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Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning chefer 

inom offentlig verksamhet har om kvalitetsarbete och hur chefer 

inom offentlig verksamhet anser att de gör sina medarbetare 

delaktiga i verksamhetens kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete ses idag 

som en väl integrerad del i de flesta verksamheter, offentliga som 

privata. Utgångspunkter i studien är Total quality managment 

(TQM) och transformativt ledarskap. TQM är ett arbetssätt för 

kvalitetsarbete vilket är omfattande och bygger på en helhet med 

fokus på kvalitet från hela organisationen. Flera forskare 

förespråkar delaktighet som en viktig del i kvalitetsarbete. Vägen 

till kvalitet och medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetets kantas 

av utmaningar. Förutsättningarna i en organisation, specifikt inom 

offentlig verksamhet är varierande och begränsande. Studien är en 

kvalitativ studie. Som kvalitativ metod har författarna genomfört 

semistrukturerade intervjuer med enhetschefer inom offentlig 

sektor som respondenter. Författarna har använt sig av ett målstyrt 

urval. Resultatet visar att kvalitetsarbetet anses viktigt men också 

svårt då en hel del av de aktiviteter som ingår resulterar i 

administrativa uppgifter istället för kvalitetsutveckling. Ett 

närvarande ledarskap är en framgångsfaktor gällande skapandet av 

medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet.  
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INTRODUKTION 

Kvalitetsarbete ses idag som en väl integrerad del i de flesta verksamheter, offentliga 

som privata (Bergman & Klefsjö, 2012). Radnor och Walley (2008) menar att ett 

kvalitetsfokus blir allt vanligare inom offentlig verksamhet då kraven på effektivisering 

ständigt ökar. Inom skola, vård och omsorg finns i dagsläget lagstadgade krav på 

kvalitetsarbete som inkluderar krav på uppföljning och utveckling (SFS2010:800; 

SOSFS 2011:9). Bergman och Klefsjö definierar kvalitet som en produkts förmåga att 

“tillfredsställa, och helst överträffa kundernas behov och förväntningar” (2012, s.19). 

Med produkt avses ovan tjänst, vara eller kombinationen av de två. Inom skola, vård 

och omsorg är kunden eleven respektive brukaren. Kvalitetsarbete innebär det arbete 

som bedrivs kring kvalitet i verksamheten, det primära syftet med arbetet är 

kvalitetsutveckling. 

”Total quality management” (TQM) är ett arbetssätt för kvalitetsarbete i organisationer 

(Santiago & Perles 2002). Enligt tidigare forskning är medarbetarnas delaktighet en 

viktig komponent i ett framgångsrikt kvalitetsarbete utifrån TQM (Anthony, 2015). 

Även Lam, O'Donnell och Robertson (2015) menar att medarbetarnas delaktighet är av 

vikt i ett välfungerande kvalitetsarbete. En förutsättning för delaktighet i kvalitetsarbetet 

grundar sig i ett ledarskap som också stöttar delaktighet (Anthony, 2015; Bergman & 

Klefsjö, 2012; Sälägean, 2014). 

Vår uppfattning är att kunskapsområdet är angeläget för organisationer och vi är 

övertygade om att det finns ett kunskapsintresse gällande detta ämne. Detta gör att vi ser 

anledning till att genomföra studien. 

Bakgrund 

Kvalitet är enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (2011) att en verksamhet ska uppfylla krav och mål enligt 

lagar och föreskrifter. Verksamheter inom vård och omsorg ska omfattas av ett 

systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas i form av 

egenkontroll, vilket innebär uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten för 

att säkerställa och utveckla verksamheten och dess rutiner. Personalens medverkan 

beskrivs som att verksamheten ska säkerställa att medarbetarna arbetar enligt de 

fastställda arbetssätt och rutiner som ingår i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. 

Även skollagen (SFS 2010:800) innehåller tydliga krav på ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Enligt lagen ska varje huvudman samt varje förskole- och skolenhet 

kontinuerligt och systematiskt planera, utveckla och följa upp utbildningen utifrån syftet 

att utbildningens nationella mål ska uppfyllas. Genom skollagen (SFS 201:800) blir det 

också tydligt att kvalitetsarbetet ska inkludera medarbetare, elever och deras 

vårdnadshavare. Rektor ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs i enlighet 

med lagkraven. Deming (i Anthony, 2015) påpekar att alla i organisationen har ett 

ansvar för kvalitet men att det är av vikt att ledningen visar vägen för kvalitetsarbetet. 

Ett fungerande kvalitetsarbete bygger på att ledningen har ett ständigt engagemang för 

kvalitetsfrågor (Bergman & Klefsjö, 2012). Författarna menar att ledningen ska stödja 

aktiviteter gällande kvalitet inom organisationen, både ekonomiskt, moraliskt och 

genom ledningsresurser.  
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Enligt definition finns en skillnad mellan att vara chef och ledare vilket anses kunna ha 

påverkan på hur framgångsrikt kvalitetsarbetet kan bli (Aronsson et al, 2012). Att vara 

chef innebär en formellt styrande position kopplat till regler och juridiskt ansvar. 

Ledarskap är inte alls kopplat till en position utan handlar i större utsträckning om 

relationer och förtroende individer emellan. Tidigare forskning visar att ledarskapet är 

en viktig del i kvalitetsarbetet eftersom det ger förutsättningar för delaktighet (Anthony, 

2015; Bergman & Klefsjö, 2012; Sälägean, 2014). 

Bergman och Klefsjö (2012) poängterar att utgångspunkten i TQM handlar om att aktivt 

förändra, förbättra samt förebygga istället för att reparera och kontrollera. Vidare 

påpekas att kvalitetsarbete med grund i TQM är ett ständigt pågående arbete. Hellsten 

och Klefsjö (2002) menar att det finns en kärna bestående av värderingar som utgör 

basen i TQM. Dessa värderingar är utgångspunkten i Bergman och Klefsjös 

hörnstensmodell vilket är en ledningsmodell för TQM (Hellsten & Klefsjö, 2002). En 

av hörnstenarna är möjliggörandet av delaktighet och grunden är ett engagerat 

ledarskap.  

