detta område. 

 



 
 

 
 

5.2.6 Walk the talk 

För att skapa en kvalitetskultur behöver ledarna vara bra förebilder beskriver fyra av 
respondenterna. Genom att i handling visa vad som är viktigt skapas kultur och ledaren 
skapar en känsla av att det är på riktigt och en identitet kring kvalitetskulturen. 
Ledarskapet är viktigt för att visa att kvalitetsarbetet inte bara är en ”grej” utan ett sätt 
att leva (kulturen). Ledarna behöver leva som de lär. En av respondenterna lyfter även 
upp vikten av att skapa förebilder bland medarbetarna och beskriver att: 
 

”Det är mycket mer än ett kvalitetsarbete, det blir en del av ens DNA”, respondent 4.  

”Vara en bra förebild är oerhört viktigt”, respondent 5. 

 
Bergman & Klefsjö (2012) beskriver att ledare behöver vara förebilder och själva delta i 
kvalitetsarbetet och arbeta med att förbättra sina egna ledningsprocesser. Gör ledningen 
detta visar de att frågan är viktig för sina medarbetare och kan även väcka ett engagemang 
och intresse för kvalitetsfrågorna hos medarbetarna. Kvalitetsutveckling kräver ett aktivt 
ledarskap i den bemärkelsen att skapa delaktighet hos sina medarbetare och engagerat 
genom att vara trovärdiga, tydliga, kommunikativa och förebilder för sina medarbetare. 
Detta bekräftas av majoriteten av respondenterna. 
 

5.2.7 Skapa stolthet och uppmärksamma framgångar 

Tre av respondenterna lyfter vikten av att skapa stolthet och uppmärksamma framgångar 
som en viktig faktor för att skapa kvalitetskultur. Genom att visa uppskattning och dela 
med sig av framgångar så beskriver en av respondenterna att det skapar lust, glädje och 
stolthet. Respondenterna beskriver att genom att kommunicera det som fungerar bra så 
skapas en stolthet och en identitet förknippat till kulturen. 
 

”Fira framgång är viktigt. Vi hade ett årligt event där alla var med och fira förbättringar”, 
respondent 3. 

 
”Vi firade. 1000 förbättringar”, respondent 4. 

 

Kotter (1996) beskriver vikten av att uppmärksamma kortsiktiga segrar i ett 

förändringsarbete för att hålla engagemanget levande. Ledarna behöver skapa känslan 

hos sina medarbetare att vara uppskattade och även visa uppskattning vid prestationer 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Respondenterna bekräftar detta under intervjuerna. 

 

5.2.8 Ge stöd till medarbetare och chefer 

Samtliga respondenterna lyfter frågan kring att säkerställa att det finns stöd i olika former 

för både medarbetare och chefer. De menar att det krävs stöd från högsta chef men också 

till chefer i hela organisationen och till medarbetare. Tre av respondenterna lyfter särskilt 

att det krävs ett närvarande ledarskap för att lyckas med att skapa kvalitetskultur.   

”Jag var närvarande och kunde motivera och stötta medarbetarna”, respondent 5. 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att ledningen bör stötta kvalitetsarbetet både 
ekonomiskt, moraliskt och med ledningsresurser. Det finns flera exempel på att företags 



 
 

 
 

problem med kvalitetsutveckling bottnar i ledningens bristande kunskap och 
engagemang för kvalitetsfrågor. Gimenez-Espin (2013) och Mosadeghrad (2006) 
beskriver att en kvalitetskultur kännetecknas ett nära stöd från ledarskap, 
medarbetarengagemang, ständiga förbättringar och motivation och utbildning av 
medarbetare 
 

5.2.9 Ledarens förmåga 

Samtliga respondenterna lyfter även upp ledarens förmågor som en viktig faktor. De 
menar att ledaren behöver ha ett tillåtande ledarskap. Ledaren behöver också vara 
ihärdig, uthållig och envisa. Ledaren behöver vara engagerad och visa nyfikenhet, vara 
modig och ha ett driv framåt. Andra viktiga förmågor som lyfts fram är lyhördhet och 
analytisk. 
 

”Jag kan få med mig människor. Genom att entusiasmera och förmedla varför något är viktigt. Jag 
ger inte upp, jag är envis och uthållig samtidigt. Mod och passion brukar jag tänka är viktiga 

egenskaper som ledare”, respondent 2. 

 

Ledaren behöver ha förmåga att förmedla övertygelse om att den offensiva 
kvalitetsutvecklingen och vara tydlig och synlig.  Det personliga engagemanget är viktigt 
för ledarskapet i kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). Att engagerat ledarskap 
är grunden till offensiv kvalitetsutveckling och att det måste finnas ett genuint intresse 
från ledningen för att lyckas är vält känt (Ilieș, 2017, Bergman och Klefsjö ibid, Buch and 
Rivers, 2002). Respondenterna bekräftar att det personliga ledarskapet, ledarens 
förmågor, är väldigt viktig i arbetet med att skapa kvalitetskultur. 
 
 

5.3 HINDRANDE FAKTORER 

Respondenterna lyfter också upp faktorer i ledarskapet som verkar hindrande för att 
skapa kvalitetskultur. Nedan beskrivs olika faktorer som ledare bör undvika. 

 
Figur 6. Visar resultat av släktskapsdiagram för hindrande faktorer. 

 

5.3.1 Undvik detaljstyrning 

Fyra av respondenterna lyfter problematiken med detaljstyrning. Det beskrivs som en 
hindrande faktor att problem inte får lösas där de uppstår, eller att standardisering sker 
på fel nivåer. De lyfter även risken med att ledaren kommer med pekpinnar eller 
presenterar färdiga lösningar och förklara hur det ska vara som hindrande faktorer för 
att skapa kvalitetskultur. För mycket detaljstyrning och centraliserade beslutsmandat, 



 
 

 
 

menar respondenterna, skapar brist på handlingsfrihet och delaktighetskänslan 
försvinner. 
 

”Helt plötsligt försvann mandaten och vi kunde inte agera som vi ville.. man ville på ett helt 
annat sätt lägga sig i detaljer.. det hade en jobbig effekt. Vi kunde inte jobba med 

kompetensutveckling och vi fick fråga om lov. Det kom direktiv till hur vi skulle göra saker som 
förflyttade oss tillbaka i tiden. Det berodde på okunskap och man satt i Stockholm och beslutade 

om saker utan att veta hur det faktiskt funkar”, respondent 4. 
 
Ett sätt att göra skapa engagemang är att delegera ansvar och befogenheter. Detta 
beskriver Bergman och Klefsjö (2012) som den goda cirkeln; genom att delegera ansvar 
och befogenheter, blir medarbetare motiverade, det i sin tur leder till förbättrade resultat 
och ett förtroende för ledningen. Analysen av intervjuerna bekräftar att detta är viktigt 
och detaljstyrning bör undvikas.  
 

