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Förord 

Den här magisteruppsatsen har genomförts under våren 2009 som den avslutande delen i 
utbildningen Kvalitets- och Ledarskapsutveckling vid institutionen för Teknik och Hållbar 
Utveckling vid Mittuniversitetet i Östersund.  
 
Jag vill skicka ett stort tack till mina kontaktpersoner Gunnel Svedeskog-Karlsson, depåchef 
inom Jönköpings läns landsting och Kent Nordkvist, kvalitetssamordnare inom Region Skåne. 
Kontakten med er har varit guld värd när det gällt insamlingen av mitt empiriska material. 
Ni har stöttat mig genom att ge mig en inblick i era verksamheter både genom telefonintervju 
och skriftligt material. Ni har också hjälpt mig genom att förmedla min enkät till ett antal 
anställda som naturligtvis förtjänar ett stort tack för sin vilja att besvara densamma. Ett tack riktas 
även till ordförande i Lfu som genom sitt nätverk bidrog till att kontakten med ovanstående 
etablerades. Utan er alla hade det inte blivit någon uppsats. 
 
Östersund, 2009-06-01 
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Sammanfattning 

Landsting liksom andra organisationer inom offentlig sektor blir ofta ifrågasatta och kritiserade för improduktiva 
arbetsmetoder. I tider av ekonomisk åtstramning innebär sådana synpunkter ett större tryck på den politiska och 
administrativa ledningen att visa för medborgarna att skatteintäkterna används på ett genomtänkt sätt. Dessa 
organisationer står därför ständigt inför utmaningar att både förändra och effektivisera sina verksamheter. Resultaten 
måste bli bättre oavsett om det mäts i kronor, tid eller något annat och trots att resurserna minskar. Smartare 
lösningar på hur olika arbetsuppgifter skall utföras måste tas fram. Att basera ett förändringsarbete på 
kvalitetsutveckling och processer har i många fall visat sig vara en framgångsfaktor.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två olika landstingsverksamheter har implementerat sina 
kvalitetsledningssystem samt hur arbetet påverkat organisationsstruktur, metoder, arbetssätt och resultat. I 
undersökningen ingår också att studera om verksamheternas resultat leder till förbättringar och utveckling liksom 
vilka styrkor och framgångsfaktorer som framkommit. Kan verksamhetsföreträdare uttala sig om vart 
förbättringspotentialen varit störst och har förbättringsarbetet inneburit förbättrad lönsamhet? 
 
För att uppnå syftet har två personer djupintervjuats, en företrädare för respektive organisation. Dessutom har en 
enkät sänts ut och besvarats av ett antal berörda chefer och medarbetare i avsikt att få kunskap om deras uppfattning 
och syn på förändringsarbetet. Därefter har empirin analyserats utifrån uppsatsens teoretiska referensram. 
 
Under studiens gång har jag kunnat konstatera att utveckling av en verksamhet, oavsett vilken förändring ledningen 
vill åstadkomma, bygger på ett långsiktigt och idogt arbete för att förändringen skall bli bestående. Då ett 
förändringsarbete kan ses som ett ingripande i mänskliga och sociala processer så bör ledningen koncentrera sig på 
medarbetarna. Att tydligt beskriva de olika medarbetarnas roller och arbetsuppgifterna leder till delaktighet och 
ansvarstagande. Delaktighet, kompetensutveckling och en positivt pådrivande ledning framkommer som styrkor och 
framgångsfaktorer liksom diskussioner kring kvalitetsfrågor. Att förbättringspotentialen är stor inom området för 
uppföljning av avtal och hur de används och efterlevs har framkommit i undersökningen. Lönsamhet i ekonomiska 
tal har inte konstaterats. 

Summery 

County councils and other organisations within public sector are often criticized for unproductive work methods. In 
times of economic cutback both political and administrative management are under increased pressure to show the 
citizens that the wealth revenues are spent wisely. Hence, civil service organisations face a continuous challenge to 
adapt and improve their work approach. The result must become better whether it is in SEK, time or some other 
measure, and this despite diminishing resources. More efficient solutions have to be developed. It has been shown 
that such development can be successfully implemented by focusing on quality improvement and implementation 
procedures.  
 
The aim of the essay is to examine how two different county council service organisations have implemented their 
quality management systems as well as how the development procedure has affected the organisational structure, 
methods, work approach and the results. Furthermore this study looks at the result of the two organisations 
development processes. What progress and which improvements have been made as well as determining factors that 
have contributed to the success. Can organisational representatives determine areas where significant improvements 
have been made and has the work on improvement meant improved profitability ? 
 
The aims were achieved through thorough interviews with two persons, one representative from each organisation. 
In addition a questionnaire was issued to a number of affected managers and employees in order to gather their 
views and opinions on the development process. The collected empirical data has been analysed based on the 
theoretical frame of reference of the essay.   
 
During the course of the study I have been able to determine that the development of an organisations procedures, 
regardless of what the development team aims to achieve, must be founded on a long term approach with 
continuous effort in order to achieve lasting improvements. As the development process might affect the 
interactions and social processes between employees, management should focus on working with the staff. Clear 
definition of roles and responsibilities leads to participation and personal responsibility. Participation, personal 
improvement and an encouraging management that welcomes change has been identified as factors contributing to 
the success of development process. Additionally, discussions about issues of quality are important for continuous 
improvement. Profitability in economic numbers has not been established. 
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1 INLEDNING 
Ekonomiska åtstramningar inom offentlig sektor innebär ständiga utmaningar att både förändra och effektivisera 
verksamheten. Problemet kan beskrivas som att effektivare arbetsmetoder måste tas fram inom befintliga 
resursramar. Kan ett program för verksamhetsutveckling vara den metod som gör skillnad när det gäller 
effektiviseringar av arbetssätt inom en organisation? 
 
1.1 Bakgrund  

 
Landsting liksom övriga organisationer inom offentlig sektor blir ofta ifrågasatta och kritiserade 
för ineffektiva arbetsmetoder (Parmander, 2005). Byråkratin inom dessa organisationer har ofta 
ansetts som tungrodd och oflexibel. Det är emellertid själva grundtanken med byråkrati. Det skall 
inte vara lätt att ändra de rutiner som har fastställts utan arbetet skall präglas av förutsägbarhet 
och rättvisa liksom att vara ett medel för kontroll (Parmander, 2005). Men nya tider innebär nya 
krav. Medarbetarna vill ha tydliga ansvarsområden där de har frihet att bestämma över arbetets 
utförande och att ta eget ansvar. De har också krav på delaktighet, jämställdhet och 
medinflytande (Parmander, 2005). I tider av ekonomisk åtstramning blir det också viktigt för 
både den politiska och administrativa ledningen inom offentlig sektor att visa att skattemedlen 
används på ett genomtänkt och rättvist sätt (Parmander, 2005). Organisationsförändringar med 
utgångspunkt att förbättra arbetssätt och metoder blir allt vanligare. Genom att i högre grad än 
tidigare sätta patienten i fokus ökar kraven på samverkan och att nya arbetssätt utarbetas både 
mellan egna verksamheter liksom mellan olika huvudmän som t.ex. kommuner och landsting 
(Parmander, 2005). 
 
Kritik beträffande improduktiva arbetsmetoder brukar inte i första hand beröra själva hälso- och 
sjukvårdens utförande. Istället inriktas kritiken ofta på hur stor andel administrativ personal inom 
landstingen som är befogad och i vilken omfattning administrationen är nödvändig. Många 
anställda inom offentlig administration menar att effektivisering sker kontinuerligt, men att fokus 
på detta ökar när det råder ”kärva tider”. Nya metoder och arbetssätt framtvingas genom de 
ekonomiska åtstramningar som verksamheterna påverkas av. Processen att hitta nya effektiva 
arbetsmetoder kan vara både lång och svår på flera sätt för både ledning och medarbetare. I takt 
med ökade krav på verksamheterna måste ”allt” ses över. Gör vi rätt saker? Gör vi saker rätt? 
Vad kan tas bort och vad kan vi förändra för att verksamheten skall bli så produktiv som möjligt?  
 
För cirka 30 år sedan kunde man fortfarande höra uttryck som ”Statens kaka är liten men säker”. 
Med det menades att statligt eller offentligt anställda visserligen hade lägre lön än privatanställda 
men i gengäld var deras anställning väldigt trygg. Idag finns inte längre den tryggheten. När en 
organisation måste effektiviseras kan det innebära att övertalig personal måste se sig om efter 
annat arbete. Effektivisering inom offentlig förvaltning måste också ses i ljuset av den mängd 
lagar och regler som den typen av verksamhet är tvingade att efterleva. Lagefterlevnaden i sig 
medför nödvändig redovisning och dokumentation inom en mängd olika områden. Till det 
arbetet behövs inte minst mänskliga resurser. För dagens offentliga arbetsgivare och dess chefer 
inom olika nivåer gäller det att balansera en mängd krav, från lagkrav till hållbar ekonomi, nöjda 
kunder (externa eller interna), krav på effektiva arbetssätt och metoder samt krav från de 
anställda på rimliga arbetsförhållanden och en god arbetsmiljö m.m. Om, eller hur, detta går ihop 
är ett ämne i sig att forska kring! 
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1.2 Problem 
 
De ekonomiska åtstramningarna inom offentlig sektor innebär alltså ständiga utmaningar att både 
förändra och effektivisera sin verksamhet. Resultaten måste bli bättre oavsett om det mäts i 
kronor, tid eller något annat och trots att resurserna minskar. Smartare lösningar på hur olika 
arbetsuppgifter skall utföras måste tas fram. Att då basera ett förändringsarbete och verksamhets-
utveckling på processer har visat sig vara en framgångsfaktor (Ljungberg & Larsson, 2007). 
Aktuell forskning visar också att kvalitetsutveckling kan leda till förbättrad lönsamhet (Bergman 
& Klefsjö, 2007).   
 
Total Quality Management (TQM) är en ”kvalitetsfilosofi” som sätter kunderna i centrum. Att 
förbättra en organisations sätt att tillfredsställa kunden och dennes verkliga såväl som outtalade 
behov är det centrala syftet med TQM (Rentzhog, 1998). Kvalitetsutveckling handlar enligt 
Bergman & Klefsjö (2007) om att skapa ökad kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång. En 
nyckelprincip inom TQM är just att arbeta med processer eftersom förmågan att tillfredsställa 
kundens önskemål och behov ständigt skall kunna förbättras (Rentzhog, 1998). Andra viktiga 
förhållningssätt inom TQM är att skapa förutsättning för allas delaktighet samt att beslut skall 
baseras på fakta (Bergman & Klefsjö, 2007). Viktigast av allt är ändå företagsledningens 
förhållningssätt till synen på kvalitet. Ledningen måste både i ord och handling visa ett tydligt 
engagemang för att ett kvalitetsutvecklingsarbete skall fungera och bli varaktigt (Rentzhog, 1998). 
Eftersom förändringar av olika slag kan sägas ha blivit ett normaltillstånd inom arbetslivet så 
ställs höga krav på att dagens ledare har en förmåga att utveckla sina verksamheter i takt med 
omvärlden (Rentzhog, 1998).   
 
Det går att konstatera att inte minst dagens ekonomiska verklighet inom offentlig sektor innebär 
att effektivare arbetsmetoder måste tas fram inom befintliga resursramar. Förutom detta 
tillkommer en ständigt pågående teknikutveckling som förändrar våra arbetsplatser allt fortare. 
Resonemanget ovan beträffande verksamhetsutveckling, processer som framgångsfaktor och 
kvalitetsfilosofin TQM har förts med tanke på att de metoder dessa begrepp bygger på skulle 
kunna göra skillnad när det gäller effektivisering av arbetssätt och metoder inom en organisation. 
Effektiviseringar som i sin tur kan leda till förbättrad lönsamhet. 
 
1.3 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika landstingsenheter har implementerat ett kvalitets-
ledningssystem i sina respektive verksamheter samt vad resultatet av detta arbete har gett. 
 
Frågeställningar;  

 Har kvalitetsarbetet inneburit förändringar i organisationsstrukturen?  

 Vilket resultat medförde utvecklingsarbetet på metoder och arbetssätt?  

 Har förutsättningar skapats för att förbättra kvaliteten i verksamhetens resultat? 

 Hur mäter ni och följer upp att verksamhetens resultat leder till förbättringar och 
utveckling? 

 Vilka styrkor har erhållits och vilka framgångsfaktorer har framkommit av arbetet?  

 Vart var förbättringspotentialen störst? 

 Har kvalitetsarbetet påverkat verksamhetens lönsamhet? 
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1.3.1 Avgränsning 
 
Avgränsning av undersökningen har gjorts till att gälla en upphandlings- och en förrådsenhet 
inom två olika landsting. Valet av dessa enheter gjordes utifrån den snabba respons jag fick från 
dem med anledning av den förfrågan om kvalitetsutveckling som sänts ut, se metodavsnittet. Den 
tidsmässiga aspekten var också en viktig anledning till avgränsningen då bedömningen gjordes att 
fallstudier av två olika enheter var vad som rymdes inom tidsramen för detta arbete. 

 

1.4 Disposition  
 
Kapitel 2 – Teoretisk referensram 
 
I kapitlet teoretisk referensram redogör jag för olika begrepp som har att göra med TQM, 
offensiv kvalitetsutveckling samt förståelse för vad och vilka som berörs vid en 
organisationsförändring. Här ingår begrepp som organisationskultur, processbaserad 
verksamhetsutveckling, engagerat ledarskap, medarbetarnas roll och förutsättningar, 
kompetensledning och kunden i centrum. 
 
Kapitel 3 – Metodbeskrivning 
 
I metodkapitlet beskriver jag mitt val av forskningsområde, undersökningens inriktning,  
det hermeneutiska vetenskapsidealet, metod och slutledning, val av strategi för undersökningen,  
forskningsobjekt, undersökningens kvalitet samt motiv för mina ställningstaganden.  
 

Kapitel 4 - Empiri 
 
I kapitel fyra görs en närmare beskrivning av de två fallstudierna, verksamheternas 
tillvägagångssätt vid implementering av respektive kvalitetsledningssystem samt hur 
organisationerna arbetar med kvalitetsfrågor i nuläget.  
 

Kapitel 5 – Analys  
 
I kapitel fem gör jag en sammantagen analys av de två fallstudierna där jag jämför och tolkar det 
resultat som presenterats i empiriavsnittet mot den teori som beskrivits i tidigare avsnitt. 
Här presenteras och diskuteras även utfallet av den enkät som sänts ut till de bägge 
organisationerna. Utifrån analysen söker jag svar på uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 
 
Kapitel 6 – Slutsatser 
 
I kapitel sex redovisar jag de slutsatser jag dragit utifrån analysavsnittet och kopplar dem till syftet 
med uppsatsen och mina forskningsfrågor. Här lämnas också förslag till fortsatt forskning inom 
ämnet utifrån uppsatsen.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel beskrivs TQM, Offensiv kvalitetsutveckling samt olika begrepp som har att göra med förståelse för 
vad och vilka som berörs vid en organisationsförändring. Här ingår begrepp som organisationskultur, 
processbaserad verksamhetsutveckling, engagerat ledarskap, medarbetarnas roll och förutsättningar,  
kompetensledning samt kunden i centrum. 

 
2.1 Offensiv kvalitetsutveckling 
 
Begreppet Total Quality Management (TQM) handlar om att ständigt arbeta för att uppfylla 
kunders behov och helst överträffa deras önskningar till lägsta kostnad. Detta uppnås genom att 
ständigt arbeta med förbättringar, allas engagemang och med fokus på processer (Bergman & 
Klefsjö, 2007). TQM brukar i svensk översättning benämnas som Offensiv kvalitetsutveckling. Med 
ordet offensiv vill Bergman & Klefsjö (2007) markera att arbetet bygger på aktiva handlingar för att 
förebygga, förändra och förbättra en verksamhet, liksom att ordet utveckling markerar ett ständigt 
pågående arbete och inte ett speciellt projekt. Bergman & Klefsjö (2007) beskriver offensiv 
kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv där värderingar, arbetssätt och verktyg måste 
samverka för att kundtillfredsställelse skall kunna uppnås med mindre resursåtgång. Författarna 
menar också att en organisations kvalitetsutveckling bygger på ledningens helhjärtade och 
ständiga engagemang. Genom att sammanfoga de viktigaste kriterierna för offensiv 
kvalitetsutveckling har Bergman & Klefsjö (2007) skapat nedanstående modell med ”Hörnstenar” 
för att ge en helhetsbild av vad ett framgångsrikt utvecklingsarbete bör byggas på. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 2.1  Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Från Bergman & Klefsjö, 2007. 

 
2.2 Kvalitet som framgångsfaktor 

Att driva ett aktivt kvalitetsarbete påverkar en organisations framgång och lönsamhet på många 
sätt enligt Bergman & Klefsjö (2007). Kunderna blir mer nöjda, personalomsättning och 
sjukfrånvaro minskar, företaget erhåller en bättre position på marknaden, kortare ledtider1 
uppnås, förutsättningar för kapitalrationaliseringar ökar, kassationer och kostnader för att arbeta 
om saker minskar och produktiviteten blir högre (Bergman & Klefsjö, 2007). Att en koppling 
finns mellan kvalitetsutveckling och lönsamhet stöds av ett flertal forskningsresultat både från 
Sverige och andra länder (Bergman & Klefsjö, 2007).  

 

                                                 
1
 Ledtid är den tid som går från att en process startar till dess den är fullbordad och fyller sitt syfte, ex. den tid det går 

från att en vara beställs till dess den kan användas. 