För att skapa delaktighet är det viktigt att ha ett fungerande ledarskap i alla delar av 

organisationen (Winroth, 2018). Delaktighet kan skapas genom ett engagerat ledarskap 

vilket är en av grunderna i hörnstensmodellen, detta innebär att ledaren är tydlig, synlig 

och personligt engagerad (Bergman & Klefsjö, 2012). Delaktighet skapas även genom 

delegering av ansvar samt befogenheter (Jurburg, Lleo, Lucia & Viles, 2017; Anthony, 

2015). Delaktighet kan också genereras genom kommunikation och relationsskapande 

mellan chef och medarbetare (Nwabueze i Sälegean, 2014; Lam et al, 2015). 

Chefer inom skola respektive vård och omsorg är de på arbetsmarknaden som 

genomsnittligen har flest underställda, upp till 30 medarbetare är inte ovanligt 

(Byström, 2017; Gavelin-Rydman, 2016). Inom skola, vård och omsorg råder en 

krävande arbetssituation med hög omsättning av personal, stress och överbelastning 

(Byström, 2017; Lärarförbundet, 2016). Chefer inom dessa sektorer har ofta ensamt 

ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi, och verksamhetsutveckling där 

kvalitetsarbetet berör samtliga delar. Jurburg et al (2017) menar dessutom att de många 

delar i ett ledarskap som ska gynna engagemang och involvering från medarbetare och 

öka delaktigheten i kvalitetsarbetet är många vilket också gör uppdraget komplext.  

Det finns ett antal olika modeller för kvalitetsarbete och författarna valde TQM som 

utgångspunkt då detta arbetssätt är återkommande inom både internationell och 

nationell forskning. Tidigare forskning inom området består till största del av 

kvantitativa studier där det som regel är medarbetare som agerar respondent. Författarna 

ser ett behov av en kvalitativ studie med chefer som respondenter där förståelse för 

chefers verksamhet och dagliga arbete kring kvalitetsarbete och medarbetares 

delaktighet kan påvisas. Studiens respondenter är rektorer inom skola och första linjens 

chefer inom vård och omsorg. Den gemensamma nämnaren för respondenter är att 

cheferna arbetar inom offentlig sektor och att de ansvarar för medarbetare utan 

chefsbefattning, respondenterna benämns nedan som enhetschefer.  
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Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vilken uppfattning chefer inom offentlig verksamhet har 

om kvalitetsarbete och hur chefer inom offentlig verksamhet anser att de gör sina 

medarbetare delaktiga i verksamhetens kvalitetsarbete. 

Frågeställningar 

Vilken uppfattning har chefer om kvalitetsarbete? 

Hur anser chefer att de gör sina medarbetare delaktiga i verksamhetens kvalitetsarbete?  
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TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning. Då författarna i det inledande arbetet 

sökt relevanta artiklar och litteratur utifrån studiens syfte växte fyra tydliga teman fram, 

nämligen TQM, delaktighet, ledarskap och organisation. I bakgrunden presenteras 

TQM som det arbetssätt för kvalitetsarbete författarna valt att utgå ifrån, detta blir 

kapitlets första tema. Vidare är delaktighet ett naturligt tema utifrån studiens syfte. Med 

utgångspunkt i tidigare forskning blir ledarskap en förutsättning för delaktighet varför 

även ledarskap är ett av avsnittets teman. Utöver detta framgår det av tidigare 

forskning att de förutsättningar som finns i organisationen är av vikt gällande 

kvalitetsarbete och medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet varför även författarna 

valt att arbeta utifrån organisation som ett tema.  

Total quality management  

TQM handlar om att aktivt arbeta med ständiga förbättringar för att få en så lönsam 

verksamhet som möjligt i kombination med nöjda kunder (Bergman & Klefsjö, 2012). I 

detta arbete ska alla vara delaktiga och ha fokus på organisationens processer. Bergman 

och Klefsjö (2012) definierar process som “ett nätverk av sammanhängande aktiviteter 

som upprepas i tiden” (s.44, 2012). Processen transformerar resurser till ett färdigt 

resultat. Målsättningen med processen är att kunden ska vara så nöjd som möjligt med 

resultatet samtidigt som processen förbrukar så lite resurser som möjligt. TQM handlar 

om ett ständigt pågående utvecklingsarbete och är inte något projekt med en början och 

ett slut (Bergman & Klefsjö, 2012). Författarna visar på en hörnstensmodell med 

engagerat ledarskap som grund i ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Modellen bygger på 

de beståndsdelar som Bergman och Klefsjö (2012) anser sammanfattar TQM. Delarna i 

hörnstensmodellen är kunden i centrum, beslut baserade på fakta, processbaserat arbete, 

arbete med ständiga förbättringar och ett hållbart arbete med delaktighet, modellen 

beskrivs i Figur 1.  

 

Figur 1, Bergman och Klefsjös Hörnstensmodell (2012). 
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TQM ger upphov till en förändring i organisationskulturen med fokus på att möta 

kundernas förväntningar genom att öka delaktigheten hos medarbetarna. Ledarskap, 

engagemang och delaktighet är nödvändiga element för att nå framgång genom TQM 

och vid ett införande av detta ledningssystem i en organisation (Santiago & Perles 

2002).  

Anthony (2015) lyfter fram behovet av att skapa en organisationskultur som 

genomsyras av ständiga förbättringar. “Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara 

bra” (Bergman & Klefsjö, 2012, s.46), att organisationen arbetar med ständiga 

förbättringar är därför en viktig del i kvalitetsarbetet. Ständiga förbättringar kan 

innebära både större och mindre förbättringar som sker genom förändring. I 

förändringsarbetet är misslyckanden en naturlig del, men dessa kan beroende på 

hantering även vändas till fördel och värdefulla erfarenheter. Wenbin och Hongyis 

(2009) ser ett behov av mätverktyg inom TQM för att genom uppföljning kunna se 

verksamhetens resultat och säkerställa arbetet med ständiga förbättringar. 