5.3.2 Ekonomistyrning 

Tre av respondenterna beskriver att det av förklarliga skäl är vanligt att hamna i termer 
att prata om ekonomin före kvalitet och att det finns en risk att dessa diskussioner tar 
över hand. Med detta menar respondenterna att man har en vana i organisationen att 
prata om ekonomin och det är lätt att visualisera och blir mer konkret medan kvalitet som 
begrepp är mer diffust. En av respondenterna beskriver att: 
 

”Pengar är absolut ingen förutsättning, utan ibland kan det till och med vara bra för 
kvalitetsarbetet att ha lite mindre pengar”, respondent 2. 

 
”Ekonomistyrning gör att man vill styra på korta snabbare lösningar för kortsiktiga ekonomiska 

resultat”, respondent 4. 
 

I teorin beskrivs att kvalitetssatsningar ger ökad lönsamhet och att kvaliteten ska ses 
som en integrerad del av verksamheten och dess ledningssystem (Bergman och Klefsjö, 
2012).  
 

5.3.3 Avsaknad av struktur och otydlig riktning 

Samtliga respondenter beskriver att otydlighet vad gäller riktning och mål samt avsaknad 
av strukturer är hindrande faktorer för att skapa kvalitetskultur. Tre av respondenterna 
lyfter specifikt ut strukturer för att överföra kulturen till nya ledare som rekryteras till 
organisationen. Vidare menar man att risken att misslyckas ligger i att organisationen 
bygger upp organisationen på en kvalitetsfunktion i stället för att ledas i hela 
organisationen. 
 

”Det fanns ingen infrastruktur att ta hand om det”, respondent 3. 
 
Organisationer behöver fortsätta att diskutera och kommunicera förändringen och 
anledningen till den. Risken är annars stor att förändringen inte får fäste och att 
människor återgår till gamla vanor och beteenden och glömmer bort riktningen för 
arbetet. I det sista steget beskriver Kotter (ibid) att man behöver förankra det nya 
tillståndet i kulturen. Om förändringen utmanar den existerande kulturen måste det 
hanteras, normer och beteenden måste förändras. Det är först då förändringen kan bli 
bestående. Bergman och Klefsjö (2012) menar också att offensiva kvalitetsutveckling inte 
kan lita på någon annans övertygelse än den högsta ledningen vilket bekräftas av 



 
 

 
 

resultatet. Detta bekräftas av respondenterna som risker för att misslyckas med att skapa 
kvalitetskultur. 
 

5.3.4 Kortsiktighet och adhoc lösningar 

Samtliga respondenter lyfter kortsiktighet och ad hoc lösningar som hindrande faktorer 
för att skapa en kvalitetskultur. Med detta menar respondenterna att risken är stor för att 
misslyckas om organisationen går för fort fram, då riskerar man att inte få med 
medarbetare på tåget och att bli för otålig. Vidare ser den en risk med att tappa det 
långsiktiga fokus som en kvalitetskultur kräver om man pressas av tidsbrist och otålighet. 
Att tro att konsulter som kommer in med kortsiktiga snabba utbildningar eller insatser, 
eller kortsiktiga projekt eller andra ogenomtänkta nedslag i organisationen ska leda till 
ett framgångsrikt arbete med kvalitetskultur är inte bara en risk utan hindrande faktorer. 
 
”Om man tror att det är ett projekt och att det ska sedan ska funka så man fel ute… Otålighet och 

viljan att nå resultat för fort gör att man misslyckas och får då inte med sig medarbetarna. Om 
man inte byggt det från grunden utan jobbat uppifrån och ned istället för nedifrån och upp”, 

respondent 3. 

 

Kotter (1994) beskriver att en stor förändring tar lång tid och organisationer behöver 
bibehålla känslan av angelägenhet och inte ta ut segrarna i förskott.  Organisationer 
behöver fortsätta att diskutera och kommunicera förändringen och anledningen till den. 
Risken är annars stor att förändringen inte får fäste och att människor återgår till gamla 
vanor och beteenden. Bergman och Klefsjö (2012) menar de att många företag misslyckas 
med sitt kvalitetsarbete. Orsakerna beskrivs som flera men de poängterar vikten av att 
det är ett långsiktigt arbete som ofta innebär en kulturförändring i organisationen. En 
kulturförändring tar tid och det bekräftas att risken för misslyckande kan ligga i att ha en 
för kortsiktigt perspektiv på sitt arbete med att skapa kvalitetskultur. 

 
 

5.3.5 Det är svårt och krävande 

Fyra av respondenterna lyfter att en anledning som hindrar kvalitetskultur är att det är 
svårt och kräver hårt arbete. Det behöver finnas en röd tråd genom allt arbete för att 
skapa en kvalitetskultur. I många organisationer finns en förändringströtthet och dåliga 
erfarenheter av förbättringsarbete som inte leder till något och som upplevs som 
kortsiktiga. Majoriteten av respondenterna lyfter att det är svårt och kan även vara 
konfliktfyllt att leda ett förändringsarbete och en kulturförändring och att det kräver hårt 
arbete från ledaren. Det är också stor risk att möta motstånd och det kräver att man 
ifrågasätter det man tidigare gjort, vilket kan leda till att det är mer bekvämt att fortsätta 
att arbeta på som man gjort tidigare. Vidare beskriver respondenterna att risken är stor 
att inte blir omtyckt. Lathet och passivt motstånd hos ledare i organisationen är andra 
faktorer som framkommer.  
 

”Det är en utmaning att göra det svåra enkelt”, respondent 2. 

 
”Där är konfliktfyllt att göra förändringsarbete… och man blir inte omtyckt”, respondent 1. 

 
En stor förändring tar lång tid och att leda en kulturförändring i en organisation är svårt 
och ställer höga krav på kunskap om förändringsledning (Yukl, 2012). Att behålla en 



 
 

 
 

kvalitetskultur är extremt svårt och ställer höga krav på ledarskapet och där ledarskapet 
är nyckeln till framgång (Buch & Rivers, 2002). Detta är en faktor som framkommer i det 
teoretiska ramverket och som också bekräftas av majoriteten av respondenterna.  
 

5.3.6 Bristande engagemang och insikt hos ledaren 

Fyra av respondenterna beskriver att om insikt och kunskap saknas hos ledningen är det 
en faktor som kommer att hindrande faktor. Förståelse inte finns för vikten av att arbete 
med kvalitetsarbete och kulturer som stöttar den så saknas också incitamentet för 
organisationen att göra så. Det går det helt enkelt inte att genomföra. En av 
respondenterna beskriver at det måste finnas en drivkraft hos ledning i dessa frågor och 
om det inte gör det så går det inte att skapa en kvalitetskultur. 
 
En av respondenterna beskriver att det största hindret för att skapa kvalitetskultur är: 
 

”Om högsta chef är nöjd som det är... och inte förstår vikten av det”, respondent 1. 