Arbeta 
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Basera 
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2.3 Organisationsförändring  

 
En organisationsförändring brukar ofta inledas med ett förändringsprojekt (Parmander, 2005). 
Projekt kan drivas på en mängd olika sätt, från små förbättringsarbeten inom en enhet till stora 
omfattande förändringar med människor från olika verksamheter inblandade. Oavsett syftet med 
projektet så är det människor och deras relationer som står i fokus vid organisationsförändringar 
(Parmander, 2005). Enligt French & Bell (1999) beskrev Kurt Lewin2 redan på 1940-talet en 
trestegsmodell för organisationsförändring. Modellen innebär att i ett första steg skapa 
motivation till förändring genom känslomässig påverkan. Gamla beteenden och tankesätt måste 
brytas. I steg två påbörjas förändringsarbetet, nya metoder och arbetssätt införs. Till sist, i steg 
tre, skall förändringen stärkas så att individerna inte återgår i gamla rutiner.    
 
Det finns tre aspekter som är särskilt kritiska vid alla former av organisationsutveckling och 
tillsammans är de centrala för ett lyckat utfall. Det är analys, förändringsarbete och 
förändringsledning (French & Bell, 1999). Det innebär att den företagsledning som vill 
genomföra en förändring bör tänka ut en strategi för hur arbetet skall gå till. Författarna beskriver 
organisationsförändringar som ett ingripande i de mänskliga och sociala processerna. Det unika 
med det tankesättet är att fokus inriktas på de personer som ingår i organisationen. Tanken är att 
människorna skall lära sig att lösa uppgifter, se möjligheter och att de själva skall kunna bidra med 
lösningar på olika situationer som man vill förändra (French & Bell, 1999). Hur genomförs då det 
strategiska arbetet? 
 
Större förändringar inom en organisation initieras av ledningen. Orsaken till förändringsarbetet 
kan vara många men beror ofta på förväntade effektiviseringsvinster (French & Bell, 1999). 
Ledningens viktigaste arbete är alltså att analysera och utarbeta en strategi för företaget. Vilka 
problem och vilka möjligheter finns? Vad vill företaget åstadkomma? Skall en ny vision och nya 
mål utarbetas? Vilka olika konsekvenser kan uppstå? Hur kan de olika verksamheterna arbeta för 
att nå nya mål? Vilka beslut måste tas och hur involveras medarbetarna? När analysen är 
genomförd och strategin klarlagd börjar arbetet med att leda förändringsarbetet (French & Bell, 
1999). Medarbetare inom organisationens alla nivåer måste bli delaktiga och få kunskap om 
behovet av förändring och varför. Vision och mål skall presenteras på ett tydligt sätt liksom vilka 
vinsterna blir av förändringen. Möjlighet till dialog mellan ledning och anställda är viktigt. 
Personer som får delta i och påverka ett förändringsarbete har en mer positiv inställning till 
ändrade metoder och arbetssätt än personer som inte känner sig delaktiga. Under själva 
omställningsarbetet bör regelbunden återkoppling ske för att kontrollera t.ex. kortsiktiga mål eller 
delmål så att förändringen genomförs som tänkt (French & Bell, 1999). När de nya arbetssätten 
börjar fungera måste de också upprätthållas för att en lyckad förändringsprocess skall anses vara 
uppnådd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Kurt Lewin (1890-1947). Tysk psykolog, ansedd som “Socialpsykologins upphovsman”. En av de första att studera 
gruppdynamik och organisationsutveckling.  
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2.4 Organisation och systemteori 

 
För att kunna genomföra en lyckad organisationsutveckling är det enligt Jacobsen och Thorsvik 
(2008) viktigt att förstå själva begreppet ”organisation”. Enligt dem kan en organisation sägas 
vara ”Ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål”. Med orden 
socialt och system menar de att verksamheten består av människor som samarbetar kring ett antal 
resurser för att producera en vara eller tjänst. De menar också att en organisation är medvetet 
konstruerad för att uppnå bestämda mål. Det innebär att organisationen har utformats på ett sätt 
som ansetts vara det mest effektiva för att utföra den aktuella uppgiften och för att uppnå 
måluppfyllelse. Den producerade varan/tjänsten måste vara efterfrågad av en kund för att 
organisationen skall kunna fortleva (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
 
En organisation är emellertid inte en sluten värld som existerar för sig själv utan ingår enligt ett 
systemteoretiskt perspektiv i ett öppet system i samspel med hela sin omvärld (French & Bell, 
1999). Det öppna systemet präglas av ”input-throughput-output mekanismer”. Input från 
omvärlden kan bestå av pengar, energi, information, människor, råmaterial o.s.v. Genom ett 
produktionsförlopp - throughput, omvandlas t.ex. råmaterialet till en produkt - output, som 
genom försäljning åter kommer ut på marknaden. Var och en av de tre processerna måste 
fungera bra för att hela systemet skall vara effektivt och överleva (French & Bell, 1999).   
 
Företag och organisationer är alltså på olika sätt beroende av omvärlden. Hänsyn måste tas till 
lagar, regler, kunder, brukare, leverantörer och konkurrenter m.m. Detta beroende kan innebära 
begränsningar i ett företags handlingsfrihet och att anpassningar måste göras beträffande egna 
mål och strategier. Anpassningar som i sin tur påverkar människors arbetsförhållanden (Jacobsen 
& Thorsvik, 2008).  
 
2.5 Organisationskultur 
 
Även organisationskulturen har en betydande roll för ett lyckosamt förändringsarbete. Det är 
därför viktigt med kunskap om hur existerande kultur kan påverka en förändringsprocess 
(Parmander, 2005). I en stor organisation är det vanligt förekommande med olika kulturer i skilda 
delar av verksamheten. För att åstadkomma bestående förändringar menar Parmander (2005) att 
det måste finnas kunskap om människors vilja att ändra eller att inte ändra sina värderingar och 
föreställningar, både hos enskilda och hos grupper. Men enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) 
räcker inte, det måste också finnas en vilja att förstå olika händelseförlopp och beteenden. En 
ledare måste förstå vikten av sin egen roll liksom hur struktur och kultur samverkar.  
 
Med beteenden avser Jacobsen & Thorsvik (2008) bland annat människors inställning till olika 
saker, vad de anser och tror, hur de tänker och vilka bedömningar de gör eller hur uppgifter 
utförs. Andra väsentliga frågor när det gäller beteende är vad som motiverar personer att välja att 
prestera eller inte, hur organisationsmedlemmarna kommunicerar med varandra och hur lärandet 
sker inom organisationen. Även beslutsfattande som mål, strategier, riktlinjer m.m. inom 
organisationen påverkar beteenden hos människor på olika sätt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
Förutom de formella strukturer som räknats upp finns vanligen informella element som påverkar 
hur människor agerar. Dit brukar olika maktförhållanden räknas. Rådande kultur inom en 
organisation eller t.o.m. inom olika avdelningar bygger på ett mönster av olika antaganden som 
medlemmarna tar för givna och inte ifrågasätter. Det kan t.ex. vara olika värderingar och 
underförstådda regler som ”Så har vi alltid gjort”. Eftersom dessa sanningar tas för givna är de ofta 
svåra att både ifrågasätta och förändra, vilket kan innebära att de underförstådda reglerna ger 
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upphov till konflikter när nya personer kommer in i gruppen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Ett 
projekt kan mycket väl stupa på grund av att människor ingår i en hierarkis struktur där det råder 
olika idéer om hur en förändring skall genomföras. Om nödvändigt måste alltså de kulturella 
mönstren förändras för att organisationen skall kunna utvecklas (Parmander, 2005).   
 
2.6 Processbaserad verksamhetsutveckling  
 
Enligt Sörqvist (2007) är en stark och tydlig förbättringsprocess ett måste för att nå framgång. 
Arbetet bör vara systematiskt, strukturerat och välorganiserat för att ständiga förbättringar inom 
organisationen skall uppnås. Sörqvist (2007) beskriver förbättringsprocessen med orden 
”Identifiera, Lösa, Genomföra och Underhålla”. Med dessa ord menar han identifiera och lösa 
problem, genomföra lösningen och därefter underhålla förbättringsarbetet så effekten blir 
kvarstående.  
 
Processbaserad verksamhetsutveckling innebär att en organisation arbetar fullt ut enligt ett 
processperspektiv, vilket medför att en helhetssyn över verksamheten och dess uppgifter erhålls 
(Ljungberg & Larsson, 2007). Vad innebär då detta? Utgångspunkten är att förstå vilket som är 
verksamhetens grundval. Vilka skall organisationen göra ”affärer” med, vilka är kunderna, hur 
skapas värde för den tänkta kunden? När grunden väl är genomtänkt och förankrad kan fokus 
sätta på processerna (Ljungberg & Larsson, 2007). Med process menas ”ett nätverk av aktiviteter som 
upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt en extern eller intern kund” (Bergman & Klefsjö 2007). 
I processen omvandlas input i form av material eller information till en vara eller en tjänst, en 
slutprodukt. Målet är att slutprodukten skall tillfredsställa kunden samtidigt som så lite resurser 
som möjligt har använts (Bergman & Klefsjö 2007). Med fokus på processer sätts de 
aktivitetskedjor som leder fram till den färdiga produkten eller tjänsten i första rummet. Hur, 
resultatet produceras blir viktigare än vem som gör vad. För ju mindre variation som uppstår i 
processen desto jämnare blir resultatet på slutprodukten (Rentzhog, 1998).  
 
När processerna väl har identifierats används detta som utgångspunkt för hur organisationen 
skall utformas (Ljungberg & Larsson, 2007). Beslut måste tas som stödjer den nya verksamhetens 
struktur, värderingar, ansvar och befogenheter. De anställdas kompetens måste ses över så att 
individerna blir en tillgång för organisationen (Ljungberg & Larsson, 2007). Eventuellt behov av 
vidareutbildning för personalen liksom kommande behov och eventuella nyrekryteringar måste 
beslutas. Sist men inte minst måste system, strukturer och värderingar implementeras i 
verksamheten för att en processbaserad verksamhetsutveckling skall kunna sägas vara genomförd 
(Ljungberg & Larsson, 2007). Med system och strukturer menar författarna olika IT-system, 
ekonomisystem, belöningssystem, karriärvägar o.s.v. Dessa måste av naturliga skäl vara 
samordnade för att kunna stödja olika processer. Med värderingar avser Ljungberg & Larsson 
(2007) både rådande organisationskultur liksom individernas inställning till olika frågor. En viktig 
förutsättning för att arbetet skall bli mer effektivt är att organisationens medlemmar tror på de 
nya arbetsmetoderna.  
 
Sammanfattningsvis så räcker det alltså inte att enbart fokusera på processer för att bli 
processorienterad. Det måste till betydande arbetsinsatser innan målet med processbaserad 
verksamhetsutveckling kan uppnås. Behov av förändringar finns på såväl operativ- och lednings- 
som kulturell nivå, vilket beskrivs enligt nedanstående förändringsmodell figur 2.2, av Andrew & 
Stalick (1994) som  Ljungberg & Larsson (2007) relaterar till.   
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Operativ nivå     Mer konkret 
     Enklast att ändra 
 
 
Ledningsnivå      
      
       
Kulturell nivå     Mindre konkret 
     Svårare att ändra
       
Figur 2.2  Processbaserad verksamhetsutveckling berör förändringar på tre nivåer där varje nivå utgör en ökad svårighetsgrad. Från 
Ljungberg & Larsson, 2007. 
 
 

2.6.1 Ständiga förbättringar och faktabaserade beslut 
 
Först när den nya organisationen är införd går det att se hur effektiviseringsåtgärder och 
förbättringar har påverkat resultatet (Ljungberg & Larsson, 2007). För att processerna skall bli så 
effektiva som möjligt måste verksamheten fortsätta att ständigt arbeta med förbättringsåtgärder. 
Nya krav och förväntningar på den vara eller tjänst organisationen tillhandahåller innebär att 
anpassning till en ny verklighet ständigt måste pågå (Ljungberg & Larsson, 2007). Alla processer 
måste vara mätbara utifrån sina egna förutsättningar så att resultatet visar på om effektivitet har 
uppnåtts eller om förändring är nödvändig. Beslut om förändringsåtgärder skall ske med 
utgångspunkt från erhållen fakta (Ljungberg & Larsson, 2007).  
 
En enkel men funktionell modell för att åstadkomma ständiga förbättringar är det klassiska 
PDCA-hjulet, figur 2.3, som utvecklats av W E Deming3. De fyra delarna i PDCA-hjulet består 
av Plan, Do, Check samt Act (Ljungberg & Larsson, 2007). Första steget i modellen är att planera 
framåt för att genomföra en förändring, analysera och förutsäga resultat. I steg två utförs planen i 
små steg under kontrollerade omständigheter. Steg tre innebär att studera resultaten och i det 
slutliga steget agerar man för att standardisera eller förbättra processen (Ljungberg & Larsson, 
2007). 
 
 
Act = Agera,  Plan = Planera förbättring 
fatta beslut, förbättra     
  
 
 
Check = Kontrollera,    Do = Gör förbättringsförsök 
resultat 
 
Figur 2.3 Deming-Hjulet – PDCA för ständig utveckling av kvalitet. Från Ljungberg & Larsson, 2007. 
 
 
 
 

                                                 
3 W. Edvard Deming (1900-1993). Amerikansk statistiker, professor, författare m.m. som bl.a. utarbetat PDCA- 
modellen med tanke på ständig utveckling av kvalitet. 
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Ett bra hjälpmedel för att ta fram och synliggöra samt följa upp olika nyckeltal för en process är 
Balanced Scorecard eller på svenska balanserade styrkort (Bergman & Klefsjö 2007). Idén med 
styrkorten är att de skall bidra till att balansera organisationens utveckling över tid, från det 
förflutna över nutid till framtid. Fokus ligger emellertid inte enbart på ekonomiska nyckeltal utan 
inriktas även på t.ex. kunder, medarbetare och processer (Bergman & Klefsjö 2007). Enligt 
Ljungberg & Larsson (2007) speglar dessa fyra områden olika tidsperspektiv. Ekonomuppföljning 
avser dåtid medan kund- och processuppföljning speglar nutid. Medarbetarperspektivet som 
innehåller innovation och lärande anses ge uttryck för organisationens eventuellt framtida 
framgångar. 
 
2.7 Chef, ledare och engagerat ledarskap 
 
Det finns många definitioner på ledarskap. I litteraturen skiljer man ofta på begreppen chef och 
ledare. Detta utifrån hur de olika rollerna utövas. En chef anses ofta vara auktoritär i sin yrkesroll 
medan ledaren betraktas som mer stöttande, förstående och med en vilja att utveckla individer och 
verksamhet (Bergman & Klefsjö 2007). Idealet är naturligtvis att vara en god ledare, men att vara 
chef eller ledare är en komplex situation. Vid olika tillfällen och i möten med olika människor 
reagerar och agerar vi människor olika bl.a. beroende på olika personligheter. Det kan innebära 
att den ”gode ledaren” mycket väl vid olika tillfällen kan vara tvungen att agera som ”chef”, för 
att det vid detta tillfälle gagnar organisationen bäst. Med denna utgångspunkt gör jag ingen 
skillnad i uppsatsen mellan de bägge begreppen utan använder det ord som för tillfället känns rätt 
i texten. 
 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) utövas ledarskap för att påverka andra individers tänkande, 
inställning och uppförande. En ledare vill få någon annan att utföra ett arbete för att uppnå ett 
visst mål eller att utföra en viss uppgift samtidigt som personerna skall känna sig motiverade och 
trivas. Bergman & Klefsjö (2007) poängterar vikten av en stark och engagerad ledare för att 
kunna motivera medarbetarna till att kvalitetsutveckla en organisation eller verksamhet. Viktiga 
egenskaper för en ledare är att vara trovärdig och tydlig i sin kommunikation samt att föregå som 
ett gott exempel i sitt sätt att agera. Den engagerade ledaren är också synlig inom verksamheten 
och visar personligt intresse, inte minst vid ett pågående förändringsarbete (Bergman & Klefsjö 
2007).  
 
I en processorienterad verksamhet förändras både chefernas och medarbetarnas roller i 
jämförelse med en traditionell organisation enligt Ljungberg & Larsson (2007). En förutsättning 
för processorientering är nämligen att beslutsnivån skall ligga hos de individer som finns närmast 
kunden. Tanken med detta är att medarbetarna bl.a. skall ha befogenhet att fatta beslut om 
problem uppstår, att de får ta eget ansvar och om möjligt se till att eventuella fel åtgärdas snabbt 
och effektivt (Ljungberg & Larsson, 2007). I processorganisationen måste chefen fokusera både 
på verksamhetens individer och på dess processer. De viktigaste aspekterna för den 
processorienterade ledaren är enligt Ljungberg & Larsson (2007); 
 

 att ha en positiv människosyn, 

 att skapa engagemang,  

 att underlätta ett ständigt lärande, 

 att ha insikt om att det är organisationens individer som skapar verksamhetens resultat,  

 att fokusera på kommunikation och relationer mellan människor 

 att lämpliga individer inte kan prestera ett bra resultat i en dålig process. 
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En av ledarens viktigaste roller är att kommunicera organisationens vision som skall vara 
gemensam för alla anställda (Bergman & Klefsjö 2007). Utifrån visionen tas sedan olika mål för 
verksamheten fram. Målen kan vara både kort- och långsiktiga men bör vara SMARTA d.v.s. 
Specifika, Mätbara, Angelägna, Realistiska, Tidsbestämda och Accepterade. Ledningen måste 
också vara tydlig med hur målen skall nås samt vilka värderingar som gäller. Med värdering 
menas bl.a. vilken målsättning verksamheten skall ha gällande kvalitets- och förbättrings-
utveckling (Bergman & Klefsjö 2007). Det är alltså angeläget att kommunicera med medarbetarna 
om vad man vill att organisationen skall åstadkomma, men en annan mycket betydelsefull aspekt 
som ledningen skall vara tydlig med är varför man vill det (Bergman & Klefsjö 2007). Sist men 
inte minst är det viktigt att ledningen låter medarbetarna vara med och utveckla hur saker och 
ting skall utföras. Ofta är medarbetarna betydligt kunnigare i själva utförarprocessen än vad 
ledningen är (Bergman & Klefsjö 2007). 
 