En problematik med TQM är att begreppet ibland används felaktigt eller mer som en 

certifiering och att engagemanget i kvalitetsarbetet är väldigt varierande sett till olika 

organisationer (Samson & Terziovski, 2000). En annan risk i TQM är att efter tid 

övergår det faktiska arbetet till pappersarbete och organisationens engagemang till 

kvalitetsutveckling går förlorad och istället blir en pappersprodukt, detta gör att 

utveckling och lärande uteblir eller blir kontraproduktivt (Ferguson-Amores, Garcia-

Rodríguez & Ruiz-Navarro, 2005).  

Delaktighet 

För att lyckas med kvalitetsutveckling krävs delaktighet från medarbetarna (Anthony, 

2015; Lam et al, 2015). Både Jurburg et al (2017) och Anthony (2015) lyfter 

empowerment som framgångsmodell för att skapa delaktighet bland medarbetarna. 

Empowerment innebär att medarbetarna ska känna sig värdefulla genom att involveras i 

beslut och uppmuntras att delta i ständiga förbättringar. Empowerment innebär vidare 

att medarbetarnas delaktighet i organisationens kvalitetsutveckling främjas, att de får 

beröm och ständigt tillhandahålls kompetensutveckling och stöd som möjlighet för att 

bidra till företagets mål (Anthony, 2015). För att empowerment ska fungera menar 

Anthony (2015) på att misslyckanden måste normaliseras och användas som verktyg till 

förbättring i framtida arbete.  

Bergman & Klefsjö (2012) menar att delaktighet till stor del skapas genom att 

medarbetarna känner sig engagerade.  Principerna i TQM bygger på ett engagemang hos 

medarbetarna och uppmuntran till allas delaktighet för att nå en förbättrad utveckling 

inom organisationen. På så sätt är det viktigt att medarbetare har en förståelse för sin 

egen roll i organisationen och att de är medvetna om den kvalitetssäkringen som TQM 

ska ge. Genom utbildning, delegation och kommunikation kan medarbetarna känna sig 

delaktiga i kvalitetsarbetet. Delaktighet innebär att aktivt delta och ha möjlighet att 

påverka beslut (Bergman & Klefsjö 2012). 

Förutsättningarna för att få medarbetarna delaktiga handlar om hur chefer arbetar med 

att skapa förtroende för sina medarbetare, vilket är en viktig del i deras ledarskap. 

Genom att lyssna på sina medarbetare och väcka deras engagemang gällande arbetet 

med ständiga förbättringar skapar detta en möjlighet till delaktighet hos medarbetarna 
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(Jurburg et al, 2017). Anthony (2015) lyfter behovet av att som ledare skapa ett klimat 

som genomsyras av förtroende samt öppen och ärlig kommunikation för att lyckas med 

kvalitetsutveckling. Det är upp till cheferna i en organisation att skapa en 

organisationskultur där medarbetare har möjlighet att nå sin fulla potential. (Anthony, 

2015). 

Medarbetarnas delaktighet drivs av relation till närmaste chef samt ett engagemang till 

organisationen (Anthony, 2015). Relationen till närmaste chef beror till stor del på hur 

medarbetaren anser att denne behandlas av sin närmaste chef och exempelvis om 

medarbetarens arbetsinsats erkänns, uppmärksammas och uppskattas. Detta påverkas 

även av huruvida medarbetaren känner att denna får konstruktiv feedback och 

instruktioner av sin närmaste chef, alltså att chefen är närvarande och aktiv i sitt 

ledarskap. Medarbetarnas delaktighet är alltså en viktig del för företagsutveckling och 

kan till viss del skapas genom att medarbetarna är engagerade i sitt arbete. 

Ledarskap 

Auktoritärt ledarskap, situationellt ledarskap och transformativt ledarskap är några av de 

ledarskapsstilar som forskning tar upp kopplat till kvalitetsarbete (Sälegean, 2014). Den 

ledarstil som bäst verkar stämma överens med hur en chef kan lyckas med ett 

kvalitetsarbete är det transformativa ledarskapet (Anthony, 2015). Att transformera 

betyder att omvandla eller omforma, vilket förklarar att transformativt ledarskap handlar 

om ledarens förmåga till att omforma sina medarbetares förståelse och mening. Tanken 

är att medarbetarna ska kunna identifiera sig med ledaren och på så sätt dela dennes 

vision om framtid och då är det tänkt att medarbetarna sedan gör insatser utöver sina 

egna intressen (Svedberg, 2007). Det transformativa ledarskapet uppmuntrar 

kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar, detta genom att skapa en 

förtroendeingivande kultur och en vision med fokus på kvalitet (Anthony, 2015). Även 

Nwabueze (i Sälegean, 2014) menar på att vid införande av TQM så är ett 

transformativt ledarskap den mest framgångsrika ledarstilen. Detta då TQM ger upphov 

till förändringar i organisationskulturer hos verksamheter, vilket till stor del handlar om 

att ha fokus på att möta kundernas förväntningar samt att skapa delaktighet hos 

medarbetarna (Nwabueze i Sälegean, 2014). Det transformativa ledarskapet behöver 

genomsyra hela organisationen. Det mest kännetecknande kriteriet i transformativt 

ledarskap är ledarens förmåga att kommunicera med sina medarbetare, att få dem att 

förstå varför och vad som behöver göras (Nwabueze i Sälegean, 2014). För att nå en 

hållbar kvalitetsutveckling menar Anthony (2015) att definierandet och 

kommunicerandet av organisationens strategi för att nå kvalitet är av vikt.  Även 

Jurburg et al (2017) uppmärksammar i sin forskning vikten av ett kommunikativt 

ledarskap.  