Buch och Rivers (2002) frågar sig huruvida en organisation ska förväntas sig helhjärtat 
engagemang från medarbetare om ledarna inte kan visa att de helt och hållet de står 
bakom ett projekt. Vidare måste ledningen stötta kvalitetsarbetet både ekonomiskt, 
moraliskt och med ledningsresurser. Det finns flera exempel på att företags problem med 
kvalitetsutveckling bottnar i ledningens bristande kunskap och engagemang för 
kvalitetsfrågor (Bergman och Klefsjö, 2012). En kultur för offensivkvalitetsutveckling kan 
bara uppnås genom att ledares insikt och kunskap om vad det handlar om och det kan 
aldrig bygga på någon annans övertygelse. (Buch & Rivers, 2002). För att förbättra och 
bibehålla en kvalitetskultur krävs ett nära ledarskap som deltar er praktiskt i 
kvalitetsarbetet för att tydligt visa organisationen att det är viktigt (Smith, 2011).  Ali med 
flera beskriver att olika organisationer förhåller sig på olika sätt till att skapa 
kvalitetskultur men poängterar vikten av en stark kvalitetskultur för organisationers 
framgång och dess starka samband med ledarskap (2015). Ledarskapets insikt och 
kunskaper lyfts fram som avgörande i teorin och respondenterna bekräftar också att det 
ligger ett hinder i om detta saknas i organisationen. 
 

5.3.7 Bristande kommunikation och information 

Tre av respondenter beskriver att en hindrande faktor i ledarskapet är bristande 
kommunikation och information till organisationen. De menar att det finns en stor risk att 
arbetet med att skapa kvalitetskultur riskerar att misslyckas om man inte kontinuerligt 
kommunicerar och informerar arbetet.  
 
”Vi fick ta omtag. Nya grupper tillkom och vi fick backa tillbaka. Information och kommunikation 

misslyckades vi med”, respondent 4. 
 
Denna faktor bekräftar både Kotter (1996), Bergman & Klefsjö (2012) och Ilieș (2017) 
som samtliga beskriver vikten av kommunikation kopplat till ledarskapet. Kotter (1996) 
menar att genom att kommunicera ett framtida önskat tillstånd kan man skapa en 
gemensam känsla om ett önskat framtida tillstånd kan motivera människor och få 
samman agerande som leder till förändring. Bergman & Klefsjö (2012) och Ilieș (2017) 
bekräftar detta. Kotter (ibid) menar vidare att det kräver mycket tid att kommunicera 
visionen och att svar på frågor som väcks men det är viktigt att kommunicera på ett enkelt 
och begripligt sätt och använda de kommunikationskanaler som finns. Om inte visionen 



 
 

 
 

fortsätter att kommuniceras är risken stor att den faller i glömska. Kommunikation 
kopplat till ledarskapet poängteras också vara en viktig faktor för att skapa delaktighet 
och förståelse. Detta bekräftas av tre av respondenterna. 
 

5.4 SAMLAD ANALYS 

Analysen indikerar att det är många avgörande faktorer som spelar in för huruvida 
ledarskapet ska kunna skapa kvalitetskultur. När de faktorer som framkommit i analysen 
ses i sin helhet indikerar det på att tangera varandra. Det som är hindrande å ena sidan är 
främjande å andra sidan. Vissa faktorer som lyfts fram som förutsättningar eller 
främjande faktorer kan vändas på och ses som hinder och vice versa. Vissa faktorer 
behöver ledaren säkerställa och andra faktorer är hinder som behöver undanröjas för att 
lyckas, oavsett så är de viktiga att ta hänsyn till. Ett exempel på detta är att en 
förutsättning för att skapa kvalitetskultur handlar om att ha ett långsiktigt perspektiv på 
arbete samtidigt som en hindrande faktor som lyfts upp är kortsiktighet och adhoc 
lösningar. Ett annat exempel på detta är att avsaknad av struktur lyfts upp som ett tema 
som hindrande faktor samtidigt som struktur som stöttar en kvalitetskultur identifieras 
som en främjande faktor.  
 
Det kan därför vara relevant att se uppdelningen av faktorer i ett sammanhang och i sin 
helhet gentemot syftet och inte enbart dela upp de på respektive frågeställning. De 
förutsättningar, främjande och hindrande faktorer som framkommer i studien pekar på 
att det ledarskapet som krävs för att skapa kvalitetskultur bekräftar det teoretiska 
ramverket vad gäller förändringsledning (Kotter, 1994). Det krävs ett engagerat 
ledarskap med mod och kunskap. Analysen av intervjuerna bekräftar också den tidigare 
teori som finns kring om offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellens olika delar 
(Bergmans och Klefsjös, 2012).  Analysen av resultatet indikerar också att det krävs 
strukturer och riktning på arbetet med att skapa och bibehålla kvalitetskulturen så som 
teorin påvisar vad gäller kvalitetskultur (Buch & Rivers, 2002, Gimenez-Espin, 2013 och 
Mosadeghrad, 2006). 
  



 
 

 
 

6 SLUTSATSER 

Syftet med studien var att undersöka ledarskapets påverkan på att skapa kvalitetskultur. 
Det genom att ta redan på vilka förutsättningar ledare behöver för att skapa 
kvalitetskultur samt vilka faktorer i ledarskapet som främjar respektive hindrar 
kvalitetskultur. Resultatet visar på både vilka förutsättningar, främjande och hinder 
faktorer som påverkar ledares möjligheter att skapa kvalitetskultur och på så vis anses 
syftet med studien uppnått (se bilaga 2).  
 
De förutsättningar som framkommer av analysen är att det krävs tydliga incitament till 
att skapa kvalitetskultur, det krävs en enad ledningsgrupp med gemensam förståelse, 
långsiktighet och uthållighet samt kunskap. Vidare framkommer att främjande faktorer 
handlar om att skapa insikt och förståelse om varför en organisation behöver skapa en 
kvalitetskultur. Det behöver skapas en gemensam målbild och strukturer och arbetssätt 
som stöttar kvalitetskulturen. Ledare behöver leda baserat på fakta och efterfråga 
resultat, skapa delaktighet och tydliggöra förväntningarna på medarbetare. Vidare 
behöver ledare agera förebilder för kvalitetskulturen och skapa stolthet och 
uppmärksamma framgångar samt ge stöd till medarbetare och chefer. Slutligen krävs 
också ledarens personliga förmågor. Hinder som framkommer är detaljstyrning, 
ekonomistyrning, avsaknad av struktur och riktning, kortsiktighet och adhoc-lösningar, 
bristande engagemang och insikt hos ledare. Andra hinder som framkommer är att det är 
ett svårt och krävande arbete att skapa kvalitetskultur och att bristande kommunikation 
och information kan vara ett hinder i ett sådant arbete. 
 
Analysen av respondenters erfarenheter bekräftar det teoretiska ramverket. Resultatet 
visar på att de fem ledarna som studien omfattar har liknande uppfattning om vilka 
förutsättningar som möjliggör skapande av kvalitetskultur samt vilka faktorer det är som 
bidrar till respektive hindrar skapandet av kvalitetskultur. Däremot är det svårt att 
generalisera slutsatserna som allmängiltiga. Att resultatet bekräftar tidigare teoretiskt 
ramverk stärker dock resultatet och dess relevans. 
 