Daly, Teague & Kitchen (2003) har i en artikel redovisat ett antal orsaker till varför 
förändringsarbeten kan misslyckas och hur det kan hänga samman med intern kommunikation. 
De orsaker och verkan till misslyckande som författarna främst pekar på är;  
- Ju större organisation desto svårare att nå ut med information till människor i yttersta linjen, 
- Hierarki inom organisationen och organisationskultur,  
- Förtroende för ledning/chefer, hur genomförs information om förändring och dess orsaker, 
- Företagspolitik och ägarskap, vilka perspektiv har ledning och ägare och hur informeras detta.   
 
2.7.1 Kompetensprocessen  
 
Nyckeln till en lyckad verksamhetsutveckling ligger enligt Hall (1990) i ledningens hand. Genom 
att frigöra engagemang och kreativitet hos personalen så släpps den samlade kompetensen inom 
organisationen fram. I Halls (1990) kompetensprocess beskrivs förutsättningarna för psykolo-
giska och fysiska aspekter inom en arbetsplats, figur 2.4. En ledare måste låta kompetens komma 
till uttryck om inte individen helt skall förlora sin ”produktiva inställning” till arbetet. En person 
som hindras att ge uttryck för sin personliga kompetens slutar nämligen helt enkelt att försöka, 
och förlorar även sin tro på någon förändring av situationen (Hall, 1990). För att förhindra att 
produktiviteten på arbetsplasten minskar måste ledaren bekräfta individernas kompetens (Hall, 
1990). Chefens uppgift är alltså att samordna de enskilda individernas kompetens så att effekten 
blir att det gemensamma engagemanget och kreativiteten släpps loss inom verksamheten. Det 
arbetet fordrar stöd eftersom individuell kompetens är medfödd medan den kollektiva 
kompetensen som behövs i en organisation måste skapas (Hall, 1990). 
 
 
 
 
   
 
 
Figur 2.4 Kompetensprocessen. Samverkan leder till engagemang som skapar kreativitet som utvecklar organisationens kompetens. 
Produktivitet är förverkligad kompetens. ”Fritt från Hall”. 

 
Enligt Hall (1990) är samverkan den källa från vilken både kreativitet och engagemang flödar. Det 
är samverkan som sätter igång kompetensprocessen. Samverkan, engagemang och kreativitet 
fyller var och en sin egen funktion inom processen men de är beroende av varandra och är lika 
viktiga. Samverkan förutsätter att ledningen har en positiv inställning och uppmuntrar 
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medarbetarna så att de känner sig stimulerade att delta i utformningen av hur t.ex. olika 
arbetsuppgifter skall utföras. Att samverka innebär alltså ett mått av delad makt, en förberedelse 
för att göra någonting (Hall, 1990). En förutsättning för samverkan är att medarbetarna 
värdesätts och anses som kompetenta. Både ledare och medarbetare måste ha samma mål, en vilja 
att på bästa sätt utföra de uppgifter som behöver göras (Hall, 1990). Om samverkan sätter igång 
kompetensprocessen så är engagemang en källa till vitalitet och energi inom en organisation och 
kanske det främsta medlet till en hälsosam arbetsplats.  
 
Om medarbetarna känner att de har ett garanterat personligt inflytande på arbetet så har 
kärnpunkten för engagemanget hittats (Hall, 1990). Engagemang kräver att arbetsuppgifterna 
känns väsentliga och meningsfulla. Samtidigt skall en samhörighetskänsla med verksamheten 
finnas liksom en känsla för organisationens mål och dess välbefinnande (Hall, 1990). Vad är då 
förutsättningarna för att locka fram kreativiteten hos de anställda?  Idérikedomen hos 
medarbetarna påverkas i högsta grad av den sociala miljön, ledningens sätt att styra verksamheten 
samt hur olika problem blir lösta. Den främsta stödfaktorn för hög kreativitet är en engagerad 
och närvarande ledare som uppmuntrar olika tankar och åsikter, ger feedback, främjar glädje och 
lekfullhet samt har en etisk inställning till uppriktighet och ömsesidigt ansvar (Hall, 1990). 
Genom att leda och frigöra den mänskliga kompetens menar Hall att resultatet blir högre kvalitet 
och produktivitet, både gällande människornas relationer som organisationens resultat.  
 
2.7.2 Chef inom offentlig sektor 
 
Hur är det att vara chef inom offentlig sektor? Finns det någon skillnad i ledarskapet mellan den 
offentliga chefen i jämförelse med den privata som kan påverka arbetssätt och metoder? I ett 
forskningsprojekt beträffande ”Ledarskap i politiskt styrda organisationer” har Tollgerdt-Andersson, 
(1995) kommit fram till ett antal skillnader som påverkar. Den mest grundläggande skillnaden 
enligt forskaren är den politiska dimensionen eftersom detta inslag medför en ökad komplexitet i 
arbetet att leda organisationen. Även Hagström (1990) konstaterar att det är skillnad mellan dessa 
organisationer när det gäller förutsättningar, komplexa mål, struktur samt relationen mellan 
politiker och den administrativa ledningen. Tollgerdt-Andersson (1995) jämför t.ex. den politiska 
ledningen med den privata sektorns styrelse men menar att de privata sällan har samma aktiva roll 
i bolagets arbete som vad politikerna har inom offentlig styrelse. En chef inom offentlig 
förvaltning måste vara utrustad med stort tålamod eftersom alla viktiga beslut måste behandlas av 
den politiska ledningen innan ett officiellt beslut kan tas. Eftersom politiker är valda av 
medborgarna skall de också företräda medborgarnas intressen. Det innebär att tjänstemanna-
ledningen måste vara lyhörd för krav från detta håll (Tollgerdt-Andersson, 1995). 
Tjänstemannaledningen inom t.ex. ett landsting har ingen automatisk makt eller inflytande utan 
det bygger på förtroende från både den politiska ledningen och oppositionen. Att även inneha 
oppositionens förtroende är viktigt eftersom den politiska ledningen teoretiskt kan bytas över en 
natt (Tollgerdt-Andersson, 1995). 
 
 Målformuleringen inom offentliga organisationer är svårare att definiera än inom en privat 
verksamhet. Det är politikerna som lägger grunden till målen, som det i vissa fall finns många 
olika aspekter på. Det kan medföra att målen blir både otydliga och svåra att mäta (Tollgerdt-
Andersson, 1995). Andra skillnader som Hagström (1990) pekar på är kravet på offentlighet, 
frånvaron av marknadsmekanismer, hur pass flexibel personalpolitiken är o.s.v. Sedan Hagströms 
rapport publicerades 1990 har det hänt en hel del inom offentlig sektor. Andelen privata 
vårdgivare i Sverige har ökat och fr.o.m. 2010 kommer ”Fritt vårdval” vilket innebär att läkare 
inom utvalda specialiteter kan öppna en egen vårdcentral under förutsättning att de motsvarar 
landstingens krav. Även personalpolitiken har förändrats under senare år på grund av statliga 
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beslut som förändrat olika system. Det innebär t.ex. att högre krav ställs både på arbetsgivare och 
arbetstagare att ta ansvar och hitta lösningar vid sjukdom, rehabilitering o.s.v.  
 
2.8 Medarbetarens roll, delaktighet och engagemang 
 
För att ett förändringsarbete skall bli framgångsrikt och accepterat måste organisationens 
medlemmar få möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i arbetet (Sörqvist, 2007). Delaktighet 
underlättas av ett förändrat ledarskap där befogenheter och ansvar delegeras men även att 
medarbetarna är villiga att ta eget ansvar och initiativ (Bergman & Klefsjö 2007). Personal som 
känner att deras erfarenhet och kunskaper tas tillvara får ökad motivation och gläds över att nya 
idéer och uppslag utvecklar arbetsuppgifter och verksamhet (Sörqvist, 2007).  
 
Ovanstående argument stöds av en undersökning av Brewer (1996) som visar att engagemang 
inom en organisation till stor del beror på ledningens strategi. Respondenterna i undersökningen 
uttryckte stolthet och intresse för sitt arbete och i mindre grad lojalitet till organisationen. 
Undersökningen visade också att chefer och arbetsledare behövde titta på strukturer och 
processer som uppmuntrade till delaktighet samtidigt som det fanns behov av att decentralisera 
befogenheter så att de anställda blev mer delaktiga i arbetet. De anställdas känsla för arbetet 
påverkades starkt av ledningens strategi och personalpolitik samt av arbetsledarnas 
tillvägagångssätt och generella behandling av de anställda (Brewer, 1996). 
 
Bergman & Klefsjö (2007) redogör för en modell av Salanciks från 1977 som visar att om en 
arbetsuppgift skall leda till delaktighet och ansvarstagande från medarbetarnas sida måste den 
vara tydlig, slutgiltig, offentlig och självvald. Med tydlighet menas att medarbetaren måste förstå 
vad en arbetsuppgift innebär och vilket ansvarsområde han/hon har. Individen har det slutgiltiga 
ansvaret för att varan eller tjänsten utförs på ett korrekt sätt. Det medför att om ingen annan kan 
lastas för att ett fel har begåtts så ökar ansvarstagandet. Att uppgiften är offentlig och kopplingen 
till den utförande individen är synlig ökar även intresset för att göra ett bra jobb. Det är också 
viktigt att känna sig som ägare till en uppgift, att den är självvald. En individ som har en 
förståelse för det sammanhang som gäller för arbetsuppgiften får också en känsla av delaktighet 
och ansvar. Enligt teorin påverkar det slutresultatet i positiv riktning (Bergman & Klefsjö 2007). 
 
Att arbeta utifrån ett processperspektiv och att ingå i en processorganisation innebär att 
medarbetarna måste tänka sig in i en annorlunda roll mot den som anses allmängiltig inom en 
”traditionell” organisation (Ljungberg & Larsson, 2007). Författarna beskriver att i en helt 
processorienterad organisation arbetar personalen i olika team för att kunna utföra större 
uppgifter som tidigare utförts inom olika avdelningar eller enheter. Teamen har fått ökade 
befogenheter att utforma arbetets utförande men i detta ligger även ett ansvar för att uppgifterna 
utförs så att kundnöjdhet uppnås (Ljungberg & Larsson, 2007). Detta arbetssätt innebär att 
revirgränser av olika slag måste tänkas bort. Fokus måste ligga på vad den enskilde kan bidra med 
för att den enhet eller det team man ingår i på bästa sätt skall kunna lösa en gemensam uppgift 
(Ljungberg & Larsson, 2007). Arbetstagare som har en aktiv inställning till jobbrelaterad 
problemlösning och en hög förändringsbenägenhet deltar enligt en undersökning av 
Cunningham, Woodward, Shannon, MacIntosh, Lendrum, Rosenbloom & Brown (2002) i ett 
flertal ombildningar per år och rapporteras bidra i högre grad till organisationsförändring.  
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Vilket totalansvar medarbetarna har för processen beror på vilka befogenheter de tilldelats enligt 
Rentzhog (1998). Beslutsprocessen kan beskrivas enligt de fem stegen; 1)Identifiera problem, 2) 
Ta fram lösningar och alternativ, 3) Värdera alternativen och dess för- och nackdelar, 4) Välja ett 
alternativ, 5) Implementera och följa upp lösningen (Rentzhog, 1998). Enligt författaren kan 
medarbetarnas befogenheter i beslutsprocessen delas upp i olika nivåer, från att lägst bestämma 
om arbetets utformning till den högsta nivån där de anställda är självledande och har behörighet 
att ta fullständiga beslut om vad och hur ett uppdrag skall utföras. Nivån på befogenheterna kan 
naturligtvis variera mellan olika organisationer, grupper och individer, men befogenhet att 
bestämma i ett arbetssammanhang får anses vara nödvändigt för att kunna utveckla en process 
liksom att befogenhet att bestämma om arbetsinnehållet är nödvändigt för att kunna utveckla 
effektiviteten (Rentzhog, 1998).  
  
2.9 Kunden i centrum 

 
Att kunden står i centrum eller åtminstone bör göra det när det gäller affärsföretag är inget 
konstigt. Men kundepitetet är kanske lite mer komplext inom offentlig sektor, vem är kunden 
inom detta område? Är det t.ex. patienten inom vården eller det lilla barnet på daghemmet? 
Enligt Bergman & Klefsjö (2007) är kunden ”de som organisationen vill skapa ett värde för” 
vilket inbegriper såväl externa som interna personer eller organisationer. Kundfokus och 
förståelse för de behov och förväntningar kunden har innebär en avgörande betydelse för hur ett 
förändringsarbete lyckas enligt Sörqvist (2007). Det är också viktigt att klargöra de olika 
processerna inom en organisation så att medarbetarna får en klar bild över hur de själva bidrar till 
att organisationens mål m.m. blir uppfyllda (Rentzhog, 1998).  
 
Att arbeta inom en upphandlingsenhet eller ett förråd innebär att de direkta kunderna i allmänhet 
är interna. Om man emellertid ser på dessa funktioner ur ett processperspektiv så är såväl den 
interna beställaren som enheterna upphandling och förråd en del i en kedja som i slutändan skall 
skapa värde för patienten eller andra som i olika former tar del av de produkter eller tjänster som 
har upphandlats. Att arbeta utifrån den helhetssynen borde alltså vara både stimulerande för 
medarbetarna, ge en ökad kundtillfredsställelse och därmed också innebära en framgångsfaktor. 
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3 METODBESKRIVNING 
I metodkapitlet beskriver jag mitt val av forskningsområde, undersökningens inriktning, det hermeneutiska 
vetenskapsidealet, metod och slutledning, val av strategi för undersökningen, forskningsobjekt, undersökningens 
kvalitet samt motiv för mina ställningstaganden.  
 
3.1 Forskningsområde inklusive förförståelse 
 
Magisteruppsatsen är skriven utifrån ett kvalitets- och verksamhetsutvecklingsperspektiv med 
inriktning upphandling och förrådshantering inom landsting. Med lång erfarenhet av att arbeta 
med administration inom landstingsvärlden har jag otaliga gånger varit med om försök att 
implementera nya metoder och arbetssätt för att effektivisera arbetet. Ibland har de nya 
arbetssätten kommit för att stanna och ibland har de varit en övergående ”fluga”. Efter att under 
tre terminer studerat inom ämnesområdet kvalitets- och ledarskapsutveckling väcktes mina tankar 
på behovet av att kvalitetsutveckla min nuvarande arbetsplats. Jag blev också nyfikenheten på om 
det fanns liknande enheter inom landstingsvärlden som med framgång arbetat med kvalitets- 
utveckling och hur de i så fall gått tillväga.  
 
3.2 Undersökningens inriktning 
 
Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid val av undersökningsmetod. Enligt Wedin & 
Sandell (2004) präglas en vetenskapsman av ett visst vetenskapligt förhållningssätt eller 
vetenskapsideal som t.ex. det naturvetenskapliga (positivistiska) eller det humanvetenskapliga 
(hermeneutiska idealet). Dessa förhållningssätt påverkar i sin tur val av angreppssätt o.s.v.  
Mina val redovisas nedan. 
 
3.2.1 Hermeneutisk vetenskapssyn  
 
Det grekiska ordet hermeneutik betyder tolkningskonst. Ett hermeneutiskt vetenskapsideal 
kretsar kring förståelse av olika fenomen, avsikter eller ändamål (Wedin & Sandell, 2004). En 
forskare som använder denna ansats försöker förstå innebörden i människors agerande. 
Han/hon utgår från en förförståelse påverkad av t.ex. tradition, kultur eller tidigare forskning 
men forskaren har också med sig en egen uppfattning i frågan (Wedin & Sandell, 2004). Enligt 
det humanvetenskapliga synsättet styrs människor av olika fysiologiska och psykologiska 
processer men även av personliga avsikter som t.ex. en vilja att nå framförvarande mål (Wedin & 
Sandell, 2004). Förståelse för en människas agerande uppnås när personens handlande framstår 
som en begriplig konsekvens av hur denne har uppfattat rådande situation och vilken avsikt eller 
mål han eller hon hade (Wedin & Sandell, 2004). Tolkning är kärnan i en hermeneutisk 
undersökning och eftersom förståelse är viktigare än förklaringar finns inga rätta svar (Wedin & 
Sandell, 2004).  
 
3.2.2 Kvantitativ eller kvalitativ metod  
 
Vid en jämförelse av kvantitativ respektive kvalitativ metod brukar alltid skillnaden mellan dessa 
processer vara det första som beskrivs (Holme & Solvang, 1997). Men de har också gemensamma 
kopplingar, nämligen att ingen av dessa metoder är förutsättningslösa (Holme & Solvang, 1997). 
Oavsett vilken metod som väljs utgår forskaren från vissa förutsättningar och val. Dessa val kan 
variera från forskare till forskare beroende på deras förförståelse för ämnet och eventuella 
fördomar eller förutfattade meningar (Holme & Solvang, 1997). 
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Enligt Holme & Solvang (1997) präglas den kvantitativa metoden av kontroll från forskarens 
sida.  Metoden bygger på struktur och anses vara mer formaliserad än den kvalitativa metoden. 
Informationen införskaffas på ett sätt som präglas av avstånd och urval (Holme & Solvang, 
1997). Forskaren har i förväg bestämt vilka frågor som skall ställas och även vilka svar som är 
tänkbara. Statistiska mätmetoder spelar stor roll vid analysen av kvantitativ data (Holme & 
Solvang, 1997). 
 