Lam et al (2015) menar att organisationskultur och medarbetarnas delaktighet är viktig 

vid kvalitetsutveckling. Påverkansstrategier kan i kombination med ett starkt 

relationsbyggande göra det lättare att förstå huruvida kvalitetsutveckling genom TQM 

lyckas eller inte (Lam et al, 2015). Författaren menar vidare på att de viktigaste 

påverkansstrategier en chef kan använda sig av för att skapa engagemang och 

delaktighet i arbetet med ständiga förbättringar är samarbetsvilja, samråd, rationell 

övertalning, ingratiation och inspirerande motivation. De påverkansstrategier som de 

lyfter som de fem väsentligaste har också ett positivt samband med kvaliteten på chef-
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medarbetare relationen. Utöver de fördelar som finns med ett starkt relationsbygge så 

påvisas även ett samband mellan kvaliteten på relationen mellan chef-medarbetare och 

chefers effektivitet gällande implementeringen och genomförandet av ständiga 

förbättringar. Bättre arbetsplatsrelationer kan alltså bidra till bättre resultat (Lam et al, 

2015). 

Jurburg et al (2017) menar att de många olika delarna i ett ledarskap som ska gynna 

delaktighet i kvalitetsarbetet gör ledarskapsuppdraget komplext. Jurberg et al (2017) 

förstärker komplexiteten genom att förtydliga att deras bidrag till forskningen kan vara 

en hjälp vid rekrytering, självreflektion och analys gällande skapandet av delaktighet i 

organisationens arbete med kvalitet och utveckling. 

Organisation 

Syftet med TQM är att öka kvaliteten och förbättra lönsamheten, något som är mer 

påtagligt i privat sektor jämfört med offentlig verksamhet (Dewhurst, Martines-Lorente 

& Dale, 1999). Offentlig verksamhet regleras av myndigheter som lyder under vissa 

bestämda lagar och föreskrifter. Syftet med dessa verksamheter är till stor del att tjäna 

medborgarna vilket får dem att fungera annorlunda är verksamheter som lyder under 

mera konkurrensutsatta förhållanden (Dewhurst et al, 1999).  Författarna påtalar att 

kundfokuset betydelse är det som skiljer offentlig verksamhet mot de verksamheter som 

verkar i en konkurrenssituation.  Dewhurst et al (1999) menar att förutsättningar som 

tillgång till information och empowerment har liknande positiva effekter oavsett privat 

eller offentlig verksamhet.  

I enlighet med Andersens (2010) forskning finns skillnader i chefers ledarskap då en 

jämförelse görs mellan chefer i offentlig och privat sektor. Andersen menar på att en 

förklaring till detta är de skilda förutsättningarna som föreligger rent organisatoriskt. 

Andersen har undersökt flera organisationer och däribland skolan. Andersen lyfter 

förutsättningarna kring att arbeta i skolan där kommunen har stort spelrum men där 

styrdokument samtidigt ger riktlinjer. Precis som Jurberg (2017) lyfter Andersen (2010) 

att det blir ett komplext uppdrag där direktiv och önskemål från flera håll ska 

samordnas. 

Sammanfattning tidigare forskning 

Området TQM är omfattande. Vår tolkning är att tidigare forskning bygger på en helhet 

med fokus på kvalitet från hela organisationen. Flera av forskarna förespråkar 

delaktighet som en viktig del i kvalitetsarbete och de lyfter även att det handlar om att 

arbeta med kulturen i organisationen (Anthony, 2015: Jurburg, 2017; Lam et al 2015). 

De flesta förutsättningarna som krävs för att nå delaktighet bland medarbetarna i 

kvalitetsarbete går att koppla till ledarskapet. Ledarskapet ska bland annat transformera 

organisationskulturen till förtroendeingivande och verka för att medarbetarna får en 

ökad förståelse för de förändringar som krävs i organisationen (Sälegen 2014; Lam et 

al, 2015; Anthony, 2015; Bergman & Klefsjö, 2012). Syftet med detta är att skapa en 

god organisationskultur och utveckling genom att arbeta med ständiga förbättringar. 

Tidigare forskningen kan till viss del tolkas som optimistisk men vår uppfattning är att 

området är omfattande. Vi anser att skapandet av delaktighet grundar sig i ledarskapet. 
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Men vägen till kvalitet och medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet kantas av 

utmaningar och förutsättningarna i en organisation, specifikt inom offentlig verksamhet, 

är varierade och begränsade (Dewhurst et al, 1999; Andersens, 2010). Områdets 

omfattning understryks av Jurburg et al (2017) slutsats, de olika delarna i ett ledarskap 

som gynnar medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet är många, vilket gör uppdraget 

komplext.  

De fyra teman som avsnittet tidigare forskning bygger på skapar tillsammans en helhet 

för kunskapsområdet där flera av temana utgör förutsättningar för varandra. 

Kvalitetsarbetet ter sig endast kunna bli framgångsrikt genom delaktighet. Delaktighet 

skapas främst genom ledarskap med hänsyn till gällande organisatoriska förutsättningar. 
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METOD  

I detta kapitel beskrivs vilka metodval som gjorts, varför de gjorts och hur arbetet 

genomförts. 

Genomförande 

Som kvalitativ metod har författarna genomfört semistrukturerade intervjuer med 

enhetschefer inom offentlig sektor som respondenter. En kvalitativ metod ger förståelse 

av djupare karaktär då forskaren är nära den verksamhet som undersöks (Bryman, 

2011). Denna metod kan vara begränsande men ger också möjlighet till att beskriva och 

förstå på ett djupare, mer nyanserat och utförligt sätt. Kvalitativ forskningsmetod 

handlar till stor del om att beskriva, förklara samt tolka och tillvägagångssättet passar 

frågor kring hur människor upplever olika saker (Ahrne & Svensson, 2011). Den 

kvalitativa metoden lämpar sig också då syftet handlar om att förstå individens syn på 

verkliga händelser. Bryman (2011) lyfter det fokus som i den kvalitativa metoden ligger 

mer på ord än på siffror. Utifrån den tidigare forsknings som gjorts kring kvalitetsarbete 

och delaktighet ansåg vi att det fanns ett behov av en kvalitativ studie som komplement 

till de många kvantitativa undersökningar som gjorts. 