 

  



 
 

 
 

7 DISKUSSION 
Nedan följer en diskussion vad gäller resultat och metod som avslutas med förslag på 
framtida forskning.  
 

7.1 RESULTATDISKUSSION 

Studiens resultat kan användas av organisationers ledare för att diskutera hur man som 
ledning vill ta sig an utmaningen att skapa kvalitetskultur och vilka frågor som ledarna 
behöver ta höjd för i ett sådant arbete. Detta är viktiga frågor för dagens och framtidens 
ledare, för som Eriksson med flera (2016) beskriver är de minst lika viktiga som strategi 
för att nå framgång med sin organisation. De kan även ge ledningen en antydan om vad 
de behöver för kunskap för att lyckats med ett sådant arbete. Nedan följer en diskussion 
utifrån resultatet kring de områden som kan vara värda att resonera vidare kring: 
 

- Resultat stärker tidigare forskning på området: resultatet indikerar att det finns 
vissa faktorer som ledare behöver tänka på och andra som behöver röjas undan 
för att lyckas med att skapa kvalitetskultur. Resultatet kan sammanställas på olika 
sätt men resultatet visar på att det finns en hel del viktiga faktorer att ta hänsyn 
till. Kvalitetskultur uppstår inte av sig själv utan är ett medvetet arbete där 
medvetna val krävs från ledarna i organisationen precis som framgår av tidigare 
forskning (Buch & Rivers 2002, Gimenez-Espin med flera 2013, Cronemyr med 
flera, 2018). Detta är inga nyheter utan förstärker den tidigare forskningen.  

 
- Skapa kvalitetskultur är ett förändringsarbete: det är ett omfattande arbete att 

skapa en kvalitetskultur och att det i stor utsträckning hänger samman med 
förändringsledning och ett förändringsarbete. Organisationer som vill skapa 
kvalitetskultur kommer behöva både tid, uthållighet och kunskap och vara överens 
om vart man vill och varför. Detta handlar också om att få kulturen att fästa och 
skapa strukturer. Detta beskriver både Yukl (2012) och Kotter (1996) i sina teorier 
om förändringsledning. 

 
- Kvalitetskultur kräver stödjande strukturer för att bli bestående: Studiens resultat 

bekräftar även att det krävs strukturer för att stötta kvalitetskulturen. Ledare i 
organisationer behöver ha insikt i och förståelse om att strukturer behöver tas 
fram som skapar hållbarhet i frågorna på längre sikt för att inte falla tillbaka i 
gamla hjulspår. Så som att säkerställa att framtida rekrytering och utbildning för 
att överföra kvalitetskultur på nya medarbetare och träning i ledarskap. Detta 
ställer krav på kunskap och förståelse för på vilka sätt man behöver arbeta för att 
på sikt bibehålla en kvalitetskultur. Det behöver finnas en helhetssyn på 
organisationens kvalitetsarbete i kvalitetskultur. Enligt Wu (2015) kännetecknas 
en kvalitetskultur av en helhetssyn på kvalitet där alla aktiviteter, processer och 
system är utarbetade för kundorientering och alla medarbetare är delaktiga i det 
ständiga förbättringsarbetet.  

 
- Att skapa kvalitetskultur är svårt, tar tid och kräver långsiktighet och uthållighet: 

Slutsatserna berör också komplexiteten och utmaningen som det är att skapa en 
kvalitetskultur. Att det är svårt, tar tid och kräver uthållighet, satsningar utifrån 
kompetens med mera gör det till något komplex men också helt nödvändigt. Det är 



 
 

 
 

ett långsiktigt arbete där resultat inte ses över en natt och som kräver hårt arbete 
kunskap kan därför bli svårt att motivera och också vara svårt att genomföra. Detta 
skulle kunna vara anledningen till att undvika eller välja bort att satsa på eller 
misslyckas med att skapa kvalitetskultur. Det kan inte understrykas hur viktiga de 
faktorerna är utifrån att misslyckas och att genomföra ett förändringsarbete är 
förknippat med hårt arbete, hantering av motstånd och risk för konflikter. Det 
krävs särskilt kunskap och mod att genomföra ett sådant arbete. Jag tror det finns 
en poäng i att göra detta ämne så konkret som möjligt för att förenkla det. 
 

- Låt inte ekonomin stoppa arbetet med att skapa kvalitetskultur: Att ekonomi är ett 
viktigt fokus för organisationer är ganska självklart men respondenternas svar 
pekar på att ekonomi inte är en förutsättning för att skapa kvalitetskultur. Högre 
ledning vill se snabba resultat annars förlorar de jobben eller i politiska ledningar 
riskerar att inte bli omvalda, vilket motiverar att snarare arbeta med kortsiktiga 
lösningar. Kan organisationer ta höjd för sådana strukturer som hindrar oss att 
tänka långsiktigt? Har organisationer som framgångsrikt skapat kvalitetskultur 
lyckats tänka bortom ekonomi, ettårs budgetar och kortsiktiga 
kvalitetssatsningar? 
 

- Ledarskapet har stor betydelse: Utifrån de faktorer som framkommer tydliggörs 
också vikten av ledarskapet för att skapa kvalitetskultur. Det är intressant ur 
perspektivet att ledningen behöver vara väl medveten om vilken stor roll de spelar 
för att arbetet med att skapa kvalitetskultur ska lyckas. Fortsatt forskning och 
kunskapsspridning kring frågor om ledarskap i relation till kvalitetskultur blir 
därför väldigt relevant.  Detta beskriver även Buch & Rivers (2002).   

 
- Kunskap och förmåga: Resultatet relativt överensstämmande respondenterna 

emellan. Författarens uppfattning är att det som framkommer under intervjuerna 
är att respondenterna har väldigt god kunskap om kvalitetsutveckling sett till 
tidigare forskning på området och respondenterna beskriver just kunskap som en 
förutsättning för att skapa kvalitetskultur. De har även insikt kring hur den 
kunskapen ska tillämpas för att få resultat. Det hade varit intressant att undersöka 
hur de tillgodogjort sig kunskapen och hur de fått genomslag för den i sina 
respektive organisationer och i den högsta ledningen. Vad är det för förmågor 
dessa ledare besitter? Precis som Bergman och Klefsjö (2012), Sörqvist (2004) och 
flera andra beskriver så är kunskap och insikt oerhört viktigt i högsta ledningen 
och avsaknaden av den en stor risk för att misslyckas. 

 
- En annan aspekt som kan vara intressant att diskutera är att samtliga 

respondenter nämner incitament. Att det ska krävas incitament för att skapa en 
kvalitetskultur i en organisation är intressant. Det har länge funnits forskning som 
visar på den offensiva kvalitetsutvecklingens betydelse och ändå krävs det tydliga 
incitament för att göra allvar av sitt kvalitetsarbete. Vad krävs för att tidigt göra 
kvalitetsutveckling till en integrerad del i organisationers arbete? 

 

- En faktor som respondenterna resonerade olika kring var bland annat relevansen 
av att ta in nya medarbetare utifrån alternativt bygga medarbetare och ledare 
internt. Vissa respondenterna beskrev vikten av nya perspektiv så länge de kunde 



 
 

 
 

ställa upp på kvalitetskulturen medan andra istället arbetat med att stärka de 
medarbetare och ledare inom organisationen genom att bygga interna 
utvecklingsprogram. Dock framstod, enligt författaren, inte detta som motstridiga 
svar däremot som två olika perspektiv på hur man behåller kvalitetskulturen över 
tid.  