Kvalitativ metod är enligt Wedin & Sandell (2004) ingen enhetlig metod som lätt kan beskrivas. 
Den brukar emellertid förknippas med hermeneutik eftersom metoden bygger på en strävan efter 
förståelse och helhetssyn (Wedin & Sandell, 2004). Forskarens primära syfte är inte att pröva om 
insamlad data har generell giltighet utan att få en djupare förståelse för det studerade problemet 
(Holme & Solvang, 1997). Enligt Wedin & Sandell (2004) finns inga förutbestämda resultat. 
 
Min undersökningsmetod har valts med utgångspunkt från den hermeneutiska vetenskapssynen 
och då kändes valet av kvalitativ undersökning naturlig.  Jag vill försöka förstå och tolka hur man 
gått tillväga inom de två studieobjektens verksamheter för att implementera ett kvalitets-
ledningssystem. Hur har förändringen genomförts, har chefer och medarbetare samma syn på 
omställningen, har arbetssätt och metoder ändrats och har resultatet av kvalitetsarbetet visat sig 
vara positivt?  
 
3.2.3 Deduktiv eller induktiv ansats 
 
Enligt Holme & Solvang (1997) finns det två angreppssätt för att studera olika 
samhällsförhållanden på ett teoretiskt sätt, deduktiv och induktiv metod. Eller som de skriver 
”Bevisandets respektive upptäcktens väg”. Deduktiv metod innebär att forskaren utifrån ett 
sammanhängande system av påståenden härleder nya hypoteser som därefter kan prövas 
empiriskt (Holme & Solvang, 1997). Om hypotesen efter prövning håller anses teorin vara 
bevisad (Holme & Solvang, 1997).  
 
Den induktiva metoden kan sägas utföras i ett motsatt förhållande till den deduktiva. Enligt May 
(2001) studeras t.ex. en speciell aspekt av samhällslivet och utifrån resultatet av insamlad data 
försöker forskaren härleda materialet till redan känd teorin. I det här fallet kommer alltså 
forskningen före teorin (May, 2001). Wedin & Sandell (2004) skriver att induktion innebär att 
sammanfattande slutledningar görs utifrån iakttagelser som bygger på kända delbegrepp. Dessa 
slutledningar kännetecknas av osäkerhet eftersom den bygger på enstaka iakttagelser och av den 
anledningen kan induktion endast anses som ett sannolikhetsuttalande (Wedin & Sandell, 2004).  
 
Ansatsen i uppsatsen får anses som induktiv eftersom det slutsatser jag gjort endast bygger på 
insamlat materialet från två verksamheter samt att jag först efter datainsamling försökt härleda 
resultatet från undersökningen till tidigare känd teori.  
 
3.3 Undersökningsstrategi 
 
Nedan följer en beskrivning av de tillvägagångssätt jag använt för att kunna sammanställa  
uppsatsen. 
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3.3.1 Teoretiskt material 
 
Att studera litteratur och metoder inom området kvalitet, kvalitetsutveckling, processorientering, 
TQM, ledarskap m.m. medförde inga svårigheter då det finns en mängd litteratur att tillgå i 
ämnet. Det innebar att jag fick begränsa mängden litteratur inom det området och i stället 
försöka få en förståelse på ett övergripande plan att en metod för kvalitetsutveckling kan vara lika 
bra som en annan beroende på inom vilken organisation och under vilka omständigheter 
metoden skall användas. Jag sökte även litteratur gällande den offentliga sektorn för att få 
fördjupad kunskap om eventuella utvecklings- eller förändringsprojekt inom det området samt 
offentligt ledarskap.  
 
3.3.2 Fallstudie 
 
Jag har valt att använda mig av fallstudie i denna undersökning. Fallstudier kan variera från att 
gälla enskilda personer till att gälla grupper eller hela organisationer enligt Wedin & Sandell 
(2004). Enligt författarna har en forskare som endast har intresse av att undersöka och försöka 
förstå ett specifikt fall ett idiografiskt intresse. Forskaren vill finna det unika i varje enskilt fall. I 
andra fallstudier kan intresset vara mer inriktat på att ange belägg för olika människors beteenden 
m.m. (Wedin & Sandell, 2004).  
 
3.3.3 Val av studieobjekt  
 
För att kontrollera möjligheten att göra en undersökning inom offentlig sektor kontaktade jag 
ordförande i Lfu, Landstingens nätverk för upphandling i Sverige. Genom ordförandens nätverk 
skickades ett brev från mig, bilaga A, ut till samtliga upphandlingschefer med uppmaning att ta 
kontakt om de arbetade med kvalitetsutveckling. Jag fick omgående två svar, dels från 
Koncerninköp inom Region Skåne dels från Länsförsörjning (förråd) inom Jönköpings läns 
landsting. Då upphandling/inköp och förråd är intimt förknippade med varandra så ansåg jag det 
möjligt att genom studier av dessa verksamheter kunna både forska inom området samt återföra 
värdefull kunskap till min egen arbetsplats. Den snabba responsen från dessa organisationer var 
grunden till mitt val av fallstudier. Det utesluter inte att fler upphandlings- och förrådsenheter 
inom de olika landstingen arbetar med kvalitetsutveckling men jag valde att inte gå vidare i mina 
efterforskningar kring detta.  
 
3.3.4 Intervjuer och urval av respondenter 
 
De bägge landstingen kontaktades för överenskommelse beträffande intervjuer, hur de skulle gå 
till samt urval av respondenter. Det bestämdes tillsammans med kontaktpersonerna att de även 
var de personer som var bäst lämpade att väljas som respondenter. På grund av stort avstånd 
mellan mig och respondenterna genomfördes intervjuerna via telefon. Respondenterna fick innan 
själva intervjun ta del av mina frågeställningarna för att kunna vara förberedda vid själva 
intervjutillfället. Intervjufrågorna har sammanställts dels med utgångspunkt från litteratur gällande 
kvalitet, kvalitetsledningssystem och processutveckling dels med utgångspunkt från min egen 
profession som upphandlare. Respondenterna fick fritt redovisa sina synpunkter utifrån de 
intervjufrågor jag sammanställt, bilaga B. Förutom detta har respondenterna skickat olika 
dokument och broschyrer från sina respektive verksamheter för att ge mig ytterligare 
information. Jag har också varit välkommen att ställa kompletterande frågor via e-post. 
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3.3.5 Enkät  
 
För att försöka klarlägga om medarbetarna inom de bägge organisationerna hade samma 
inställning och förståelse för kvalitetsarbetet som respondenterna valde jag också att 
sammanställa en enkät, bilaga C. Enkäten skickades ut genom kontaktpersonerna till ett antal för 
mig slumpmässigt valda och anonyma medarbetare. Eftersom region Skåne har en större 
verksamhet än Jönköping bad jag om att få fler enkäter besvarade från dem. Tanken bakom detta 
är att det är svårare att se om en förändring gett genomslag i stor organisation mot för i en 
mindre.  
 
Enkäten utformades så att svaren skulle kunna relateras till de sammanställda intervjufrågorna 
med den skillnaden att frågorna i enkäten blev mer detaljstyrda. I stället för berättande svar som i 
intervjuerna blev svarsalternativen i enkäten utformade så att det fanns möjlighet för de svarande 
att bestämma en nivå på i hur hög grad de instämde i respektive fråga. Nivåerna var; instämmer 
helt, instämmer delvis, instämmer inte alls samt vet ej. I den redovisning som görs av enkäten i 
analysavsnittet har jag för enkelhetens skull minskat svaren till de tre nivåerna instämmer, 
instämmer inte alls och vet ej. Eftersom enkäten endast skickats ut till ett fåtal medarbetare inom 
varje organisation ansåg jag att det räckte att analysera en positiv eller negativ inriktning på svaren 
eller om personerna inte visste.  
 
3.4 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet eller giltig och pålitlig information har mycket större betydelse när det 
gäller kvantitativ metod än vid kvalitativ enligt Holme & Solvang (1997). Detta eftersom den 
kvalitativa metoden inte bygger på statistik utan går ut på att studera och tolka personers 
upplevelser och medvetenhet om ett problem o.s.v. Enligt Holme & Solvang (1997) finns det en 
närhet till objektet vid kvalitativa studier som kan innebära ett problem om individerna som ingår 
i studien svarar på ett visst sätt för att vara forskaren till lags. Det är viktigt som forskare att vara 
medveten om detta fenomen (Holme & Solvang, 1997).  
 
3.4.1 Brister i uppsatsen 
 
Med utgångspunkt från det tillvägagångssätt jag använt för att få den här uppsatsen till stånd har 
jag kunnat konstatera en del brister i mitt arbete som redovisas nedan. 
Då avstånden är långa mellan Jämtland och Småland respektive Skåne så har det empiriska 
materialet till denna uppsats samlats in via telefon, översända dokument samt genom en 
svarsenkät. Det är mycket möjligt att personliga möten med mina kontaktpersoner samt de 
personer som besvarat min enkät skulle ha varit ännu mer givande. Upplevelsen av att träffas 
”öga mot öga” och att kunna avläsa kroppsspråket skall inte underskattas när det gäller att få 
kunskap om olika personers upplevelser av ett förändringsarbete. Å andra sidan kan en 
omedveten tolkning av kroppsspråket innebära att både intervjuaren och respondenten påverkar 
varandra oavsiktligt både vad gäller frågeställningar och svar. Att använda en enkät med ett antal 
svarsalternativ per fråga för att ta reda på medarbetarnas inställning till förändringsarbetet är inte 
idealiskt vid en kvalitativ undersökning. Detta eftersom individerna i fråga inte kan svara som de 
vill i någon större utsträckning. De har inte heller möjlighet att utveckla sina svar. Jag ville ändå 
på detta sätt försöka få svar på deras upplevelser av förändringsarbetet och utifrån dessa kunna se 
om det fanns en viss uppfattning eller en trend åt något håll. Jag kan alltså inte säkert säga att det 
jag beskriver i min uppsats är en allmängiltig uppfattning hos hela personalen men svaren antyder 
troligen den allmänna åsikten. 
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4 EMPIRI 
I följande avsnitt beskrivs två fallstudier närmare, det tillvägagångssätt som använts vid 
implementering av kvalitetsledningssystemet samt hur verksamheterna arbetar i nuläget utifrån 
detta. För att underlätta för läsaren delas kapitlet upp så att organisationerna och dess resultat 
presenteras var och en för sig men med samma rubriksättning.  
 
4.1 Fallstudie 1 
 
Under punkterna 4.1.1 - 4.1.3 presenterar jag den första fallstudien som berör Koncerninköp, 
Region Skåne. Region Skåne, eller formellt landstinget i Skåne län, ansvarar som alla landsting 
främst för hälso- och sjukvård. Region Skåne har under en försöksperiod fått utökat ansvar i 
vissa frågor jämfört med andra landsting. För att markera den skillnaden har man beslutat 
använda benämningen Region Skåne. I regionen ingår 33 kommuner. 
 
4.1.1 Presentation av Koncerninköp, Region Skåne 
 
Koncerninköp ingår fr.o.m. 2009-01-01 i förvaltningen Koncernkontoret och är en strategisk 
resurs till regionledningen när det gäller upphandling och inköp. Inom enheten arbetar cirka 70 
tillsvidareanställda personer. Koncerninköp består av de fyra enheterna Medicinskt material, IT 
och allmänt material, Tjänster, Inköpssupport samt ledning och stab. De totala 
inköpskostnaderna för Region Skåne uppgår till cirka 13 miljarder kronor, varav Koncerninköp 
svarar för cirka 5-6 miljarder kronor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 Organisationsschema för Koncerninköp, Region Skåne 

 
Organisationen har utarbetat vision, verksamhetsidé, värderingar och mål enligt följande; 
 
Vision: Upphandling när den är som bäst. 
 
Verksamhetsidé: Vi arbetar professionellt och kostnadseffektivt med upphandling och inköp. 
Genom initiativ och samordning skall vi åstadkomma besparingar och frigöra resurser för Region 
Skåne. 
 
Värderingar, som bygger på kundorientering, initiativtagning, ansvar, kompetens, integritet, 
förmåga att se både helheten och delarna samt resultatorientering. 

Stab Ledning 

Enhet 
Tjänster  

Enhet 
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Målen för 2009 ses ur fyra perspektiv och ett antal framgångsfaktorer: 
 

1. Intressentperspektivet 
- Stort förtroende och tillit 
- Hög tillgänglighet 
- Effektiv kommunikation 
 

2. Verksamhetsperspektivet 
- Effektiv upphandlingsprocess 
- Ökad avtalstrohet 
- Hög koncernnytta 
- Optimal kvalitet 
- Relevanta miljö- och sociala krav i samtliga upphandlingar  
 

3. Medarbetarperspektivet 
- Ständig kompetensutveckling 
- Verksamheten skall styras utifrån mål och prestation 
- Effektiv kommunikation med god dialog 
 

4. Ekonomiperspektivet 
- God ekonomisk hushållning 

 
4.1.2 Tillvägagångssätt vid implementering av kvalitetsarbetet 
 
Det inledande arbetet med att införa ett kvalitetsledningssystem påbörjades i september 2006 och 
pågick fram till hösten 2007. Därefter låg arbetet nere under en period av ett år p.g.a. att ny 
projektledare måste rekryteras. Under hösten 2008 kunde arbetet återupptas och pågår 
fortfarande. Respondenten är den nye projektledaren. Respondenten själv känner inte till hur 
arbetet initierades och utvecklades under åren 2006-2007. Som grund för kvalitetsarbetet ligger 
ISO 9001. Enligt respondenten ligger fokus i första hand på att kvalitetssäkra inköpsprocessen 
med tillhörande dokument för att uppnå kundnytta. En processkarta är upprättad men inte 
godkänd av ledningen ännu.  
 
Respondenten tycker att han i sin roll har stor möjlighet att påverka införandet av kvalitets-
ledningssystemet eftersom han deltar i planeringsarbetet. Framtagandet av processerna har gått 
till så att respondenten tillsammans med inköpschefen kartlagt aktuella processer och identifierat 
aktivitetsansvariga. Tillsammans med det aktivitetsansvariga har sedan olika dokument upprättats. 
Cheferna från de fyra enheterna fungerar som referensgrupp till ledningen som fattar besluten. 
Enligt respondenten kan det bli aktuellt att upprätta olika grupper vid vissa arbetssteg, men han 
anser att upplägget som beskrivits ovan har visat sig vara ett effektivt sätt att arbeta. 
Respondenten hävdar att medarbetarna genom detta arbetssätt får en högre delaktighet i 
förändringsarbetet. Delaktigheten är också stor från enhetschefernas och ledningens sida. De har 
ett stort intresse och arbetar aktivt med frågorna.  
 
Det första etappmålet beträffande huvudprocessen är satt till halvårsskiftet 2009, då samtliga 
dokument skall finnas inlagda i det IT-baserade ledningssystemet QPR (Quality, Processes, 
Results). Under denna period skall även stödprocesser kartläggas och dokumenteras.  
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När det gäller frågan om hur verksamheten arbetar med visioner och mål svarar respondenten att 
mål för kvalitetsledningssystemet inte påbörjats ännu. Däremot finns mål beträffande andra 
frågor inom Koncerninköp och olika policydokument som gäller för hela Region Skåne. På min 
fråga om inte verksamhetens mål är de samma som för kvalitetsarbetet svarar respondenten att 
de kan vara det, men inte nödvändigtvis. Eftersom organisationen inte kommit så långt i sitt 
kvalitetsarbete ännu så har inga bestämda mått eller mätmetoder tagits fram. Respondenten 
nämner emellertid olika mått som kan bli aktuella som exempelvis; Kundnöjdhetsindex, Antal 
upphandlingar/resurs, Besparingar för Region Skåne beräknade i procent, Antalet 
överprövningar/totalt antal upphandlingar m.fl.  
 
Den största framgångsfaktorn enligt respondenten är att kvalitetsfrågor börjat diskuterats och att 
chefer börjat visa ett intresse för kvalitet och inte bara kvantitet. I och med det har även andra 
frågor som till viss del varit eftersatta, t.ex. reklamationer, börjat diskuteras. Respondenten tror 
också att det kommer att vara positivt med en styrd process där det finns klara avstämnings-
punkter, vilket gör att man tidigare kan stoppa eller ändra inriktning på en upphandling. Detta 
förmodas innebära färre överprövningar. 
 
Den största förbättringspotentialen enligt respondenten är att man får bättre material som kan 
användas för introduktion av nya medarbetare. Omsättningen av personal är tydligen stor inom 
verksamheten. Med det nya arbetssättet kan introduktionen istället fokuseras så att alla 
medarbetare lär sig samma arbetssätt från grunden och beroendet av en mentor blir mindre. I 
längden tror respondenten även att det finns en stor förbättringspotential när det gäller 
avtalskontroll, avtalstrohet och nöjdare kunder. 
 