Studien genomförs utifrån en tvärsnittsdesign, den typen av design innebär att data 

samlas in vid en tidpunkt och från fler än ett fall. Designen är vanligast som kvantitativ 

design men även funktionell som kvalitativ design där semistrukturerade intervjuer är 

ett vanligt tillvägagångssätt (Bryman, 2011).  

Sökstrategi  

Författarna har sökt vetenskapliga artiklar via databaser vid Linneuniversitetets och 

Uppsala universitets bibliotek till denna studie. De databaserna som använts är Eric, 

Psycinfo, Swe Pub och EBSCO host. Författarna har använt sig av thesaurus utökade 

och avancerade sökningar samt begränsade sökningen med peer review. Begränsningar 

kring årtal har gjorts för att sökresultatet främst skulle inkludera de senaste tio åren med 

syfte att prioritera aktuell forskning. Efter urval granskades artiklarna och ytterligare 

begränsande selektion genomfördes. Sökord som använts vid sökning är kvalitet, 

kvalitetsarbete, kvalitetsutveckling, TQM, delaktighet, medarbetare, ledarskap, 

transformativt ledarskap, ständiga förbättringar, organisation, organisationskultur, 

involvering, engagemang, organisationsförändringar och offentlig verksamhet. 

Ursprungligen användes ordens engelska översättning 

Urval 

Urvalet inför den kvalitativa undersökningen har varit målstyrt urval då författarna valt 

att fokusera på chefer inom offentlig sektor (Bryman, 2011). Det målstyrda urvalet 

inkluderar fyra enhetschefer inom skola, vård och omsorg. Kontakt med respondenterna 

har i första hand skett via mail (se bilaga 1) inkluderande missiv med förfrågan om att 

delta i undersökningen. Vid positivt svar skedde fortsatt kontakt via mail eller telefon 

för bokning av tidpunkt för intervju. Vid urval togs ej hänsyn till arbetssätt eller 
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ledningssystem som används i verksamheterna. I Tabell presenteras studiens 

respondenter. 

Tabell 1, presentation av respondenter. 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

Arbetsplats Rektor för en 
kommunal skola 

Enhetschef på 
vård och 

omsorgsboende i 
kommunal regi 

Rektor för en 
kommunal skola 

Enhetschef på 
vård och 

omsorgsboende i  
kommunal regi 

Erfarenhet Cirka 25 års 
erfarenhet som 

rektor 

 

20 års 
erfarenheter i 

chefsyrket 

Har 14 års 
yrkeserfarenhet 

som rektor 

Över 30 års 
erfarenheter av 

chefsyrket 

Medarbetarantal Närmaste chef för 
cirka 35 

medarbetare 

Närmaste chef för 
cirka 30 

medarbetare 

Närmaste chef för 
25 medarbetare 

Närmaste chef för 
cirka 40 

medarbetare 

Utformande av intervjuguide  

De intervjuer som genomförts har varit semistrukturerade. I tidigare forskning 

identifierades TQM, delaktighet, ledarskap och organisation som fyra teman. Vid 

studiens urval har inte hänsyn tagits till aktuellt arbetssätt eller ledningssystem inom 

organisationen utan författarna har i studien utgått från TQM som ett arbetssätt för 

kvalitetsarbete. I intervjuguiden har därför kvalitetsarbete fått ersätta begreppet TQM 

medan övriga teman kvarstått. Intervjuguiden utvecklades följaktligen utifrån 

kvalitetsarbete, delaktighet, ledarskap och organisation, nedan kallad huvudteman.  

Operationaliseringen handlar om att formulera konkreta frågor riktade till respondenten 

med fokus på att forskningsfrågan ska besvaras (David & Sutton, 2016). Frågorna i 

intervjuguiden är framtagna utifrån bearbetning av tidigare forskning inom valt område 

vilket möjliggör klarhet i vad som ska undersökas och hur det bör undersökas (David & 

Sutton, 2016). Vår sammanfattade upplevelse av forskningsfältet inom ämnesområdet är 

att många undersökningar är kvantitativa och att respondenten är medarbetaren varför 

operationalisering utifrån tidigare forskning försvårades. 

Lagrosen, Bäckström och Lagrosen (2010) har genomfört en fallstudie med 

datatriangulering i tre nivåer, där respondenterna var montörer och reparatörer samt 

driftchefer och enhetschefer. Intervjuerna i studien var kvalitativa där respondenterna 

uppmanades att prata fritt från hjärtat. Lagrosen et al (2010) uppmaning har fungerat 

som en utgångspunkt i vår studie. Intervjuguiden inkluderar främst öppna frågor för att 

respondenten inte ska uppfatta frågorna som ledande (Denscombe, 2016; Bryman, 

2011). För att framhäva djupvaliditet i varje intervju så är en än mer ostrukturerad 

intervju att föredra (Bryman, 2011).  

Den ordinarie studien föregicks av en pilotstudie för att säkerställa att intervjufrågor och 

intervjuupplägg skulle göra att forskningsfrågorna kunde besvaras. Dessa justeringar 

innebar att författarna vidareutvecklade frågorna kring kvalitetsarbete och delaktighet 
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samt att intervjuguiden utökades med ämnet ledarskap för att säkerställa besvarandet av 

våra forskningsfrågor. 

Genomförande av intervju 

Genomförandet av intervjuerna utfördes enskilt av författarna på grund av geografiska 

förutsättningar som gjort att allt samarbete mellan författarna skett digitalt samt via 

telefonkontakt. Författarna genomförde två intervjuer var. Efter varje intervju var det 

värdefullt att höras för att diskutera utfall och utvärdera intervjutillfället. Det var därför 

av vikt att intervjuerna planerades med visst mellanrum för att hinna ta del av både den 

egna och den andres erfarenheter för att kunna förbättra intervjuteknik och upplägg 

inför nästa intervjutillfälle. Intervjuerna spelades in så att intervjupersonen hela tiden 

hade möjlighet att fokusera till fullo på intervjun (Bryman, 2011). Följdfrågor liksom 

flexibiliteten var väsentliga i de semistrukturerade intervjuerna för att beroende på svar 

kunna variera ordningsföljden på frågorna, detta för att få så fylliga och detaljerade svar 

som möjligt med syfte att kunna besvara forskningsfrågan (Bryman 2011). Primärt vara 

att säkerställa att samförstånd var rådande mellan intervjuperson och respondent 

eftersom detta är av vikt för studiens validitet (David & Sutton, 2016). I likhet med 

Lagrosen et al (2010) studie uppmanades respondenterna att tala fritt kring frågorna och 

de påminndes om att det inte fanns något rätt och fel. 