 
 

7.2 METODDISKUSSION 

Utifrån den valda metoden för studien finns efter genomförandet några frågor som kan 
vara värda att diskutera.  
 

- Urvalet: Under analysen av datainsamlingen framkom att svaren från 
respondenterna svarade upp mot studiens syfte och frågeställningar. Detta 
indikerar att urvalskriterierna var relevanta. Samtidigt är det värt att nämna att 
då antalet intervjuer är relativt litet så är det heller inte rimligt att statistiskt göra 
några generaliseringar, vilket heller inte är den kvalitativa forskningens mål och 
syfte (Bryman 2011). Önskvärt hade varit att tillfråga fler personer än som varit 
möjligt under dessa tidsperspektiv. Studien omfattar enbart fem respondenter 
och hänsyn har inte tagits till andra aspekter än att de ska vara ledare och 
förebilder inom området att skapa kvalitetskultur. Det kan göra att slutsatserna 
kan vara svåra att generalisera på bransch och organisation. För ökad reliabilitet 
och validitet skulle en bredare studie kunna utföras alternativt fördjupat mig i 
enstaka fall. Generaliserbarheten blir därför relativt låg. För att ändå skapa 
trovärdighet för resultatet har jag delgivit respondenterna analysen av respektive 
intervju och resultatet och de har fått möjlighet att bekräfta att jag tolkat och 
analyserat deras intervjuer korrekt. 
 

- Formulering av forskningsfrågor: Ibland var det svårt att definiera huruvida det 
var en förutsättande faktor eller en främjande faktor. I de fallen återvände 
författaren till de intervjuerna och undersökte hur de hade resonerat kring frågan 
och det var ändå inte helt enkelt. Författarens upplevelse var att det var svårt även 
för respondenterna att särskilja detta. Utifrån detta kan relevansen av 
distinktionen av förutsättningar och främjande faktorer ifrågasättas. Resultatet av 
dessa bör därför ses ur ett helhetsperspektiv. Det som talar för distinktionen var 
att frågorna kompletterar varandra och om författaren inte frågat efter både 
främjande faktorer och förutsättningar så hade risken funnits att inte helheten 
hade fångats i studien.   

 

- Formulering av intervjuguide: Vidare bör ett resonemang föras kring utformandet 
av frågorna i intervjuguiden. Om frågorna formulerats på ett annorlunda sätt eller 
andra frågor lagts till kunde eventuellt ett mer uttömmande svar givits. Alternativt 
om frågorna formulerats på ett djupare sätt så att studien hade givit mer och 
fångat ännu mer av kärnan kunde studiens resultat visat mer än enbart bekräftat 
den tidigare teorin. 

 
- Andra överväganden: Eventuellt hade en fallstudie kunnat ge mer konkreta svar 

utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Det skulle kunna vara intressant att 



 
 

 
 

undersöka en eller flera organisations arbete med att skapa kvalitetskultur på 
djupet för att få mer relevanta information inom ämnesområdet och då även 
intervjua medarbetare. Urvalet här har gjorts till enbart ledarna vilket innebär att 
det blir ledarskapets perspektiv som har fångats.  

 
 

7.3 FRAMTIDA FORSKNING OCH FORTSATT ARBETE 

Det står klart i studien att resultatet bekräftar den tidigare teorin. Varför är då inte 
offensiv kvalitetsutveckling och kvalitetskultur en självklarhet i organisationer? Det kan 
upplevas märkligt att så många ändå misslyckas med att genomföra förändringar och att 
skapa kvalitetskultur. Det finns uppenbarligen kunskap om vad som krävs för att lyckas. 
Det indikerar att arbetet är komplext. Hur kan vi hantera komplexiteten som det faktisk 
verkar vara för ledare att skapa kvalitetskultur? Hur bygger vi förmåga hos ledare i en 
organisation så att det blir roligt och tryggt att ta sig an komplexa frågor? 
 
En annan fråga som väcks är hur respondenterna har tillgodogjort sig sin kunskap inom 
kvalitetsområdet. Studiens resultat indikerar att det är svårt och kräver god kunskap hos 
ledarna. Hur har respondenterna vetat vad de behöver för kunskap, hur har de 
tillgodogjort sig den och hur arbetar de för att det ska få effekt i organisationen.  
 
Studiens resultat indikerar att strukturer behövs som stöttar kvalitetskulturen. Det hade 
varit väldigt intressant att undersöka mer kring dessa strukturer och vad som krävs för 
att kulturen ska leva vidare. Hur har framgångsrika organisationer lyckats bibehålla 
kvalitetskulturen över tid och vad är det för strukturer som skapats, vilka faktorer har 
varit avgörande och hur har man lyckats med att överföra kulturen på nytt ledarskap i 
organisationen. 
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9 BILAGOR 
 

BILAGA 1: TOTALT ANTAL IDENTIFIERADE FAKTORER 

Vilka faktorer i ledarskapet påverkar skapandet av kvalitetskultur? 

Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 
Tydligt incitament är viktigt (1) 
Innan saknades det tydliga 
incitament (1)  
Tydligt varför (1) 
Skapa förståelse för förändring 
(1) 
Skapa insikt (1) 
Ledare som säger hur det ska 
vara (1) 
Brist på handlingsfrihet (1) 
Presenterar färdiga lösningar 
(1) 
Vision och mål (1) 
Målbild (1) 
Tydligt uppdrag (1) 
Ekonomin tar över hand (1) 
Gemensam förståelse för 
uppdraget (1) 
Högsta ledning står fast vid 
beslut (1) 
Stå fast vid beslut (1) 
Tydlig målsättning (1) 
Brist på struktur (1) 
Var beredd på att det tar tid (1) 
Skapa snabba beslutsvägar för 
arbete (1) 
Struktur för kultur (1) 
Organisation för kvalitetsarbete 
(1) 
Identifiera tidigt 
nyckelpersoner som kan bära 
den nya kulturen (1) 
Rekrytera medarbetare som vil 
vara en del av kvalitetskulturen 
(1) 
Skapa engagemang genom att 
visa fakta (1) 
Ta fram fakta (1) 
Faktabaserade underlag (1) 
Rekryterar bara i de egna leden 
ta in nytänk utifrån (1) 
Handlingsfrihet (1) 
Påstridighet (1) 
Ihärdighet (1) 
Tävlingsinstinkt (1) 
Lyhördhet (1) 
Närvarande chef (1) 
Nära chefsstöd (1) 
Ta över ägandet av problemet 
(1) 
Svårt att tänka nytt (1) 
Skapa en kultur där man säger 
ja och inte nej (1) 