Respondenten har inte identifierat något motstånd i stort men anser att det finns en risk för att 
det kan uppkomma. Anledningen till detta är att en stor del av beslutsrätten kommer att flyttas 
från inköpare till enhetschefer för att höja kvaliteten vid upphandling. Som exempel på ändrade 
rutiner beskriver respondenten att endast enhetscheferna skall få ta ut diarienummer samt att 
”Stop-and-Go” punkter kommer att införas där inköparen måste få klartecken från sin chef för 
att fortsätta processen. Respondenten beskriver att han upplevt ett visst motstånd till 
förändringsarbetet hos en del äldre personer i ledande ställning, men säger sig samtidigt uppleva 
en helt annan vilja hos medarbetarna till att ha utarbetade rutiner. Risken för uppkomst av 
negativa attityder minskar enligt respondenten ju mer involverade medarbetarna är i 
förändringsprocessen samt att de förstår varför arbetet genomförs. Svårigheter med 
”instängningseffekter” d.v.s. förflyttning av beslutsnivån, undviks genom att medarbetarna är 
tidigt involverade. Respondenten menar att införandet av kvalitetsledningssystemet innebär att 
medarbetarna får ökat stöd från sina närmaste chefer och att risken för negativa attityder därför 
minskar. 
 
Utbildning i själva ledningssystemet kommer att krävas för berörd personal enligt respondenten. 
Dessutom kommer det att krävas utbildning i det webbaserade systemet som används för att 
visualisera ledningssystemet QPR. Respondenten själv har inte sedan tidigare någon formell 
utbildning i kvalitetsledningssystem.  
 
Det IT-baserade ledningssystemet har inneburit extra kostnader för verksamheten liksom 
kostnaderna för den aktuella projektledaren.  
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4.1.3 Beskrivning av kvalitetsarbetet i nuläget 
 
Verksamheten är sedan 2003 certifierade gällande miljöledningssystemet ISO 14001. Eftersom 
Koncerninköp har en strategiskt viktig roll beträffande miljöarbetet kommer man att ställa 
”vassare” miljökrav vid upphandling under 2009. En uppförandekod för leverantörer beträffande 
socialt ansvar och etikfrågor vid upphandling har tagits fram i samarbete med bl.a. Västra 
Götalandsregionen. Respondenten upplever att ett mycket aktivt arbete beträffande dessa frågor 
pågår inom enheten. 
 
Kontakter med kunderna sker genom referensgrupper och användargrupper. Kunderna är 
interna. Samarbetet framgår (”styrs”) genom uppdragsblanketter. Kontakter med leverantörer 
beträffande bl.a. utformning av förfrågningsunderlag förekommer. Men där har ett arbete 
påbörjats att övergå till de upphandlingsmallar som tagits fram centralt genom samarbetet med 
Landstingsförbundet. En upphandling har på prov genomförts i form av elektroniskt anbud. 
Ansvarig för upphandlingen var nöjd men däremot fanns det delade meningar hos 
leverantörerna. 
 
 
4.2 Fallstudie 2 
 
Under punkterna 4.2.1 - 4.2.3 presenterar jag den andra fallstudien som berör Länsförsörjning, 
inom Jönköpings läns landsting. Jönköpings läns landsting ansvarar liksom landets övriga 
landsting främst för hälso- och sjukvård inom det egna länet. Landstinget i Jönköpings län 
omfattar 13 kommuner med sammanlagt 329 884 invånare.  
 
4.2.1 Presentation av Länsförsörjning, Jönköpings läns landsting 
 
Länsförsörjning är en del av Jönköpings läns landstings Inköpsavdelning. Länsförsörjning, med 
22 anställda, ansvarar för det centrala materiallagret. Den andra enheten är Inköp med 17 
anställda. Jönköpings läns landsting köpte under 2008 varor och tjänster för 252 miljoner kronor, 
omsättningen för Länsförsörjnings del var 130 miljoner kronor. 
 
  
 
 
 
 
  
 
Figur 4.2 Organisationsschema för Inköpsavdelningen, Jönköpings läns landsting 

 
Länsförsörjning har en vision och ett uttalat syfte för sin verksamhet, se nedan. 
 
Vision: Det självklara valet - vi frigör resurser. 
 
Syfte: Vi ska förse våra kunder med de varor och tjänster som krävs för att de ska kunna bedriva 
en god och säker vård/verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. 

Inköps-
direktör 

Inköp Länsförsörjning 
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Förutom detta finns övergripande mål som gäller för hela landstinget; 

 Öka antalet upphandlingar med ställda miljökrav 

 Minska användandet av ej förnyelsebart bränsle i tjänsten 

 Öka video och telefonkonferenser 

 Delaktiga medarbetare 
 

Länsförsörjning har dessutom ett antal specifika mål enligt respondenten som är kopplade till 
processmål. Där kan nämnas mål som servicegrad till kund, kundnöjdhet, omsättningshastighet 
på lagret, felplock, felaktiga leveranser m.m. 
 
4.2.2 Tillvägagångssätt vid implementering av kvalitetsarbetet 
 
Arbetat med processer och balanserade styrkort inom verksamheten har pågått sedan slutet av 
1990-talet. Då respondenten är mycket intresserad av kvalitetsarbete är hon också aktiv och 
pådrivande. Hon uttrycker det själv som “jag brinner för kvalitetsarbetet ”. Respondenten, som ingår i 
verksamhetens ledning, anser också att det är direkt avgörande för kvalitetsarbetet om ledningen 
är aktiv och efterfrågar resultat. Under åren 2004-2005 gick hon därför utbildningen ”Quality as a 
business strategy”.  
 
År 2006 införde landstinget en modell som kallas ”Mikrosystem”. Då respondenten trots arbetet 
med processer och styrkort saknade sammanhang för sin verksamhet gick hon en första 
studiecirkel för mikrosystem 2006-2007 som sedan följdes upp med ”Mäta för att leda” 2008. 
Dessa studier medförde att hon fick en känsla av att alla bitar föll på plats, äntligen fanns 
helheten där, att se landstinget som ett system.  
 
Med utgångspunkt från studiecirklarna om Mikrosystem genomförde respondenten en tredagars 
studiecirkel för alla medarbetare inom den egna enheten under hösten 2007. Processroller 
utarbetades och infördes i september 2007. Därefter följde prioriteringar av förbättringsarbetet 
som genomfördes i maj 2008. Då respondenten anser att kvalitetsarbetet lär man sig bäst genom 
att göra, så anser hon det också viktigt att alla är delaktiga för att uppnå ett bra resultat.  
 
Enligt respondenten beskrivs Mikrosystem enligt följande: Systemet innebär att en liten grupp av 
medarbetare regelbundet arbetar tillsammans för att tillhandahålla en service eller tjänst åt en 
specifik kund eller patientgrupp. Ett mikrosystem har gemensam målsättning, gemensamma 
resultat och gemensam informationsstruktur. Kunden är en viktig del i mikrosystem och bidrar 
aktivt till hur tjänsten levereras.  
 
4.2.3 Beskrivning av kvalitetsarbetet i nuläget 
 
Mikrosystemet används nu fullt ut inom enheten. Det innebär enligt respondenten att 
organisationen gått från ett kvalitetsledningssystem som styrdes av ledningen till ett 
kvalitetssystem där alla medarbetare känner sammanhang och delaktighet. Arbetet går bland 
annat ut på att identifiera slöseri och att uppnå ständiga förbättringar. De har en egen modell som 
liknar PDCA-hjulet, en handlingsplan med strategiska frågor. Samtliga medarbetare har en 
processroll som tydliggör ansvar och delaktighet samt påvisar hur verksamhetens syfte skall 
uppnås. Genom resultattavlor redovisas pågående projekt, mätningar, handlingsplaner m.m. 
Förbättringsarbete prioriteras före produktion. En schemalagd timme per vecka skall samtliga 
medarbetare arbeta med förbättringar. Det innebär sammanlagt 22 timmar per vecka. Om 
produktionen inte hinns med p.g.a. kvalitetsarbetet tas en övertidstimme ut för den eller de 
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personer som berörs, men det förekommer väldigt sällan. Alla arbetar också med handlingsplaner 
och mätningar antingen enskilt eller i grupp. Sammantaget ger detta enligt respondenten en kraft 
åt kvalitetsarbete. Alla processer, dokument, rutiner och mätningar m.m. finns att tillgå på det 
lokala intranätet för de anställda. Förutom att arbeta med kvalitet inom Mikrosystemet så är 
verksamheten också certifierade enligt ISO 14001 för miljöledningsarbetet. Kvalitetsråd har 
inrättats både på Länsförsörjning och på Inköp där personer från samtliga personalkategorier 
ingår. I råden tas övergripande frågor för respektive enhet upp. De två kvalitetsråden träffas fyra 
gånger om år för att diskutera och planera gemensamma frågor och processer. 
 
Verksamhetens vision och mål diskuteras på arbetsplatsträffar och finns även synliga på enhetens 
resultattavlor. Kundnöjdhet mäts årligen genom ett enkätförfarande. Frågor som tas upp är 
bemötande, tillgänglighet, leveranssäkerhet, information och kompetens. De arbetssätt och 
metoder som respondenten beskriver för att utveckla och följa upp målen är att hela avdelningen 
arbetar med balanserade styrkort och att varje medarbetare har egna handlingsplaner där mål sätts 
upp. Dessutom används den schemalagda kvalitetstimmen per vecka för bl.a. detta ändamål samt 
det kvalitetsråd som beskrivits tidigare. Respondenten säger sig vara mycket aktiv gällande 
uppföljning och utveckling. 
 
Landstingsstyrelsen har nyligen beslutat att Inköpsavdelningen där Länsförsörjning ingår skall 
börja arbeta med ”Uppförandekod” gällande sociala och etiska krav vid upphandling. Miljökrav 
ställs vid upphandling och miljöbedömningar av leverantörer vid övriga inköp har påbörjats. 
 
När det gäller att tillgodose kunderna och deras krav och önskemål svarar respondenten att det är 
av yttersta vikt att ha bra kontakt med kunderna. Det är kundernas behov som styr enhetens 
processer. Det finns en webbutik och en informationssida för kunderna på intranätet. Alla 
kunder besöks varje år. Dessutom finns en konsulent som kan beskrivas som verksamhetens 
”säljare”. Konsulenten sitter med i många referensgrupper för att kunna informera om produkter 
m.m. Konsulenten lyssnar även av behovet av service, om det är några problem eller om något 
kan utvecklas tillsammans med kunden. Minst vartannat år hålls stormöte med kunderna då 
representanter åker ut till de tre sjukhusen för att informera och utbyta synpunkter. 
Respondenten beskriver också att ”Vi försöker att se hur vi kan koppla ihop våra processer med 
kundernas processer för att uppnå bästa möjliga för systemet”. Enheten har ofta studiebesök från 
kunderna för att de skall få se verksamheten men även för att titta på deras sätt att arbeta med 
kvalitet. När det gäller upphandling finns referensgrupper som är med i upphandlingsarbetet. 
 
Aktuella mätningar inom enheten samt av utförda arbetsuppgifter gäller; ekonomi, frånvaro, 
order, servicegrad till kund, lagervärde, lageromsättningshastighet, antal processer som är 100 %, 
kundnöjdhet, dialogresultat, felaktiga leveranser, transportskador, felaktigt plock och retur från 
kund. Alla avvikelser registreras i ett system som heter Synergi. Från detta system kan resultatet 
plockas fram så att det blir tydligt hur processerna fungerar. 
 
Respondenten anger att styrkor och framgångsfaktor som framkommit är allas delaktighet, 
kompetensutveckling och att ledningen är positiv och pådrivande. ”Vi tänker system och i och med 
det så tänker man automatiskt utanför sina egna ramar”. En annan viktig faktor som respondenten vill 
trycka på är uthållighet, att arbeta med ständiga förbättringar 1 timme/vecka som exempel. Fokus 
läggs på vilka fel som görs, inte vem som gör dem utan varför. När de blivit medvetna varför ett 
fel uppstår så kan de se till att det inte händer igen. 
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På fråga till respondenten om vart förbättringspotentialen varit störst har hon inget konkret svar, 
utan säger ”Jag upplever att vi har startat en resa där vi lär oss att göra bästa möjliga varje gång. Det är och har 
varit en kulturförändring och det är oerhört stimulerande att vara med och leda detta”.  Respondent uppger 
att hon ställde en fråga till medarbetarna om varför de gick till jobbet? Om inte samsyn funnits 
beträffande detta hade det enligt respondenten varit svårt att få till ett förändringsarbete. Svaret 
på hennes fråga blev ”Vi går till jobbet för att vi skapar värde för någon annan”. 
Något motstånd inom verksamheten beträffande omställningsarbetet har inte kommit fram i 
någon större omfattning. Ledningen lyssnar på allas åsikter men respondenten menar att om man 
satsar på dem som vill så har man upptäckt att övriga följer med. 
 
 Det har inte funnits några behov av extra resurser för att arbeta med kvalitetsledningssystemet.  
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5 ANALYS  
I det här kapitlet gör jag en sammantagen analys av de bägge fallstudierna där jag jämför och 
tolkar det resultat som presenterats i empiriavsnittet mot den teori som beskrivits i tidigare 
avsnitt. Här presenteras och analyseras även utfallet av de enkäter som sänts ut till respektive 
organisation. Utifrån analysen söker jag svar på uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 
 
5.1 Enkäten   

 
Inom Koncerninköp, Region Skåne delades enkäten ut till tio stycken för mig okända 
medarbetare. Då enheten består av fyra olika enheter ville jag att även någon av cheferna skulle 
besvara enkäten. Av svaren framgår att tre personer som besvarat enkäten är chefer och sju 
personer är medarbetare. Hur dessa personer fördelar sig från de olika enheterna är för mig 
obekant. Då antalet anställda totalt är 70 personer innebär det att 1/7 av personalstyrkan har 
besvarat enkäten. 
 
Enkäten gällande Länsförsörjning, Jönköpings läns landsting delades ut till sex stycken för mig 
okända medarbetare inom verksamheten. Då enheten består av endast 22 personer inklusive den 
intervjuade respondenten (chefen) innebär det att jag fått uppgifter från cirka 1/3 av den samlade 
personalstyrkan.  
 
5.2 Introduktion av kvalitetsledningssystemet 
 
De undersökta organisationerna har nått olika långt i sitt kvalitetsarbete. Koncerninköp håller för 
närvarande på att utveckla verksamheten genom att i första hand kvalitetssäkra inköpsprocessen 
med tillhörande dokument. Länsförsörjning har arbetat med processer sedan slutet av 1990-talet 
men har under 2007 - 2008 utvecklat detta arbete ytterligare till att nu ha ett fullt utbyggt system 
för kvalitetsutveckling. 
 
5.2.1 Upplevelse av samverkan vid organisationsförändring 
 
Beslutet om att införa ett kvalitetsledningssystem har tagits inom den egna förvaltningen när det 
gäller Koncerninköp, när det gäller Länsförsörjning fattades beslutet av landstingsledningen för 
Jönköpings läns landsting. Det innebär för Länsförsörjnings del att de i praktiken inte haft 
möjlighet att säga nej till införandet av kvalitetsledningssystemet. Enligt teorin är det ur strategisk 
synpunkt viktigt för en organisations ledning att på ett tidigt stadium involvera samtliga 
medarbetare så att de förstår syfte och mening med förändringen samt att de har möjlighet att 
påverka utvecklingen. Ett annat viktigt förhållningssätt är att ledningen både i ord och handling 
måste visa ett tydligt engagemang för att förändringsarbetet skall kunna utvecklas och bli 
varaktigt. Resultatet av undersökningen visar att det råder delade meningar mellan personer i 
ledande ställning och medarbetarna kring samverkan och personalens möjligheter att påverka 
kvalitetsledningssystemet, vilket framgår av nedanstående analys.  
 
Projektledaren inom Koncerninköp har tillsammans med inköpschef upprättat aktuella 
processkartor och i samband med detta identifierat olika aktivitetsansvariga från arbetsgruppen. 
De aktivitetsansvariga har sedan varit med och tagit fram olika dokument. Arbetssättet har 
ansetts varit det mest fördelaktiga för medarbetarnas möjlighet till att påverka kvalitetsarbetet. 
När det gäller Jönköpings läns landsting och deras Mikrosystem så introducerade ledningen för 
Länsförsörjning detta för personalen genom en studiecirkel. Därefter utarbetades de nya rollerna 
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inom aktuell process i samråd med medarbetarna. Respondenten anser  att det är viktigt att alla 
”lär sig genom att göra” för att uppnå delaktighet och för att uppnå ett bra resultat. 
 
Hur upplever då medarbetarna att samverkan skett? 
 
Resultatet från enkäterna både gällande Koncerninköp, tabell 5.1 samt Länsförsörjning, tabell 5.2 
tyder på att medarbetarna anser att ringa samverkan skedde då kvalitetsledningssystemet och dess 
förutsättningar introducerades. För Koncerninköp svarar från fyra till sex personer att de inte vet, 
när det gäller enkätens frågeställningar kring samverkan och en till två personer att de inte 
instämmer. Av de fyra personer som instämmer i att öppna diskussioner fördes liksom deras 
möjlighet till påverkan och deltagande i förändringsarbetet är två chefer. Hälften av de svarande 
tycker att informationen angående införandet av det nya systemet varit tillräcklig medan den 
andra hälften inte vet eller tycker att det inte stämmer.  
 
Upplevde du att öppna diskussioner fördes innan beslut togs om att 
införa ett kvalitetsledningssystem inom din verksamhet? 

Instämmer          3 
Instämmer inte   1                 

Vet ej 
6    

Upplevde du att det fanns möjlighet att påverka hur införandet skulle 
genomföras? 