Bearbetning och analys av intervjuer 

Kodning och analys har föregåtts av transkribering. Precis som Bryman (2011) påpekar 

har transkriberingen varit tidskrävande och ställt krav på precision. Det är lätt att 

felaktigheter eller slarv smyger sig in i materialet (Bryman, 2011). Transkriberingen 

underlättades av den applikation som använts vid inspelning där 

uppspelningshastigheten kunde varieras. 

Kodning av insamlat material har utförts utifrån de förvalda huvudteman som legat till 

grund för intervjuguiden (kvalitetsarbete, delaktighet, ledarskap och organisation). 

Kodningen har gjorts med färger, där en färg per huvudtema använts i de transkriberade 

intervjuerna. Utifrån kodningen har en tematisk analysmetod delvis använts. Utifrån de 

fyra huvudtemana kunde flera subteman identifieras. Tematisk analys kännetecknas av 

hur teman får framgå ur datan istället för att teman tvingas på datan (David & Sutton, 

2016). Strategin för en tematisk analys är framework, en matrisbaserad metod som 

använts för att ordna datan (Bryman, 2011). I en matris har de centrala huvudtemana 

ställts upp och utifrån identifierade subteman kompletterades dessa med innehåll från 

respektive transkribering, se Tabell 2. 
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Tabell 2, sammanställning huvudteman och subteman. 

Huvudtema Subtema 1 Subtema 2 Subtema 3 Subtema 4 Subtema 5 

Kvalitet 

Uppföljning Definition 
Ständiga 

förbättringar 
Negativa delar 

Samman-
fattning syn 

kvalitetsarbete 

Delaktighet 
Är 

medarbetarna 
delaktiga i 
kvalitets-
arbetet? 

Definition 
Dolda 

strategier 
Tillfällen för 
delaktighet 

 

Ledarskap 

Närvarande 
ledarskap 

Tydlighet är 
viktigt 

Humor 
Nöjda 

medarbetare 
Ledarskap för 

delaktighet 

Organisation 
Konsekvenser 

av politisk 
styrd 

organisation 

Organisation 
för delaktighet 

Förbättrings-
områden 

Trygghet 

 

Subteman identifierades utifrån den insamlade datan. Detta gjordes genom noggrann 

läsning och genomgång av empirin vid upprepade tillfällen för att säkerställa att teman 

som står i relation till forskningsfrågan kunde identifieras. David och Sutton (2016) 

menar på att det är en nödvändighet att lägga mycket tid på genomgång av data för att 

identifiera teman. Även sökfunktion i det transkriberade materialet har använts för att 

utifrån subteman säkerställa att ingen information missats. I sökfunktionen kan ett ord 

skrivas in i sökrutan och sedan markeras repetitionen av detta ord i hela dokumentet. 

Etik 

I samhällsvetenskaplig forskning är etiska överväganden viktiga, på alla stadier. Allt 

från beslutet att forska till vilken metod som väljs, i datainsamlingen och i spridningen 

av resultatet (David & Sutton, 2016). Enligt Brinkmann och Kvale (2014) bör etiska 

frågor beaktas redan från start av en forskningsprocess med syftet att skydda deltagarna 

vilket författarna också tagit hänsyn till. Bryman (2011) samt Vetenskapsrådet (2003) 

anger att i svensk forskning gäller följande etiska principer: 

● Informationskrav - aktuella personer ska informeras om 

forskningens/undersökningens syfte 

● Samtyckeskrav - deltagarna bestämmer själv kring sin medverkan  

● konfidentialitetskrav - personuppgifter behandlas konfidentiellt 

● Nyttjandekrav - insamlat material ska enbart användas till forskningens ändamål 

 

Författarna har tagit hänsyn till samtliga etiska principer. Författarna har varit medvetna 

om att respondenten är mindre skyddad vid en intervju ansikte mot ansikte jämfört med 

exempelvis en mailenkät. Detta är ofta en stor skillnad mellan det etiska i kvalitativ och 
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kvantitativ forskningen (David & Sutton, 2016). Författarna har därför skriftligt (innan 

intervjutillfället) och muntligt (vid intervjutillfället) tydliggjort för respondenten 

gällande villkor. Respondenten har informerats om undersökningens syfte och att det 

enbart är till detta underlaget kommer att användas. Författarna har även delgivit 

information om att materialet vid uppsatsens färdigställande kommer att kasseras. 

Respondenten fick även information om att deltagandet skedde anonymt och att 

respondenten när som helst hade möjlighet att avbryta deltagandet. 

Validitet 

Kvalitativ forskning handlar om att göra anspråk på större djupvaliditet, medan den 

kvantitativa forskningen har förmågan att leverera större reliabilitet och generalisering 

(David & Sutton, 2016). Djupvaliditeten kan också beskrivas som den interna 

validiteten och hur data som samlats in verkligen beskriver och visar de studerade 

chefernas verklighet och vardag. Validitet handlar om hur verklighet och data stämmer 

överrens. För att en kvalitativ intervju ska blir så innehållsrik som möjligt krävs det att 

ett tryggt förtroendeingivande samtalsklimat skapas. Det krävs kunskap och kompetens 

från intervjuaren för att genomföra en intervju framgångsrikt (Denscome, 2016). 