Tydlig med varför är det 
viktigt (2)  
Alla behöver ha siktet 
inställt åt samma håll (2) 
Pengar är inte en 
förutsättning (2) 
Bra dialog i ledningsgrupp 
(2) 
Stark gemensam ledning 
(2) 
Veta vart man är på väg 
(2) 
Avsaknad av hållbarhet 
när högsta ledarskapet 
byts ut (kommunpolitik) 
(2) 
Långsiktighet – inte hitta 
på något annat (2) 
Inet stressa in massa nya 
saker (2) 
Ändra strukturen så att 
den stöttar 
kvalitetskulturen (2) 
Kvalitetsmänniskor som 
driver det… då blir det 
inget (2) 
Lägg om arbetssätt som 
stöttar kulturen (2) 
När nya idéer tankar 
kommer måste de prövas 
mot den nya kulturen (2) 
Avsaknad av engagemang 
hos översta chef då går 
det ej att genomföra (2) 
Avsaknad av drivkraft (2) 
Om översta chef ej äger 
det går det inte (2) 
Starkförändringsvilja (2) 
Våga gå på oprövad mark 
(2) 
Medskapande (2) 
Har förväntningar på 
medarbetare (2) 
Delaktighet (2) 
Inte uthållig (2) 
Små ogenomtänkta 
nedslag (2) 
Chefer som letar genvägar 
(2) 
Kräver att man 
ifrågasätter det man 
tidigare gjort (2) 

Jobbar för mycket 
uppifrån och ned (3) 
Ledaren behöver skapa 
incitament (3) 
Skapa insikt om varför 
och hur (3) 
Enad ledningsgrupp (3) 
Ha frågan högt upp på 
agendan (3) 
Plan tydlighet (3) 
Samsyn och förståelse 
(3) 
Vikten av att jobba mot 
samma mål (3) 
Det tar tid (3) 
Låta det få ta tid (3) 
Skapa strukturer som 
ledarna står bakom (3) 
Skapa en struktur som 
skapar kultur för 
ständiga förbättringar 
(3) 
Sätta kulturfrågan högst 
upp på ledningens 
agenda(3) 
Skapa struktur som 
belönar och 
uppmärksammar 
framgångar 
Sätta kulturfrågan högst 
upp på ledningens 
agenda(3) 
Behöver ta in 
kompetens och kunskap 
utifrån (3) 
Ständig 
kompetensutveckling 
(3) 
Kunskap och kompetens 
(3) 
Insikt och kunskap och 
kompetens hos ledare 
(3) 
Missar att få med sig 
organisationen (3) 
Otålighet (3) 
Ledarskapsprogram för 
att skapa kulturbärare 
(3) 
Låt de som vill springa, 
springa (3) 
Insikt saknas (3) 
Visa med fakta (3) 

Stöd till ledare (4) 
Fira framgångar (4) 
Skapa stolthet (4) 
Dela framgångar (4) 
Skapa en identitet (4) 
Skapa lust, glädje och 
stolthet (4) 
Kommunicera 
framgångar (4) 
Konkurrenterna kom i 
kapp (4) 
Kom en ny högsta chef 
som utmanade (4) 
Standardisering på fel 
nivå (4) 
Lösningarna skedde inte 
där problemen uppstod 
(4) 
Hålla en linje – 
kontinuitet (4) 
Vara överens om att 
delta i 
förbättringsarbete är 
inte valbart (4) 
Detaljstyrning (4) 
Centralisering av 
beslutsmandat (4) 
Tydliga mål (4) 
Ekonomistyrning (4) 
Tydlig målbild (4) 
Avsaknad av hållbarhet 
när högsta ledarskapet 
byts ut (styrelse) (4) 
Avsaknad av struktur (4) 
Plan och strategi – inga 
kampanjer (4) 
Långsiktighet (4) 
Kontinuitet (4) 
Inte avvika från det man 
bestämt skapar 
trovärdighet(4) 
Trogen det man säger 
(4) 
Ej överfört kultur till nya 
ledare (4) 
Saknar struktur för 
spridning av kunskap 
Kompetensutveckling 
(4) 
Träning i ledarskapet (4) 
Övertro på konsulter (4) 
Saknas förståelse (4) 
Faktaunderlag(4) 

Målbild (5) 
Pekpinnar från 
ledare (5) 
Fastna i detaljer (5) 
Kräver tydliga 
incitament (5) 
Tydlighet med 
prioriteringen (5) 
Avsaknad av mål (5) 
Mod (5) 
Engagemang (5) 
Nyfikenhet (5) 
Chefsstöd (5) 
Tryggt stöd (5) 
Stöd från chef (5) 
Närvarande 
ledarskap (5)  
Visa uppskattning 
(5) 
Motivera och 
förklara varför (5) 
Ställa krav (5) 
Uppföljning 
efterfråga resultat 
(5) 
Håller ej ut (5) 
Tappar fokus (5) 
Tidspress (5) 
Statistik och fakta 
(5) 
Gå försnabbt fram 
(5) 
Förvänta dig 
resultat och 
efterfråga det (5) 
Våga bryta gamla 
vanor 
Struktur för 
kundfokus (5) 
Delaktighet (5) 
Ge hela bilden så att 
medarbetare förstår 
(5) 
Bristande 
kommunikation (5) 

 



 
 

 
 

Saknar förståelse om viken av 
det (1) 
Om högsta chef är nöjd som 
det är (1) 
Saknas incitament och kunskap 
hos högsta ledning (1) 
Kompetens och stöd (1) 
Saknar uthållighet (1) 
Låta engagemang och 
förståelse hos medarbetarna 
växa fram (1) 
Involvera medarbetare (1) 
Struktur för mätning och 
uppföljning (1) 
Dålig erfarenhet av 
förändringsarbete (1) 
Trötthet förändringsarbete (1) 
Blir ej omtyckt (1) 
Det är konfliktfyllt att göra 
förändringsarbete (1) 
Krävande att arbeta med 
förändringsarbete (1) 
Skapa förebilder bland 
medarbetare (1) 

 

Bekvämt att göra som 
man alltid har gjort (2) 
Lathet (2) 
Allt behöver hänga ihop 
och det är svårt (2) 
Svårt att göra det svåra 
enkelt (2) 
Kräver hårt arbete (2) 
Passivt motstånd (2) 
Driven (2) 
Lyhördhet (2) 
Engagemang (2) 
Mod och passion (2) 
Uthållighet (2) 
Envishet (2) 
Analytisk förmåga (2) 
Stöd från högsta chef (2) 
Värdegrundsarbete som 
stöttar kvalitetskultur (2) 
Skapa känslan av att det är 
på riktigt (2) 
Det är jobbigt att driva 
och leda 
förändringsarbete (2) 

 

Gå inte för snabbt fram 
(3) 
Ser arbetet som ett 
projekt (3) 
Tillit (3) 
Tillåtande ledarskap (3) 
Stöd till medarbetare 
(3) 
Fira framgångar (3) 
Möjlighet att testa och 
experimentera (3) 
Bra förebilder (3) 
Leva som man lär (3) 
Förebilder (3) 
Visa i handling vad som 
är viktigt (3) 
Förvänta sig inte bara 
att medarbetare gör det 
de ska utan även 
förbättrar (3) 
Bristande information 
och kommunikation (3) 