Instämmer          4 
Instämmer inte   1 

Vet ej 
5    

Hade du personligen möjlighet att delta i planeringsarbetet? Instämmer          4 
Instämmer inte   2 

Vet ej 
4 

Upplevde du att du fick tillräcklig information kring införandet av 
kvalitetsledningssystemet? 

Instämmer          5 
Instämmer inte   1 

Vet ej 
 4 

Tabell 5.1 Upplevelse av samverkan vid organisationsförändring inom Koncerninköp  

 
Inom Länsförsörjning svarar en person att han/hon inte vet och tre till fem personer att de inte 
instämmer i enkätens frågeställningar kring samverkan medan en till två personer instämmer. 
Endast en person anser sig haft möjlighet att påverka införandet. Ingen av personerna har någon 
chefsbefattning. När det gäller åsikterna om informationen varit tillräcklig eller ej så svarar fyra 
personer instämmande medan en person inte instämmer och en person inte vet. 
 
Upplevde du att öppna diskussioner fördes innan beslut togs om att 
införa ett kvalitetsledningssystem inom din verksamhet? 

Instämmer          2 
Instämmer inte   3                 

Vet ej 
1    

Upplevde du att det fanns möjlighet att påverka hur införandet skulle 
genomföras? 

Instämmer          1 
Instämmer inte   4 

Vet ej 
1    

Hade du personligen möjlighet att delta i planeringsarbetet? Instämmer 
Instämmer inte   5 

Vet ej 
1 

Upplevde du att du fick tillräcklig information kring införandet av 
kvalitetsledningssystemet? 

Instämmer          4 
Instämmer inte   1 

Vet ej 
1 

Tabell 5.2 Upplevelse av samverkan vid organisationsförändring inom Länsförsörjning..  

 
Sammanfattningsvis tyder redovisat resultat på att implementering och förutsättningar för de nya 
systemen diskuterats mer på ledningsnivå inom de två verksamheterna än tillsammans med 
medarbetarna. I vilket fall anser inte personalen att de i någon högre grad har samverkat kring 
dessa frågor eller haft någon möjlighet att påverka. Endast hälften av de tillfrågade inom 
Koncerninköp anser sig fått tillräcklig information om förändringsarbetet medan fyra av sex 
inom Länsförsörjning anser detsamma. Först när det gäller det praktiska arbetet att utforma 
dokument, processroller och arbetssätt verkar personalens resurser tagits till vara. Enligt teorin  
är förutsättningarna för samverkan att ledningen har en positiv inställning till medarbetarna samt 
uppmuntrar dem att på olika sätt delta i verksamhetens utveckling. Samverkan innebär delad 
makt och ligger till grund för att locka fram engagemang och kreativitet hos medarbetarna.  
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5.2.2 Personlig upplevelse av organisationsförändringen 
 
Respondenten för Koncerninköp upplever att han haft stora möjligheter att  påverka 
förändringsarbetet inom sin verksamhet eftersom han deltagit i planeringsarbetet. Respondenten 
anser också att cheferna inom området arbetar aktivt och med stort intresse. När det gäller 
Länsförsörjning så anger respondenten, som även är chef inom området, att hon ”brinner” för 
dessa frågor och att hon är mycket aktiv när det gäller att arbeta med kvalitetsutveckling. 
 
Beträffande medarbetarnas upplevelser av organisationsförändringen finns det skiljelinjer mellan 
de två fallstudierna. Resultatet för Koncerninköp, tabell 5.3, visar att sex av tio av de tillfrågade 
anser att omställningsarbetet inneburit förändringar av organisationsstrukturen. Två personer 
anser att ingen förändring skett medan två personer inte vet. När det gäller förändringar av den 
egna befattningen anser endast fyra av tio personer att den ändrats medan sex personer säger att 
det inte stämmer. Av de sex personer som inte instämde var två chefer. Hälften av de svarande 
upplevde behov av utbildningsinsatser medan den andra hälften svarar att de inte vet. Endast tre 
stycken anser sig ha fått någon utbildning och av dessa är två chefer.  
 
Två av de tre cheferna har upplevt negativa attityder till förändringsarbetet och dessa två anger 
också att ledningen då tagit sitt ansvar. Samtliga medarbetare svarar att de inte vet när det gäller 
attitydfrågorna. Att endast chefer och ingen av medarbetarna har kännedom om negativa attityder 
och hur dessa motverkats tyder på att antingen arbetar dessa personer inte inom samma enhet 
eller så har medarbetarna inte upplevt några konflikter eller inte varit informerade kring dessa 
frågor. Att endast en medarbetare, förutom två chefer, säger sig ha fått någon form av utbildning 
beträffande kvalitetsarbetet bör sända signaler till ledningen om ökade insatser på detta område. 
Det är enligt redovisad teori viktigt att fatta beslut som stöd till den nya verksamhetens struktur 
bl.a. genom att se över medarbetarnas behov av vidareutbildning så att de blir en tillgång för 
organisationen. 
 
Upplevde du något motstånd till att genomföra förändringsarbetet, hos 
dig själv eller hos andra?  

Instämmer          3 
Instämmer inte   2 

Vet ej  
5 

Under förutsättning att negativa attityder fanns inom verksamheten, tog 
ledningen sitt ansvar och utökade sin kommunikation beträffande 
förändringsarbetet?  

Instämmer          2   
Instämmer inte   2 

Vet ej 
6 

Upplevde du behov av utbildning p.g.a. förändrat arbetssätt? Instämmer         5  
Instämmer inte    

Vet ej 
5 

Har du erhållit någon form av utbildning som beror på denna 
förändring? 

Instämmer          3  
Instämmer inte   4  

Vet ej 
3 

Har omställningsarbetet inneburit förändringar på hur verksamheten är 
organiserad? 

Instämmer          6  
Instämmer inte   2 

Vet ej 
2 

Har arbetet inneburit någon förändring av din egen tjänstebefattning 
eller ställning inom verksamheten? 

Instämmer          4     
Instämmer inte   6  

Vet ej  

Tabell 5.3 Upplevelse av personlig påverkan inom Koncerninköp. 
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När det gäller Länsförsörjning, tabell 5.4, visar resultatet att samtliga av de tillfrågade anser att 
omställningsarbetet inneburit förändringar av organisationsstrukturen. Fyra av sex personer anser 
också att den egna befattningen ändrats medan en person inte instämmer och en person inte vet. 
Behovet av utbildningsinsatser fanns hos fem av sex personer och lika många anser sig ha fått 
utbildning, en person instämmer inte i detta. Fem personer har upplevt negativa attityder till 
förändringsarbetet medan en person anser att det inte stämmer. Samtliga sex anser emellertid att 
ledningen tagit sitt ansvar genom att öka informationsinsatserna om negativa attityder visat sig.  
 
Upplevde du något motstånd till att genomföra förändringsarbetet, hos 
dig själv eller hos andra?  

Instämmer          5 
Instämmer inte   1 

Vet ej 

Under förutsättning att negativa attityder fanns inom verksamheten, tog 
ledningen sitt ansvar och utökade sin kommunikation beträffande 
förändringsarbetet?  

Instämmer          6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Upplevde du behov av utbildning p.g.a. förändrat arbetssätt? Instämmer          5 
Instämmer inte   1 

Vet ej 

Har du erhållit någon form av utbildning som beror på denna 
förändring? 

Instämmer           5 
Instämmer inte   1 

Vet ej 

Har omställningsarbetet inneburit förändringar på hur verksamheten är 
organiserad? 

Instämmer           6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Har arbetet inneburit någon förändring av din egen tjänstebefattning 
eller ställning inom verksamheten? 

Instämmer           4 
Instämmer inte    1 

Vet ej 
1 

Tabell 5.4 Upplevelse av personlig påverkan inom Länsförsörjning. 

 
5.3 Verksamhetens processer, mål och resultat 
 
Kvalitetsarbetet inom de båda organisationerna har inneburit förändringar för bägge 
verksamheterna om än på olika sätt. Enligt tidigare presenterad teori är en stark och tydlig 
förbättringsprocess ett måste för att nå framgång. Arbetet bör utföras på ett systematiskt sätt och 
det bör vara strukturerat och välorganiserat. Men för att bli processorienterad måste förändringar 
ske både på lednings- och utförarnivå liksom på kulturell nivå. Det innebär att både ledare och 
medarbetare får en förändrad roll i processorganisationen där beslutsnivån är tänkt att ligga så 
nära kunden som möjligt d.v.s. oftast hos medarbetarna. 
 
Koncerninköp som håller på att processorientera sin verksamhet har enligt respondenten inte 
tydligt kommunicerat en del kommande förändringar för medarbetarna. Han tror att det kan bli 
problem när insikten når fram att en stor del av beslutsrätten kommer att flyttas från inköpare till 
enhetschefer. Några av dessa beslut är att endast cheferna skall få ta ut diarenummer för ett 
ärende samt att inköparen vid olika tillfällen måste få klartecken från chef för att gå vidare med 
en upphandling. Allt detta görs i syfte att höja kvaliteten vid upphandling. Ytterligare en fördel 
enligt respondenten är att en styrd process med klara avstämningspunkter gör att det går att 
stoppa eller ändra inriktningen på en upphandling. Respondenten menar att detta kan innebära 
färre överprövningar. Tydliga mått och mätmetoder för verksamheten har inte tagits fram ännu 
men diskussioner förs kring ett antal mål som känns aktuella bl.a. kundnöjdhet, ekonomiska mått 
o.s.v.   
 
Länsförsörjning har de senaste åren utvecklat sitt processarbete ytterligare genom sitt nya 
Mikrosystem. Genom en egen modell med handlingsplan och strategiska frågor, liknande PDCA-
cykeln, arbetar verksamheten med att identifiera slöseri och att uppnå ständiga förbättringar.  
Respondenten talar om en ny helhetssyn för den egna verksamheten i samklang med övriga 
landstingsenheter i ett gemensamt system.  
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Tydliga processroller har utarbetats och dokumenterats för medarbetarna. Av dessa dokument 
framgår verksamhetens syfte, vilken roll medarbetaren har i processen, primära ansvarsområden, 
ansvar angående förbättringar inom verksamheten, aktuella mätningar, externa kontakter och 
personlig utveckling. Samtliga medarbetare har handlingsplaner med egna mål förutom 
verksamhetsmålen. Mätningar görs med hjälp av balanserande styrkort och resultaten presenteras 
på synliga resultattavlor. Samtliga personer arbetar dessutom med kvalitetsutveckling av 
verksamheten minst en timma per vecka. Kvalitetsråd har inrättats där personer från samtliga 
personalkategorier ingår.  
 
5.3.1 Medarbetarnas kännedom om verksamheten, dess processer m.m. 
 
Enligt teorin måste en företagsledning vara tydlig i sin kommunikation gällande verksamhetens 
vision, mål och värderingar. Målen kan vara både kort- och långsiktiga men bör vara SMARTA 
d.v.s. specifika, mätbara, angelägna, realistiska, tidsbestämda och accepterade så att personalen förstår vad 
man vill att de skall åstadkomma och varför. En chef inom offentlig sektor har enligt en 
forskningsstudie svårare att definiera mål än vad en chef inom privata näringslivet har. Det 
förhållandet beror på att det är politiker som lägger grunden för målen, en grund som kan vara 
väldigt otydlig och därför också svår att mäta. Hur har då ledningen inom de två fallstudierna 
lyckats med kommunikationen beträffande verksamhetens processer m.m.?  

 
Av resultatet för Koncerninköp framkommer i tabell 5.5 att nio av tio svaranden känner till 
verksamhetens huvud- och stödprocesser och en person svarar nekande. Däremot känner 
samtliga personer till verksamhetens vision och mål. Sju personer har markerat mellan ett och tre 
”SMARTA” ord som de tycker stämmer på organisationens mål medan två personer anger fler än 
tre beskrivande ord. En av personerna som angav fler än tre ord är chef och den andre är 
medarbetare. När det gäller resultat på frågor gällande kvalitetsledningssystemets inverkan på 
arbetssätt och metoder samt vilka mått och mätmetoder som används inom verksamheten blir 
resultatet sämre. Sex av tio svarar att de inte vet och ett par stycken säger att de inte instämmer 
när det gäller någon positiv inverkan på verksamheten. Svaren är i och för sig inte oväntade då 
mått och mätmetoder enligt respondenten inte har utarbetats och tydliggjorts ännu. Endast 
hälften av personerna tycker att verksamheten arbetar för att utveckla och förbättra sina 
arbetssätt medan tre stycken tycker att detta inte stämmer. Däremot anser sju av tio personer att 
den närmaste chefen aktivt arbetar med utvecklingsfrågor medan en person inte instämmer i 
detta. Beträffande frågan om verksamhetens metoder och arbetssätt är utarbetade så att kunderna 
skall bli tillfredsställda instämmer sju personer medan tre stycken tycker att detta inte stämmer.   
 
Hela nio av tio tillfrågade anser att man aktivt arbetar med frågor kring miljö, socialt ansvar och 
etik vid upphandling medan en person har motsatt uppfattning. När det gäller tydliga resultat 
som visar på nyttan med kvalitetsledningssystemet så menar sex personer att det går att visa 
medan en person har motsatt uppfattning och tre stycken inte vet.  Fyra personer uppger att de 
upplevt någon framgångsfaktor som beror på förändringsarbetet men endast en redogör närmare 
för vad det gäller. Den personen menar att ” Större fokus = framtida framgångsfaktorer”. Sex 
personer svarar att de inte vet om de upplevt några framgångsfaktorer.  
 
Svaren på de frågor som ställts angående kännedom om verksamheten spretar en hel del, från att 
samtliga instämmer till att i vissa frågor endast ett fåtal instämmer. Om detta beror på att 
organisationen fått göra ett omtag när det gäller införandet av det nya kvalitetsledningssystemet 
eller inte är svårt att bedöma men kan inte uteslutas.  
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För att ständiga förbättringar skall kunna uppnås är det enligt teorin nödvändigt att i 
processarbetet utgå från orden identifiera, lösa, genomföra och underhålla. För att få just den effekten 
är det viktigt att mått och mätmetoder snarast kommuniceras med medarbetarna så att de har en 
möjlighet att följa olika resultat och därmed se om verksamheten utvecklas i positiv riktning.  
 
Känner du till verksamhetens huvud- och stödprocesser? Instämmer         9 

Instämmer inte  1 
Vet ej 

Känner du till om verksamheten har en utarbetad vision? Instämmer         10 
Instämmer inte 

Vet ej 

Känner du till verksamhetens mål? Instämmer        10 
Instämmer inte 

Vet ej 

Markera nedan vilka ord du tycker stämmer in på dessa mål; 
specifika, mätbara, angelägna, realistiska, tidsbestämda, accepterade. 

1-3 ord markerade        7 
fler än 3 ord markerade 2 

Vet ej 
1 

Upplever du att införandet av kvalitetsledningssystemet har förbättrat 
dina arbetssätt och metoder? 

Instämmer            3 
Instämmer inte     1 

Vet ej 
6 

Känner du till de mått och mätmetoder ni har för att mäta och följa upp 
verksamhetens resultat? 

Instämmer          2      
Instämmer inte   2 

Vet ej 
6 

Upplever du att ni utifrån denna uppföljning försöker utveckla och 
förbättra era arbetssätt? 

Instämmer           5          
Instämmer inte    3 

Vet ej 
2 

Upplever du att din närmaste chef aktivt arbetar med dessa frågor? Instämmer       7      
Instämmer inte 1 

Vet ej 
2 

Upplever du att ni aktivt arbetar med frågor angående miljö, socialt 
ansvar och etik vid upphandling/inköp? 

Instämmer            9   
Instämmer inte     1 

Vet ej 

Upplever du att verksamhetens arbetssätt och metoder är utarbetade så 
att ni kan ta tillvara era kunders krav och önskemål? 

Instämmer            7 
Instämmer inte     3 

Vet ej 

Upplever du något eller några tydliga resultat som visar på nyttan av det 
nya arbetssättet? 

Instämmer            6     
Instämmer inte     1 

Vet ej 
3 

Har du upplevt några speciella framgångsfaktorer av förändringen? Instämmer           4   
Instämmer inte      

Vet ej  
6 

Tabell 5.5 Medarbetarna kännedom om verksamheten inom Koncerninköp. 
 
Länsförsörjnings ledning har av resultatet i tabell 5.6 att döma lyckats nå ut till samtliga när det 
gäller organisationens huvud- och stödprocesser liksom dess vision och mål. Hälften av 
personerna har markerat mellan ett och tre ”SMARTA” ord som de tycker stämmer på 
organisationens mål medan den andra hälften anger fler än tre beskrivande ord. Samtliga tycker 
att kvalitetsledningssystemets har förbättrat verksamhetens arbetssätt och metoder och de känner 
också till vilka mått och mätmetoder som används inom verksamheten. Alla sex är också eniga 
om att hela verksamheten arbetar för att utveckla och förbättra sina arbetssätt, liksom att den 
närmaste chefen aktivt arbetar med utvecklingsfrågor. På frågan om verksamhetens metoder och 
arbetssätt är utarbetade så att kunderna skall bli tillfredsställda instämmer återigen samtliga 
personer.  
 
När det gäller frågor kring miljö, socialt ansvar och etik vid upphandling/inköp så tycker fyra av 
sex personer att de arbetar med dessa frågor medan två personer inte vet. Samtliga personer 
tycker att tydliga resultat som visar på nyttan med kvalitetsledningssystemet kan påvisas och de 
instämmer också i att de upplevt speciella framgångsfaktorer beroende på förändringsarbetet, 
däremot är det endast två personer som redogör närmare för dessa. De angivna framgångs-
faktorer är  ”Större kundnöjdhet” samt ”Handlingsplaner för kortare handläggningstid”.  
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Känner du till verksamhetens huvud- och stödprocesser? Instämmer        6 

Instämmer inte 
Vet ej  

Känner du till om verksamheten har en utarbetad vision? Instämmer         6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Känner du till verksamhetens mål? Instämmer         6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Markera nedan vilka ord du tycker stämmer in på dessa mål; 
specifika, mätbara, angelägna, realistiska, tidsbestämda, accepterade. 