Genom följdfrågor kan intervjuaren utreda att rätt tolkning gjorts av respondentens svar, 

vilket är av vikt för studiens validitet (Bryman, 2011). Att välja en kvalitativ metod och 

göra djupintervjuer skapar en förståelse för några få individers (enhetschefernas) 

upplevelse. Utifrån detta är det av vikt att vara medveten om att validiteten endast 

handlar om några få respondenters upplevelse och att generaliserbarheten för detta är 

låg. Fördelarna med den kvalitativa studien är dock en förståelse på djupet. Trots att 

intervjuteknik är ett hantverk som ofta tar lång tid att lära sig (Brinkmann & Kvale, 

2014) har vi varit angelägna om att genomföra intervjuer som uppfyller sitt syfte. 

Författarna har lyssnat på varandras intervjuer och varit öppna med konstruktiv kritik 

för att förbättra vår intervjuteknik.  

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur pålitlig en undersökning är (David & Sutton, 2016). 

Författarna har tagit hänsyn till reliabiliteten genom noggrann konstruktion av frågor 

samt en pilotstudie. Reliabiliteten behandlar frågan om resultatet kan reproduceras vid 

ett annat tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2014). Utifrån detta har vi ansträngt oss för att 

nå ett tillförlitligt resultat genom att utforma intervjuguiden med öppna frågor samt 

använda eventuella följdfrågor. Vid användandet av intervju som metod är det viktigt att 

vara medveten om hur frågorna ställs och den påverkan detta kan ha på resultatet. Efter 

att ha gjort en pilotstudie kunde vi utveckla vår intervjuguide, dels för att öka 

möjligheten att få svar på våra forskningsfrågor men även för att minimera vår påverkan 

på respondenternas svar.  

Generaliserbarhet 

Extern validitet handlar om huruvida den aktuella datan visar en verklighet för den 

population utifrån vilken det aktuella urvalet är gjort, även kallat generalisering (David 

& Sutton, 2016). Vid generaliseringen av intervjuresultat bör frågan om hur resultatet i 

allmänhet kan generaliseras ställas (Brinkman & Kvale, 2014). Vid bedömning av 

generaliserbarhet i en kvalitativ studie ska författarna med hjälp av den kvalitativa datan 
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dra teoretiska slutsatser (Bryman, 2011).  Likt det Denscombe (2016) skriver handlar 

generaliserberheten i vår studie om hur överförbar datan blir till jämförbara fall. Trots 

att studien är kvalitativ kan den till viss del ses som generaliserbar då den kan 

generaliseras till teori (Bryman, 2011). Kvaliteten på studiens teoretiska slutsatser blir 

därför essentiella.  
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RESULTAT  

I detta avsnitt presenteras den empiri som insamlats under de intervjuer som 

genomförts i studien. Resultatet presenteras per respondent utifrån det empiriska 

materialets fyra huvudteman, kvalitetsarbete, delaktighet, ledarskap och organisation.  

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

Arbetsplats Rektor för en 
kommunal skola 

Enhetschef på 
vård- och 

omsorgsboende i 
kommunal regi 

Rektor för en 
kommunal skola 

Enhetschef på 
vård- och 

omsorgsboende i 
kommunal regi 

Kvalitetsarbete  

Enligt Respondent 1 

Respondent 1 förklarar kvalitet och kvalitetsutveckling som ett tydligt underlag på hur 

resurserna används, en tydlighet i styrkor och svagheter och ett kontinuerligt arbete med 

utvecklingen av detta.  

När man vet vad man får för pengarna, och man vet att det går till rätt saker och 

man kan också se sina styrkor och svagheter och också göra någonting åt det, 

det är inte bara, det är inte bara happening, det tycker jag är kvalitet och 

kvalitetsutveckling, och jag tycker det är extra viktigt när, det här är ju faktiskt 

våra gemensamma pengar. 

Hen lyfter aspekten om att de i nuläget är otroligt granskade vilket hen ser som en 

fördel eftersom detta innebär ett tydligt underlag där verksamhetens nuläge presenteras. 

Respondenten tycker att det internt efterfrågade underlaget till kvalitetsarbetet inte i lika 

stor utsträckning genererar en återkoppling från ledningen tillbaka till rektor. 

Respondenten uppger att hen lägger cirka 25 % av sin tid på att svara upp mot 

kommunens önskemål. Hen anser att detta gör att andra delar i kvalitetsarbetet, så som 

verksamhetsnära ledarskap och nya utvecklingsarbeten blir lidande.  

Enligt Respondent 2 

Respondenten beskriver kvalitet som nöjda kunder. Som chef anser sig hen ha ett ansvar 

att skapa förutsättningar för en bra kvalitet som senare kan visa sig i 

brukarundersökningar och medarbetarenkäter. Kvalitet är även att lyckas med de små 

sakerna som görs i vardagen. Dessa saker kan till exempel vara att en rutin som införs 

eller förändras och ger ett lyckat resultat. Respondenten menar att när både brukarna 

och medarbetarna blir nöjda leder detta till bra kvalitet. 

Jag tror inte att det är det här stora uppifrån kommande, utan att det är de här 

små sakerna som vi tar upp i vardagen som leder till bra kvalitet. 

Hen anser att det viktigaste kvalitetsarbetet görs i vardagen och att kvalitetsarbetet 

inkluderar att hitta det i verksamheten som är mindre väl fungerande. En måttstock som 

fångar upp dessa parametrar kan vara medarbetarenkät eller brukarundersökningar. Ett 
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annat verktyg som mäter kvalitet i vardagen är till exempel MSSM (digital signering av 

läkemedel). Tanken med detta verktyg är att minska avvikelser och på ett snabbt sätt 

kunna vidta åtgärder för att eliminera dessa. Respondenten menar på att oavsett positivt 

eller negativt resultat är det viktigt att arbeta med uppföljningar för att säkerställa 

verksamhetens drift och för att arbeta med ständiga förbättringar.  

Enligt respondent 3 

Respondenten beskriver kvalitet som en upplevd känsla av att någonting fungerar bra. 

Hen menar att övergripande är alla de aktiviteter som äger rum inom verksamheten en 

del av kvalitetsarbetet då det finns en ständig strävan efter att utveckla sin verksamhet 

och förbättra den. Hen beskriver sin uppfattning om kvalitetsarbete som en kombination 

av magkänsla och fakta. Respondenten uppger att hen har en upplevelse av att “vi håller 

på att mäta ihjäl oss” och att underlaget inte alltid talar sanning utan behöver 

kombineras med en känsla av hur det faktiskt går.  