Hastighet måste 
anpassas (4) 
Inte en grej – ett sätt att 
leva (4) 
Mkt mer än ett 
kvalitetsarbete – bli en 
del av ens DNA (4) 
Skapa identitet (4) 
Omoget ledarskap (4) 
Genomförande av 
förbättringsgala (4) 
Skapa stolthet (4) 
Delaktighet (4) 
 

 
 
  



 
 

 
 

BILAGA 2: RESULTAT AV SLÄKTSKAPSDIAGRAM 

 
 

Faktorer i ledarskapet som påverkar kvalitetskultur 

Förutsättningar som påverkar ledares 
möjlighet att skapa kvalitetskultur 

Främjande faktorer Hindrar Faktorer 

Tydliga incitament till att skapa 
kvalitetskultur 
Kräver tydliga incitament (5) 
Kom en ny högsta chef som utmanade (4) 
Tydligt incitament är viktigt (1) 
Ledaren behöver skapa incitament (3) 
Konkurrenterna kom i kapp (4) 
Innan saknades det tydliga incitament (1) 

Skapa insikt och förståelse om VARFÖR 
Tydligt varför (1) 
Skapa förståelse för förändring (1) 
Skapa insikt (1) 
Skapa insikt om varför och hur (3) 
Motivera och förklara varför (5) 
Varför är det viktigt (2) 

Detaljstyrning 
Detaljstyrning (4) 
Ledare som säger hur det ska vara (1) 
Brist på handlingsfrihet (1) 
Centralisering av beslutsmandat (4) 
Jobbar för mycket uppifrån och ned (3) 
Pekpinnar från ledare (5) 
Presenterar färdiga lösningar (1) 
Fastna i detaljer (5) 
Standardisering på fel nivå (4) 
Lösningarna skedde inte där problemen 
uppstod (4) 

Enad ledningsgrupp med gemensam 
förståelse 
Sätta kulturfrågan högst upp på ledningens 
agenda(3) 
Gemensam förståelse för uppdraget (1) 
Enad ledningsgrupp (3) 
Bra dialog i ledningsgrupp (2) 
Stark gemensam ledning (2) 
Högsta ledning står fast vid beslut (1) 
Hålla en linje – kontinuitet (4) 
Stå fast vid beslut (1) 
Ha frågan högt upp på agendan (3) 
Vara överens om att delta i 
förbättringsarbete (4) 

Skapa målbild 
Tydlig målsättning (1) 
Tydlig målbild (4) 
Samsyn och förståelse (3) 
Alla behöver ha siktet inställt åt samma håll 
(2) 
Tydliga mål (4) 
Veta vart man är på väg (2) 
Vision och mål (1) 
Målbild (1) 
Tydligt uppdrag (1) 
Vikten av att jobba mot samma mål (3) 
Målbild (5) 
Plan tydlighet (3) 

Ekonomistyrning 
Ekonomin tar över hand (1) 
Ekonomistyrning (4) 
Pengar är inte en förutsättning (2) 

Långsiktighet och uthållighet 
Långsiktighet (4) 
Kontinuitet (4) 
Inte avvika från det man bestämt skapar 
trovärdighet(4) 
Det tar tid (3) 
Trogen det man säger (4) 
Låta det få ta tid (3) 
Långsiktighet – inte hitta på något annat 
(2) 
Inte stressa in massa nya saker (2) 
Tydlighet med prioriteringen (5) 
Var beredd på att det tar tid (1) 

Skapa strukturer och arbetssätt som stöttar 
kvalitetskulturen 
Sätta kulturfrågan högst upp på ledningens 
agenda(3) 
Skapa struktur som belönar och 
uppmärksammar framgångar 
Organisation för kvalitetsarbete (1) 
Skapa strukturer som ledarna står bakom (3) 
Ändra strukturen så att den stöttar 
kvalitetskulturen (2) 
Skapa snabba beslutsvägar för arbete (1) 
Struktur för kultur (1) 
Skapa en struktur som skapar kultur för 
ständiga förbättringar (3) 
Identifiera tidigt nyckelpersoner som kan bära 
den nya kulturen (1) 
Struktur för kundfokus (5) 
Rekrytera medarbetare som vil vara en del av 
kvalitetskulturen (1) 
Värdegrundsarbete som stöttar kvalitetskultur 
(2) 
Ledarskapsprogram för att skapa kulturbärare 
(3) 
Lägg om arbetssätt som stöttar kulturen (2) 
Skapa en kultur där man säger ja och inte nej 
(1) 

Avsaknad av struktur och riktning för 
kvalitetskulturen 
Ej överfört kultur till nya ledare (4) 
Sakar struktur för spridning av kunskap 
Kvalitetsmänniskor som driver det… då blir 
det inget (2) 
Brist på struktur (1) 
Avsaknad av mål (5) 
Avsaknad av hållbarhet när högsta ledarskapet 
byts ut (styrelse kommunpolitik) (2+4) 
Avsaknad av struktur (4) 
Plan och strategi – inga kampanjer (4) 



 
 

 
 

Handlingsfrihet (1) 
När nya idéer tankar kommer måste de prövas 
mot den nya kulturen (2) 
Låt de som vill springa, springa (3) 
Hastighet måste anpassas (4) 
Möjlighet att testa och experimentera (3) 
Våga bryta gamla vanor (5) 
Starkförändringsvilja (2) 
Våga gå på oprövad mark (2) 
Rekryterar bara i de egna leden ta in nytänk 
utifrån (1) 

Kunskap 
Kunskap och kompetens (3) 
Insikt och kunskap och kompetens hos 
ledare (3) 
Kompetens och stöd (1) 
Kompetensutveckling (4) 
Träning i ledarskapet (4) 
Behöver ta in kompetens och kunskap 
utifrån (3) 
Ständig kompetensutveckling (3) 

Led baserat på fakta och efterfråga resultat 
Statistik och fakta (5) 
Faktaunderlag(4) 
Struktur för mätning och uppföljning (1) 
Förvänta dig resultat och efterfråga det (5) 
Skapa engagemang genom att visa fakta (1) 
Ta fram fakta (1) 
Faktabaserade underlag (1) 
Visa med fakta (3) 
Ställa krav (5) 
Uppföljning efterfråga resultat (5) 

Kortsiktighet och adhoc lösningar 
Övertro på konsulter (4) 
Gå inte för snabbt fram (3) 
Inte uthållig (2) 
Missar att få med sig organisationen (3) 
Otålighet (3) 
Gå försnabbt fram (5) 
Saknar uthållighet (1) 
Håller ej ut (5) 
Tappar fokus (5) 
Tidspress (5) 
Små ogenomtänkta nedslag (2) 
Ser arbetet som ett projekt (3) 

 Skapa delaktighet och tydliggöra 
förväntningarna på medarbetare 
Delaktighet (5) 
Låta engagemang och förståelse hos 
medarbetarna växa fram (1) 
Involvera medarbetare (1) 
Delaktighet (4) 
Ge hela bilden så att medarbetare förstår (5) 
Medskapande (2) 
Har förväntningar på medarbetare (2) 
Delaktighet (2) 
Förvänta sig inte bara att medarbetare gör det 
de ska utan även förbättrar (3) 