1-3 ord markerade        3 
fler än 3 ord markerade 3 

Vet ej 

Upplever du att införandet av kvalitetsledningssystemet har förbättrat 
dina arbetssätt och metoder? 

Instämmer          6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Känner du till de mått och mätmetoder ni har för att mäta och följa upp 
verksamhetens resultat? 

Instämmer           6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Upplever du att ni utifrån denna uppföljning försöker utveckla och 
förbättra era arbetssätt? 

Instämmer            6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Upplever du att din närmaste chef aktivt arbetar med dessa frågor? Instämmer            6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Upplever du att ni aktivt arbetar med frågor angående miljö, socialt 
ansvar och etik vid upphandling/inköp? 

Instämmer            4    
Instämmer inte 

Vet ej 
2 

Upplever du att verksamhetens arbetssätt och metoder är utarbetade så 
att ni kan ta tillvara era kunders krav och önskemål? 

Instämmer             6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Upplever du något eller några tydliga resultat som visar på nyttan av det 
nya arbetssättet? 

Instämmer             6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Har du upplevt några speciella framgångsfaktorer av förändringen? Instämmer             6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Tabell 5.6 Medarbetarnas kännedom om verksamheten inom Länsförsörjning..  

 
Även om de bägge organisationerna kommit olika långt i sitt kvalitetsarbete så kan den positiva 
slutsatsen dras att ett aktivt arbete utförs gällande miljöfrågor, socialt ansvar och etik vid 
upphandling.  De flesta anser också att verksamheternas arbetssätt och metoder har utarbetats så 
att kundernas krav och önskemål kan tillvaratas.  
 
5.4 Engagerat ledarskap, medarbetare och kund 
 
Enligt tidigare redovisad teori bör en ledare i en processorganisation fokusera på både 
organisationens individer och på dess processer. Några viktiga förmågor hos en chef är att ha en 
positiv människosyn, att kunna skapa engagemang och att ha insikt om att det är individerna som 
skapar verksamhetens resultat. Hur lämpliga individer än är kan de inte prestera ett bra resultat i 
en dålig process. 
 
Koncerninköp har enligt respondenten intresserade och engagerade chefer som aktivt deltar i 
arbetet med att utforma kvalitetsledningssystemet. Medarbetare eller så kallade aktivitetsansvariga 
har varit delaktiga vid framtagande av dokumentation för de olika processerna. Nöjd kund och 
kundnytta är en viktig del av Koncerninköps inriktning på kvalitetsarbetet och därför vill 
ledningen att fokus i nuläget läggs på kvalitetssäkring av inköpsprocessen. Den största 
framgångsfaktorn är enligt respondenten att verksamheten börjat diskutera kvalitetsfrågor och 
kvalitet och inte bara kvantitet. På det sättet har andra frågor kommit upp till diskussion som 
exempelvis reklamationer o.s.v.  
 
Den största förbättringspotentialen i kvalitetsarbetet är enligt respondenten att verksamheten får 
bättre underlag för introduktion av nya medarbetare. Genom de nya arbetsmetoder som 
fastställts går det att fokusera på att alla medarbetare lär sig samma arbetssätt från grunden och 
att beroendet av en mentor blir mindre. Detta är viktigt eftersom omsättningen av personal inom 
Koncerninköp är relativt stor och det tar lång tid innan en nyanställd på egen hand kan handlägga 
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ett inköpsärende.  Respondenten tror även att det finns stora vinster att göra när det gäller olika 
avtalsfrågor. Uppfyller t.ex. en leverantör de miljökrav som utlovats i anbudet? Det kan också 
innebära ökad internkontroll så att personalen faktiskt  avropar varor och tjänster från de 
leverantörer som landstinget har tecknat avtal med.  
  
Av den beskrivning av kvalitetsarbetet som respondenten för Länsförsörjning lämnat framträder 
en starkt engagerad och synlig ledare som driver arbetet framåt. En ledare som visar ett personligt 
intresse för kvalitetsarbetet, som är tydlig i sin kommunikation och som genom att föregå med 
gott exempel motiverar sina medarbetare till samverkan, engagemang, kreativitet samt ökad 
kompetens. Alla dessa delar som enligt teorin innebär att personalen ökar sin prestationsförmåga 
och som i slutändan innebär ökad produktivitet för verksamheten. Enligt respondenten finns en 
samsyn mellan ledning och medarbetare om att de arbetar för att skapa värde för någon annan, 
d.v.s. kunden. Respondenten anger allas delaktighet, kompetensutveckling och en positivt 
pådrivande ledning som styrkor och framgångsfaktorer för verksamheten. Vart förbättrings-
potentialen varit störst kan respondenten inte riktigt svara på, hon ser kvalitetsarbetet som början 
på en resa där alla lär sig att göra bästa möjliga varje gång. 
 
5.4.1 Medarbetarnas upplevelse av samverkan, engagemang och kreativitet m.m. 
 
Av tabell 5.7 avseende Koncerninköp framgår ett mycket gott resultat när det gäller ledningen 
som föredöme, nio av tio svaranden har gett ett positivt omdöme om närmaste chef. Det goda 
resultatet för verksamheten gäller även för ledningens öppna förhållande till medarbetarna och 
deras möjlighet att diskutera och påverka det dagliga arbetet. När det gäller medarbetarens 
uppfattning om sin egen betydelse för arbetsprocessen och känslan av glädje och engagemang får 
också där verksamheten ”full pott”, samtliga svarande anger ett positivt utlåtande. Även om 
samtliga svarande har en positiv attityd till frågorna så har samtliga angett att de endast instämmer 
delvis i en eller flera frågor. De frågor där flest personer svarat att de endast instämmer delvis 
gäller främst frågorna om kreativitet och problemlösning, tillräckliga resurser samt uppfyllande av 
kundens behov och önskemål.   
 
Föregår din närmaste chef som ett gott föredöme i sin egen yrkesroll när 
det gäller kvalitetsarbete? 

Instämmer          9     
Instämmer inte 

Vet ej  
1 

Har din närmaste chef ett öppet sätt som tillåter att frågor diskuteras och 
ifrågasätts? 

Instämmer          9     
Instämmer inte   1 

Vet ej 

Upplever du att din närmaste chef i möjligaste mån tar tillvara på 
synpunkter beträffande metoder och arbetssätt som är viktiga för er som 
medarbetare i det dagliga arbetet? 

Instämmer           9   
Instämmer inte   1 

Vet ej 

Upplever du att dina arbetsuppgifter är väsentliga för den arbetsprocess 
du ingår i? 

Instämmer          10    
Instämmer inte 

Vet ej 

Upplever du arbetsglädje och engagemang för ditt arbete? Instämmer          10   
Instämmer inte 

Vet ej 

Får du utlopp för din egen kreativitet och har möjlighet att själv 
bestämma lösningar när det t.ex. gäller att lösa problem? 

Instämmer          10    
Instämmer inte 

Vet ej 

Har du tillgång till de resurser du behöver för att göra ett bra arbete? Instämmer          9       
Instämmer inte   1 

Vet ej 

Känner du att ni till fullo uppfyller era kunders behov och önskemål? Instämmer            9  
Instämmer inte     1 

Vet ej 

Tabell 5.7 Upplevelse av samverkan, engagemang och kreativitet m.m. inom Koncerninköp. 
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När det gäller resultatet i tabell 5.8 avseende Länsförsörjning så konstatera jag att samtliga 
medarbetare har en positiv inställning till samtliga frågeställningar. Vid en djupare genomgång 
framgår att samtliga sex personer svarar att de endast instämmer delvis på någon eller några av 
frågorna. Dessa svar fördelar sig relativt jämt mellan de olika frågeställningarna men på frågan 
om att få utlopp för kreativitet och möjlighet till att själv bestämma lösningar svarar fyra stycken 
att de endast instämmer delvis. 

 
Föregår din närmaste chef som ett gott föredöme i sin egen yrkesroll när 
det gäller kvalitetsarbete? 

Instämmer           6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Har din närmaste chef ett öppet sätt som tillåter att frågor diskuteras och 
ifrågasätts? 

Instämmer           6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Upplever du att din närmaste chef i möjligaste mån tar tillvara på 
synpunkter beträffande metoder och arbetssätt som är viktiga för er som 
medarbetare i det dagliga arbetet? 

Instämmer            6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Upplever du att dina arbetsuppgifter är väsentliga för den arbetsprocess 
du ingår i? 

Instämmer            6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Upplever du arbetsglädje och engagemang för ditt arbete? Instämmer            6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Får du utlopp för din egen kreativitet och har möjlighet att själv 
bestämma lösningar när det t.ex. gäller att lösa problem? 

Instämmer            6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Har du tillgång till de resurser du behöver för att göra ett bra arbete? Instämmer             6  
Instämmer inte 

Vet ej 

Känner du att ni till fullo uppfyller era kunders behov och önskemål? Instämmer             6 
Instämmer inte 

Vet ej 

Tabell 5.8 Medarbetarnas upplevelse av samverkan, engagemang och kreativitet m.m. inom Länsförsörjning. 

 
Enligt teorin känner människor ökad motivation och glädje om de blir bekräftade genom att 
deras erfarenheter och kunskaper tas tillvara och de får vara med och utveckla arbetsuppgifter 
och verksamhet. Teorin säger också att en kundfokuserad verksamhet där förståelse finns för de 
behov och förväntningar kunderna har är avgörande för hur lyckat ett förändringsarbete skall bli. 



Ta vara på förbättringspotentialen, kvalitet som framgångsfaktor? 

 

 39 (49) 

 

6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
I det här kapitlet redovisar jag de slutsatser jag dragit utifrån analysavsnittet och kopplar dem till 
syftet med uppsatsen och mina forskningsfrågor. Här tar jag också upp förslag till fortsatta 
studier som kan göras utifrån denna uppsats. I ett kort slutavsnitt berättas om en nyligen 
genomförd svensk undersökning beträffande kvalitetsarbete som kan vara av intresse. 

 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur olika landstingsenheter har implementerat ett 
kvalitetsledningssystem i sina respektive verksamheter och vad resultatet av detta arbete har 
genererat. De frågor jag hade för avsikt att undersöka var vilka resultat utvecklingsarbetet 
medförde på metoder och arbetssätt. Jag ville också få kunskap om förutsättningar hade skapats 
för att förbättra kvaliteten i verksamhetens resultat samt hur de arbetade med att mäta och följa 
upp att dessa resultat ledde till förbättringar och utveckling. Kunde man inom de olika 
organisationerna peka på speciella styrkor eller framgångsfaktorer som uppnåtts och var ansåg de 
att förbättringspotentialen varit störst? Slutligen var jag även intresserad om kvalitetsarbetet hade 
påverkat verksamhetens lönsamhet? Svar och slutsatser på dessa frågeställningar presenteras och 
diskuteras nedan. 

 
6.1 Studiens resultat 
 
Under studiens gång har jag kunnat konstatera att utveckling av en verksamhet, oavsett vilken 
förändring ledningen vill åstadkomma, bygger på ett långsiktigt och idogt arbete för att 
förändringen skall bli bestående. Det är viktigt att ansvaret för hur förändringsarbetet presenteras 
och genomförs ligger hos verksamhetens högsta ledning. För att kunna genomföra en hållbar 
omställning måste ledningen vara medveten om en mängd olika aspekter som påverkar 
utvecklingen i positiv eller negativ riktning. Då ett förändringsarbete kan ses som ett ingripande i 
mänskliga och sociala processer bör ledningen koncentrera sig på medarbetarna. Alla anställda 
behöver få svar på sina frågor och ledningen måste förklara vad förändringen består i. Frågor 
som bör bearbetas och tydliggöras är: 
 

 Vilka är vi till för, vilken är kunden? 

 Vad vill vi åstadkomma och varför? 

 Vilken vision har vi inför framtiden? 

 Vilka mål ska vi uppnå för att visionen skall uppfyllas? 

 Vilka problem och möjligheter finns? 

 Hur får medarbetare på alla nivåer vara med och påverka? 
 
Ytterligare en viktig aspekt är att en verksamhet eller organisation inte är en sluten värld utan 
ingår i ett öppet system i samspel med omvärlden. Ett exempel på detta pekar respondenten för 
Länsförsörjning på när hon säger att hon trots en lång tids arbete med processer och styrkort 
saknade en känsla av sammanhang innan det nya Mikrosystemet infördes. Först efter detta kände 
hon att alla bitar föll på plats och hon såg helheten inom landstinget och det system 
Länsförsörjning ingick i. 
 
6.1.1 Koncerninköp 
 
Beslutet om att införa ett kvalitetsledningssystem har skett på ledningsnivå inom Koncerninköp. 
Min undersökning visar att cheferna inom Koncerninköp varit engagerade vid implementeringen 
av kvalitetsledningssystemet. Det gäller emellertid inte de anställda som känner att de inte fått 
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vara delaktiga i beslut, planering eller kunnat påverka i någon större utsträckning. Det finns en 
möjlighet att implementeringen har förhandlats med fackliga representanter inom verksamheten 
innan beslutet togs, men den frågan har varken ställts till respondenten eller i enkäten.  
 
Har då kvalitetsarbetet inneburit förändringar i Koncerninköps organisationsstruktur? Både 
respondenten och de flesta enkätsvaren visar på att detta stämmer. När det däremot gäller om 
den egna tjänstebefattningen har förändrats så instämmer endast fyra personer av tio. Vid samtal 
med respondenten har det framkommit att kommande tjänsteförändringar inte har 
kommunicerats med medarbetarna än. Det gäller förändringar i inköparens roll där cheferna 
kommer att få en kontrollfunktion under upphandlingsprocessen. Vid olika stoppunkter skall 
chefen ge klartecken om upphandlingen skall drivas vidare eller stoppas. Det handlingssättet 
stämmer inte med teorin bakom kompetensprocessen, där ledaren har en viktig uppgift i att låta 
individernas kompetens komma till uttryck för att de inte skall förlora sin produktiva inställning 
till arbetet. Att inskränka på medarbetarnas handlingsutrymme går också ”stick i stäv” med 
redovisad teori angående befogenhet att bestämma i arbetssammanhang för att kunna utveckla en 
process. Enligt min mening bör ledningen för Koncerninköp diskutera med medarbetarna hur de 
skall kunna erhålla ökad kvalitet vid upphandling utan att begränsa inköparnas handlings-
utrymme. I dagsläget upplever enligt enkätsvaren de flesta anställda både samverkan, engagemang 
och kreativitet i arbetet. Frågan är hur detta kommer att förändras om medarbetarna upplever 
försämringar i deras sätt att utöva sitt yrke. 
  
I arbetet med att utveckla processerna har inköpschef och projektledare inom Koncerninköp haft 
den avgörande rollen. De har t.ex. identifierat aktivitetsansvariga från arbetsgruppen som deltagit 
i arbetet genom att upprätta olika dokument. När endast ett fåtal personer har möjlighet att uttala 
sig om olika arbetssätt och metoder finns risken att synen på arbetsuppgifterna och eventuell 
utvecklingspotential blir begränsad. Det visar sig också i enkätsvaren från medarbetarna att de i 
dagsläget inte instämmer i att kvalitetsledningssystemet har förbättrat vare sig arbetssätt eller 
metoder. Inga mått och mätmetoder har tagits fram inom Koncerninköp och som en naturlig 
följd av detta har verksamheten inte heller kunnat mäta och följa upp om resultaten. Det framgår 
också tydligt av enkätsvaren att medarbetarna inte har någon kunskap om tänkta mått och 
mätmetoder. Däremot är i stort sett samtliga informerade om verksamhetens huvud- och 
stödprocesser, liksom verksamhetens vision och mål, vilket får anses mycket positivt i 
sammanhanget. Positivt är också att  nästan samtliga anser att verksamheten är kundfokuserad 
även om endast sju av tio anser att verksamheten är utformad för att kunna ta tillvara kundernas 
krav och önskemål. Så snart Koncerninköp får ordning på sina mått och kan visa på olika resultat 
så tror jag att åsikterna kan komma att ändras. 
 
Fyra av tio personer anger i enkätsvaren att de upplevt specifika framgångsfaktorer som en följd 
av förändringsarbetet. Av dessa förtydligade en person att det gällde att ha ett ”Större fokus” 
vilket leder till framtida framgångsfaktorer. Enligt respondenten för Koncerninköp är den största 
framgångsfaktorn att diskussioner har börjat föras inom verksamheten beträffande kvalitet och 
inte enbart kvantitet. Detta har även lett till diskussioner kring reklamationer o.s.v. När det gäller 
frågan om den största förbättringspotentialen svarar respondenten för Koncerninköp att det 
gäller introduktion av nya medarbetare. Genom nya arbetsmetoder och dokumentation kan 
nyanställda introduceras på ett effektivare sätt. Det innebär att samtliga får lära sig samma 
arbetssätt från grunden och behoven av en mentor blir mindre. Respondenten ser också en stor 
förbättringspotential när det gäller frågor kring uppföljning av avtal, hur avtalen efterlevs o.s.v. 
Att förbättringspotential är stor inom området för uppföljning av avtal och hur de används och 
efterlevs tror jag är mycket relevant för många upphandlingsenheter både inom kommuner och 
landsting. 
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Min avrundande slutsats för Koncerninköps del blir att organisationen i dagsläget befinner sig i 
en implementeringsfas när det gäller kvalitetsutveckling av verksamheten. Initialt har satsningen 
medfört merkostnader för verksamheten genom den anställda projektledare samt för det IT-
baserade ledningssystemet. Vilka effekter förändringen kommer att ha på organisationens reslutat 
liksom om förändringen kommer att bidra till förbättrad lönsamhet är för tidigt att uttala sig om.  
 