Bristande engagemang och insikt hos ledaren 
Saknas förståelse (4) 
Insikt saknas (3) 
Saknar förståelse om viken av det (1) 
Avsaknad av engagemang hos översta chef då 
går det ej att genomföra (2) 
Avsaknad av drivkraft (2) 
Om översta chef ej äger det går det inte (2) 
Om högsta chef är nöjd som det är (1) 
Saknas incitament och kunskap hos högsta 
ledning (1) 

 Walk the talk 
Bra förbilder (3) 
Skapa förebilder bland medarbetare (1) 
Inte en grej – ett sätt att leva (4) 
Mkt mer än ett kvalitetsarbete – bli en del av 
ens DNA (4) 
Skapa känslan av att det är på riktigt (2) 
Skapa identitet (4) 
Leva som man lär (3) 
Förebilder (3) 
Visa i handling vad som är viktigt (3) 

Det är svårt och krävande 
Dålig erfarenhet av förändringsarbete (1) 
Trötthet förändringsarbete (1) 
Allt behöver hänga ihop och det är svårt (2) 
Svårt att göra det svåra enkelt (2) 
Kräver hårt arbete (2) 
Passivt motstånd (2) 
Omoget ledarskap (4) 
Blir ej omtyckt (1) 
Det är konfliktfyllt att göra förändringsarbete 
(1) 
Det är jobbigt att driva och leda 
förändringsarbete (2) 
Krävande att arbeta med förändringsarbete 
(1) 
Chefer som letar genvägar (2) 
Kräver att man ifrågasätter det man tidigare 
gjort (2) 
Bekvämt att göra som man alltid har gjort (2) 
Lathet (2) 
Ta över ägandet av problemet (1) 
Svårt att tänka nytt (1) 

 Skapa stolthet och uppmärksamma framgångar 
Genomförande av förbättringsgala (4) 
Skapa stolthet (4) 
Dela framgångar (4) 
Skapa en identitet (4) 
Skapa lust, glädje och stolthet (4) 
Kommunicera framgångar (4) 

Bristande kommunikation och information 
Bristande kommunikation (5) 
Bristande information och kommunikation (3) 



 
 

 
 

Visa uppskattning (5) 
Fira framgångar (4) 
Fira framgångar (3) 
Skapa stolthet (4) 

 Stöd till medarbetare och chefer 
Chefsstöd (5) 
Tryggt stöd (5) 
Stöd från högsta chef (2) 
Stöd till ledare (4) 
Stöd från chef (5) 
Stöd till medarbetare (3) 
Närvarande chef (1) 
Nära chefsstöd (1) 
Närvarande ledarskap (5) 

 

 Ledarens personliga egenskaper 
Analytisk förmåga (2) 
Tillit (3) 
Tillåtande ledarskap (3) 
Ihärdighet (1) 
Tävlingsinstinkt (1) 
Lyhördhet (1) 
Driven (2) 
Lyhördhet (2) 
Engagemang (2) 
Mod och passion (2) 
Uthållighet (2) 
Envishet (2) 
Påstridighet (1) 
Mod (5) 
Engagemang (5) 
Nyfikenhet (5) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 
 

BILAGA 3: UTSKICK TILL KVALITETSCHEF/KVALITETSANSVARIG 

Hej, 
Mitt namn är Anna Thuresson och studera ledarskap och kvalitetsteknik på 

Mittuniversitetet. Jag skriver en D-uppsats inom ämnet ledarskap och kvalitetskultur. 

Jag söker ledare som jag kan intervjua för mitt examensarbete och därför har jag tagit 

kontakt med dig. Jag undrar om du som kvalitetschef kan rekommendera någon ledare 

som har erfarenhet av och är en förbild inom arbetet med kvalitetsfrågor i er 

organisation? Om du undrar över något eller vill ha mer information tveka inte på att 

höra av dig. 

 
Tack för hjälpen! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Anna Thuresson 
 
 
  



 
 

 
 

BILAGA 4: FÖLJEBREV TILL RESPONDENTERNA 

Hej, 
Mitt namn är Anna Thuresson och studerar på Mittuniversitetet. Jag skriver en D-
uppsats inom ämnet ledarskap och kvalitetsutveckling. Syftet med studien är att 
undersöka hur ledarskapet påverkar kvalitetskultur samt vilka förutsättningar ledare 
behöver för att utveckla en kvalitetskultur. Anledningen att jag kontaktar just dig är för 
att jag har blivit tipsad om dig av din kvalitetschef/kvalitetsansvarig då du ses som en 
förbild och har erfarenhet inom er organisationen för att leda kvalitetsarbete.  
 
Jag skulle därför vilja intervjua Dig. Intervjun tar uppskattningsvis en timma. 
Ditt namn och organisation kommer att avidentifieras i examensarbetet.  
 
Jag vore väldigt tacksam om du har möjlighet att ställa upp! 
 
Mvh, 
Anna Thuresson 
 
 
  



 
 

 
 

BILAGA 5: INTERVJUGUIDE  

Hej, 
- Studien är en D-uppsats som jag skriver på mitt magisterprogram i ledarskap och 

kvalitetsutveckling vid Mittuniversitetet. 
- Syftet med denna studie är att undersöka ledarskapets påverkan för att skapa 

kvalitetskultur.  
- Jag har en intervjuguide med frågor som jag ställer till alla men det kan bli någon 

följdfråga, fördjupandefråga eller förståendefråga utifrån samtalet. 
- Vill du avsluta eller känner efteråt att du inte längre vill delta så är det bara att 

säga till. 
- Du garanteras full anonymitet och kommer att få möjlighet att bekräfta analysen 

av resultatet. 
 
 
Frågor: 
 

1. Kan du berätta om ett tillfälle där du lett ett framgångsrikt kvalitetsarbete i 
någon av dina verksamheter? 

a. Vad/vilka faktorer var det i ditt ledarskap som bidrog till att ni lyckades?  
b. Vad var det i andras ledarskap som påverkade resultatet (om detta inte 

lyfts ovan)?  
c. Finns det andra faktorer i ledarskap som du tror påverkar utvecklandet av 

kvalitetskultur. 
d. Vad var det hos medarbetare som påverkade resultatet?  
e. Fanns det något du skulle gjort annorlunda om du hade gjort samma 

arbete igen?  
f. Vad har påverkat arbetet? Förenklat/försvårat?  
g. Vilka förutsättningar hade du som du tror påverkade resultatet?  
h. Vad var det som gjorde att det kontinuerligt förbättrades och levde 

vidare? 
 

2. Har du någon gång försökt utveckla en kvalitetskultur men misslyckats, i så fall 
vad lärde du dig då? 

a. Vad påverkade arbetet? 
b. Vad/vilka faktorer var det i ditt ledarskap som påverkade detta?  
c. Vad var det i andras ledarskap?  
d. Vad var det hos medarbetare?  
e. Vilka förutsättningar hade du som du tror påverkade resultatet?  
f. Vad hade du gjort annorlunda om du fick börja om igen? 

 
3. Vilka förutsättningar tror du krävs för att ledare ska ha möjlighet att arbeta med 

att skapa kvalitetskultur i en organisation?  