6.1.2 Länsförsörjning 
 
Beslutet om att införa ett kvalitetsledningssystem för Länsförsörjning liksom för Jönköpings läns 
landsting i övrigt har tagits på högsta landstingsnivå. Undersökningen visar att chefen för 
Länsförsörjning varit mycket engagerad vid implementeringen av systemet. Det gäller emellertid 
inte de anställda som inte känt att de fått vara delaktiga i beslut, planering eller kunnat påverka i 
någon större utsträckning. Möjligheten finns att implementeringen av kvalitetsledningssystemet 
har förhandlats med fackliga representanter inom organisationen innan beslut togs, men den 
frågan har inte ställts till varken respondenten eller i enkäten.  
 
Har då kvalitetsarbetet inneburit förändringar i verksamhetens organisationsstruktur? Samtliga 
tillfrågade är överens om att det stämmer på en övergripande nivå. När det däremot gäller om 
den egna tjänstebefattningen förändrats så instämmer fyra av sex tillfrågade i detta. Att 
kvalitetsutveckla organisationen innebär inte automatiskt att alla arbetsuppgifter ändras. Om man 
som Länsförsörjning sedan tidigare arbetat med processer och styrkort finns antagligen ett väl 
inarbetat arbetssätt som nu genom det nya Mikrosystemet har strukturerats upp ytterligare. 
Genom den egna modellen som kan liknas vid PDCA-cykeln arbetar verksamheten med att 
prioritera förbättringsarbete, vilket innebär att identifiera slöseri och att uppnå ständiga 
förbättringar. Genom att processroller har dokumenterats och blivit tydligare för medarbetarna så 
har även metoder och arbetssätt förändrats. Alla medarbetare har fått den egna rollen 
dokumenterad där verksamhetens syfte framgår liksom det egna primära ansvarsområdet. Annat 
som framgår är den anställdes ansvar gällande förbättringar inom verksamheten, aktuella mål och 
handlingsplaner, vilka mätningar som görs, externa kontakter och vilka behov av personlig 
utveckling som finns. Mätningar görs med hjälp av balanserande styrkort och resultaten 
presenteras på synliga resultattavlor. Samtliga inom verksamheten arbetar dessutom med 
kvalitetsutveckling minst en timma per vecka. Förutom detta har ett kvalitetsråd inrättats där 
personer från samtliga personalkategorier ingår och där övergripande frågor rörande både Inköp 
och Länsförsörjning diskuteras. 
 
Sammantaget tycker jag att resultatet av min undersökning av Länsförsörjning visar att mycket 
goda förutsättningar har skapats för att kunna mäta och förbättra verksamhetens resultat. Att 
tydligt beskriva de olika medarbetarnas roller stämmer också bra med teorin att arbetsuppgifterna 
måste vara tydliga, slutgiltiga, offentliga och självvalda för att det skall leda till delaktighet och 
ansvarstagande. De individer som har förståelse för det sammanhang som gäller för arbetsupp-
giften får en annan känsla för arbetet än de som inte förstår sin roll. Det framgår också tydligt av 
enkätsvaren att medarbetarna har ytterst god kännedom om den egna organisationen och att 
samtliga har en positiv inställning till samverkan, engagemang och kreativitet inom verksamheten. 
 
Delaktighet, kompetensutveckling och en positivt pådrivande ledning framkommer som styrkor 
och framgångsfaktorer för Länsförsörjnings del. Vart förbättringspotentialen varit störst går det 
enligt respondenten inte riktigt att svara på. Då verksamheten arbetat med processer och styrkort 
sedan slutet av 1990-talet ser respondenten kvalitetsarbetet som början på en resa där alla lär sig 
att göra bästa möjliga varje gång. 
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Av undersökningens resultat framstår ledningen för Länsförsörjning som en stark, engagerad och 
synlig ledare som driver förändringsarbetet framåt. En sådan ledning är troligen den starkaste 
drivkraften för att lyckas nå hållbar utveckling. Men det räcker inte, ledaren måste dessutom visa 
ett personligt intresse för t.ex. ett kvalitetsarbete, personen måste vara tydlig i sin kommunikation 
och genom att föregå med gott exempel motivera sina medarbetare. Allt detta tycks finnas hos 
ledningen för Länsförsörjning. Genom att samverka med medarbetarna och tillvarata den 
samlade kompetensen uppnås enligt teorin engagemang, kreativitet och ökad produktivitet. Inom 
Länsförsörjning finns en samsyn mellan ledning och medarbetare om att de arbetar för att skapa 
värde för kunden.  
 
Min avrundande slutsats för Länsförsörjnings del blir att organisationen har ett väl implementerat 
kvalitetsledningssystem som visar goda effekter på verksamhetens resultat, även om resultaten 
inte kunnat redovisas i ekonomiska tal ännu.  
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Då Koncerninköp i dagsläget inte har utvecklat sitt kvalitetsledningssystem fullt ut så skulle det 
vara intressant att återkomma till dem inom något år för att undersöka om verksamheten varit 
uthållig i sitt arbete och fått ett fungerande ledningssystem. Frågor som kan vara  intressanta att 
analysera är;  Hur har medarbetarna tagit emot omställningen att cheferna i högre grad styr 
inköpsprocessen? Hur har medarbetarnas syn på samverkan, engagemang och kreativitet 
förändrats? Hur har mått och mätmetoder utvecklats? Vad har mätningarna lett till? Har 
verksamheten uppnått kundnytta i högre grad än tidigare? Arbetar man med ständiga 
förbättringar?   
 
Inom Jönköpings läns landsting går också utvecklingen vidare genom att deras Inköpsavdelning 
står på tur att kvalitetsutveckla verksamheten. Här skulle det vara intressant att undersöka och dra 
paralleller med hur både Länsförsörjning och Koncerninköp har implementerat sina respektive 
system och hur de har lyckats i sitt kvalitetsarbete.  

 
6.3 Svensk undersökning beträffande kvalitetsarbete 

 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) har 
tillsammans med AFA Försäkring, Nutek och Vinnova under hösten 2008 tagit initiativ till att 
genomföra en intervjuundersökning bland 68 svenska ledare för att kunna analysera deras syn på 
framgångsfaktorer gällande kvalitetsarbete. Undersökningen visar att behovet av förbättrings-
arbete anses vara störst inom de verksamheter inom offentlig sektor som inte är konkurrens-
utsatta samt inom både privat och offentlig tjänstesektor. Ledningens engagemang och 
kundorientering är de framgångsfaktorer som flest intervjupersoner anser bör utvecklas. Ett 
otillräckligt engagemang hos ledningen kopplas till ”bristande kompetens och helhetssyn”. Insikt 
saknas om att ett kontinuerligt arbete behövs för att utveckla verksamheten och stärka 
konkurrenskraften. Förändringsarbete upplevs ofta som tidsödande och resurskrävande därför 
anser intervjupersonerna att kopplingen till ökad lönsamhet måste lyftas fram tydligare. För att 
väcka intresse för kvalitetsutveckling behövs goda exempel och förebilder, speciellt om de kan 
visa på nyttan och vinsten med arbetet. 
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BILAGOR 
 
Bilaga A: Personligt brev 
 
Östersund 2009-01-26     
 
  Upphandlingsenheter inom Sverige 
 
 
 
Magisteruppsats (D-uppsats)  
 
Jag är upphandlare inom Jämtlands läns landsting men även student vid Mittuniversitetet där jag 
läser en magisterutbildning i kvalitets- och ledarskapsutveckling. I utbildningen ingår ett 
uppsatsarbete om 15 hp som skall utföras nu under våren 2009.  
 
Min förhoppning är att hitta några olika upphandlingsenheter som arbetar med kvalitets-
utveckling inom sina organisationer och som är villiga att besvara ett antal intervjufrågor samt en 
enkät från mig som underlag för min uppsats. Eventuellt uppföljande frågor kan också behöva 
besvaras efter en tid. Detta för att jag skall kunna analysera och utvärdera olika arbetssätt och 
metoder som visar att en satsning på kvalitetsutveckling ger resultat och lönar sig. Exempel på 
frågeställningar som jag är intresserad av att få besvarade är; 
Har arbetet inneburit förändringar av er organisationsstruktur?  
Vilket resultat fick arbetet på metoder och arbetssätt?  
Vilka styrkor och vilka framgångsfaktorer har framkommit av arbetet? 
 
Jag är mycket tacksam om Ni som har ett systematiskt arbetssätt för kvalitetsarbete exempelvis 
enligt PDSA-cykeln (Planera/Utföra/Analysera/Lära), SIQ:s modell för verksamhetsutveckling 
eller eget likvärdigt arbete kontaktar mig för vidare information.  
 
Eventuellt deltagande i undersökningen sker helt på frivillig basis och naturligtvis garanteras 
arbetstagarnas anonymitet om ni beslutar er för att besvara webbformuläret/enkäten. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Solweig Nesterud 
 
Solweig Nesterud   
Jämtlands läns landsting,  
Ledningsstab Avtal, Upphandling 
Postadress: Box 654, 831 27  Östersund 
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Bilaga B: Intervjuformulär 
 

Intervju via telefon  
 gällande kvalitetsarbete inom XX 

med N.N. 

1. Hur är organisationen uppbyggd, antal anställda, processbaserat synsätt, olika enheter/team, 
empowerment (delat ledarskap) o.s.v.?  

Svar: 

2. När påbörjades arbetet med kvalitetsledningssystemet? Är det fullt infört nu? 

Svar: 

3.  Arbetar ni med hjälp av något specifikt kvalitetsledningssystem eller system för 
verksamhetsutveckling? 

Svar: 

4. Hur gick ni tillväga vid införandet av det nya systemet, spec. projektledare, arbetsgrupp? 

Svar:        

5. Hur pass aktiv och delaktig var ledningen i omställningsarbetet? 

Svar: 

6. Var olika personalkategorier i organisationen delaktiga i planeringsarbetet? 

Svar:     

7. Hur har ni arbetat med vision och mål? Hur har ni kommunicerat detta? 

 Svar:  

8. Vilken vision och vilka mål har ni? Beskriv utförligt! Skillnad på kort-/lång sikt? 

 Svar:    

9. Med utgångspunkt från era mål, vilka arbetssätt och metoder använder ni för att utveckla, följa 
upp och förbättra dessa?  

Svar:      

10. Arbetar ledningen aktivt med ovanstående frågor, hur? 

Svar: 

11. Arbetar ni med frågor angående miljö, socialt ansvar och etik vid upphandling? I så fall 
beskriv hur! 

Svar:     

12. Hur ser kontakten ut med era kunder, vilka arbetssätt och metoder har ni för att tillgodose 
deras krav och önskemål? (Endast interna kunder eller ingår även kommuner inom region Skåne i 
ert kundunderlag?) 

 Svar:       

13. Har ert kvalitetsarbete gett några tydliga resultat som visar på nyttan av detta arbetssätt? Hur 
mäter ni och vilka mått används för att säkerställa detta? Alternativt vilka mått har ni tänkt att 
mäta och hur? 

Svar:  

14. Har några speciella framgångsfaktorer framgått i ert arbete? 

 Svar: 

15. Uppdagades något motstånd inom organisationen p.g.a. omställningsarbetet?  

Svar:   

16. Hur bearbetade ni ev. negativa attityder? 

Svar: 

17. Har någon utbildning i nya arbetssätt erfordrats för berörd personal?  

Svar:       
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18. Hur ser kontakten ut med era leverantörer? Tar ni tillvara ev. feedback från dem beträffande 
utformning av förfrågningsunderlag el.dyl. 

Svar:          

19. Har ni infört e-anbud (elektroniska anbud)? I så fall beskriv hur det arbetssättet har mottagits 
av medarbetare och leverantörer. 

Svar:   

20. Fanns behov av extra resurser för införandet av kvalitetsledningssystemet? Ekonomiska 
medel, personella, anpassade IT-system eller dylikt? 

Svar:         
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Bilaga C: Enkät 
 

Enkät 
Kvalitetsledningssystem och verksamhetsutveckling 

 
Din ställning i organisationen:       Chef     Medarbetare   

1. Upplevde du att öppna diskussioner fördes innan beslut togs om att införa ett kvalitetsledningssystem inom 
din verksamhet? 

          · ·                     
Instämmer helt              Instämmer delvis                          Instämmer inte alls                                    Vet ej 

Upplevde du att det fanns möjlighet att påverka hur införandet skulle genomföras? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                               Instämmer inte alls                               Vet ej 

Hade du personligen möjlighet att delta i planeringsarbetet? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                  Instämmer inte alls                            Vet ej 

Upplevde du att du fick tillräcklig information  kring införandet av kvalitetsledningssystemet? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                  Instämmer inte alls                            Vet ej 

Känner du till verksamhetens huvud- och stödprocesser? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                     Instämmer inte alls                         Vet ej 

Känner du till om verksamheten har en utarbetad vision? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                        Instämmer inte alls                       Vet ej 

Känner du till verksamhetens mål? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                Instämmer inte alls                               Vet ej 

Markera nedan vilka ord du tycker stämmer in på dessa mål 

                                                                                                                        
Specifika             Mätbara         Angelägna       Realistiska            Tidsbestämda           Accepterade 

Upplever du att införandet av kvalitetsledningssystemet har förbättra dina arbetssätt och metoder? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                   Instämmer inte alls                 Vet ej 

Känner du till de mått och mätmetoder ni har för att mäta och följa upp verksamhetens resultat? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                          Instämmer inte alls                 Vet ej 

Upplever du att ni utifrån denna uppföljning försöker utveckla och förbättra era arbetssätt? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                               Instämmer inte alls                 Vet ej 

Upplever du att din närmaste chef aktivt arbetar med dessa frågor? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                              Instämmer inte alls                 Vet ej 

Upplever du att ni aktivt arbetar med frågor angående miljö, socialt ansvar och etik vid upphandling/inköp? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                             Instämmer inte alls                 Vet ej 

Upplever du att verksamhetens arbetssätt och metoder är utarbetade så att ni kan ta tillvara era kunders krav och 
önskemål? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                             Instämmer inte alls                 Vet ej 

Upplever du något eller några tydliga resultat som visar på nyttan av det nya arbetssättet? 
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Instämmer helt              Instämmer delvis                                            Instämmer inte alls                 Vet ej 

Har du upplevt några speciella framgångsfaktorer av förändringen? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                             Instämmer inte alls                 Vet ej 
 
Exempel: 

Upplevde du något motstånd till att genomföra förändringsarbetet, hos dig själv eller hos andra?  

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                            Instämmer inte alls                 Vet ej 

Under förutsättning att negativa attityder fanns inom verksamheten, tog ledningen sitt ansvar och utökade sin 
kommunikation beträffande förändringsarbetet?  

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                           Instämmer inte alls                 Vet ej 

Upplevde du behov av utbildning p.g.a. förändrat arbetssätt? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                             Instämmer inte alls                 Vet ej 

Har du erhållit någon form av utbildning som beror på denna förändring? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                             Instämmer inte alls                 Vet ej 

Har omställningsarbetet inneburit förändringar på hur verksamheten är organiserad? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                              Instämmer inte alls                 Vet ej 

Har arbetet inneburit  någon förändring av din egen tjänstebefattning eller ställning inom verksamheten? 

                                           
Instämmer helt              Instämmer delvis                                              Instämmer inte alls                 Vet ej 

Föregår din närmaste chef som ett gott föredöme i sin egen yrkesroll när det gäller kvalitetsarbete? 

                                           

Instämmer helt              Instämmer delvis                                              Instämmer inte alls                 Vet ej 

Har din närmaste chef ett öppen sätt som tillåter att frågor diskuteras och ifrågasätts? 

                                           

Instämmer helt              Instämmer delvis                                                 Instämmer inte alls                 Vet ej 

Upplever du att din närmaste chef i möjligaste mån tar tillvara på synpunkter beträffande metoder och arbetssätt 
som är viktiga för er som medarbetare i det dagliga arbetet? 

                                           

Instämmer helt              Instämmer delvis                                             Instämmer inte alls                 Vet ej 

Upplever du att dina arbetsuppgifter är väsentliga för den arbetsprocess du ingår i? 

                                           

Instämmer helt              Instämmer delvis                                               Instämmer inte alls                 Vet ej 

Upplever du arbetsglädje och engagemang för ditt arbete? 

                                           

Instämmer helt              Instämmer delvis                                                Instämmer inte alls                 Vet ej 

Får du utlopp för din egen kreativitet och har möjlighet att själv bestämma lösningar när det t.ex. gäller att lösa 
problem? 

                                           

Instämmer helt              Instämmer delvis                                            Instämmer inte alls                 Vet ej 

Har du tillgång till de resurser du behöver för att göra ett bra arbete? 

                                           

Instämmer helt              Instämmer delvis                                            Instämmer inte alls                 Vet ej 

Känner du att ni till fullo uppfyller era kunders behov och önskemål? 

                                           

Instämmer helt              Instämmer delvis                                              Instämmer inte alls                 Vet ej 

 
Tack för din medverkan!  Dina svar i enkäten behandlas anonymt.  Vänligen / Solweig Nesterud 