Det är jättesvårt att mäta, Är du nöjd idag? Fråga en årskurs trea; Tycker du 

det är roligt på rasterna?  Ja, sen har det varit bråk den rasten, då svarar man 

ju nej, det gör man ju själv också; Trivs du på jobbet? Idag har det varit en 

jättebra dag, imorgon kanske det är en värdelös dag. 

Respondenten lyfter sitt uppdrag kring skolans systematiska kvalitetsarbete men 

poängterar att dokumentationen måste kombineras med ett verksamhetsnära ledarskap 

och nämner att hen varje dag deltar i den dagliga verksamheten vilket hen anser ger en 

direkt insyn i den kvalitet som föreligger. Hen menar på att det krävs en effektivisering 

och uppföljning för att insatser verkligen ska generera effekt. Respondenten tycker inte 

att hen uttrycker sig i termerna kring kvalitet och kvalitetsutveckling återkommande 

utan att det är mer en del i vardagen att föra dialog och att ständigt arbeta med 

förbättringar. 

Enligt respondent 4 

Respondent 4 uttrycker att kvalitet handlar om att göra rätt saker, på rätt tid och på rätt 

sätt. Respondenten menar på att det är viktigt att arbeta med att personalen ska känna 

sig trygga i sitt arbete vilket görs genom dialog, samtal och att som chef vara 

närvarande i verksamheten. Att stötta, finnas där, diskutera, lyssna och att fånga upp det 

lilla i helheten är genom ett närvarande ledarskap möjligt. Detta möjliggör för att 

snabbare kunna genomföra förändringar men respondenten lyfter även att är det är 

viktigt att jobba med den grundstomme som finns. Detta anser respondenten handlar om 

att leverera det som brukarna (kunderna) har rätt till och att kunna rätta till det som inte 

riktigt lyckats. Vidare säger hen att kvalitetssäkring av verksamheten görs genom att 

hela tiden titta på vad som görs bra, vad som kan göras bättre, varför ett utfall kommit 

till och hur det ska hanteras. Respondenten har en vilja av att arbeta teambaserat, där 

allas kompetens är viktig och anser att det är av vikt att alla medarbetare oavsett 

kompetens ska vara delaktiga om kvalitet ska kunna nås. Med teambaserat menas att 

arbeta tillsammans mot verksamhetens mål. En annan viktig del i kvalitetsarbete, anser 

respondenten, är att hen som chefen håller sig uppdaterad på nya direktiv och riktlinjer 

och att hen är väl insatta i vad dessa riktlinjer och direktiv och vad detta innebär för 

verksamheten. Detta för att hen på ett bra och genomtänkt sätt ska kunna applicera 

förändringar till medarbetarna i verksamheten. 



 

17 

Sen får vi ju vissa direktiv och riktlinjer hela tiden. nu ska ni göra det, och nu 

ska ni göra det, eller nu ska man göra det och då är det jätteviktigt att jag sätter 

min in i vad är det vi ska göra, hur ska jag hantera det får jag fundera lite på, 

sen sätta in teamet i det. nu är det de här riktlinjerna, nu måste vi jobba på ett 

annat sätt.  

Respondenten menar också på att uppföljningar och fungerande rutiner är en annan del i 

att kvalitetssäkra arbetet.  

Sammanfattningsvis beskriver respondenterna kvalitet och kvalitetsarbete på ett något 

varierande sätt. Respondent 2 (R2), respondent 3 (R3) och respondent 4 (R4) påtalar 

vikten av det som sker i det dagliga arbete och att det är viktigt att dem som ansvariga 

för verksamheten är närvarande i vardagen och ser det dagliga arbetet. R3 pratar om att 

kvalitet bygger på en kombination av magkänslan och fakta, medan R4 beskriver det 

som att göra rätt saker, på rätt plats, på rätt sätt. R2 uppfattning om kvalitet handlar om 

nöjda kunder och nöjda medarbetare. Respondent 1 (R1) skiljer sig mera i sin 

beskrivning och menar på att kvalitet är ett underlag för hur resurser ska användas. R1 

menar att när det tydligt syns vad som är styrkor och vad som är svagheter finns det 

underlag för att kontinuerligt kunna arbeta för att uppnå en bra utveckling av 

verksamheten. 

R1 lyfter en problematik i kvalitetsarbetet utifrån ledningens efterfrågade underlag som 

är tidskrävande och inte genererar återkoppling. R2 fokuserar mer på att kvalitetsarbetet 

till stor del bottnar i de ständiga förbättringar som görs i det dagliga arbetet vilket även 

R3 menar på, även R1 påpekar att kvalitetsarbetet är ständigt pågående. R3 påpekar 

även att effektivisering och uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbetet. R4 påtalar 

även uppföljning som en viktig del i kvalitetsarbetet och lyfter även rutiner som en 

betydande del för kvalitetssäkring. 

Delaktighet 

Enligt respondent 1  

Innebörden av delaktighet beskriver respondenten handla om att kunna ge och ta och 

aktivt medverka i dialogen och hen tror på medarbetarnas delaktighet som en grund i en 

fungerande organisation. Information, kommunikation och dialog blir viktiga verktyg i 

förverkligandet av medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet vilket bygger på en 

fungerande mötesstruktur och gemensam planering. 

Man kan inte bara sitta på sin kammare och stänga dörren och tänka ut 

någonting fantastiskt utan man måste göra det i dialog. 

Respondenten tror att medarbetarnas förståelse för helheten är viktigt för att delaktighet 

ska kunna skapas, det behöver finnas en förståelse för organisationen och dess 

funktioner för att medarbetaren också ska ha möjlighet att aktivt delta i dess utveckling 

på ett effektivt sätt. Denna förståelse anser respondenten skapas genom kommunikation 

och dialog. Att delegera och ge medarbetarna ansvar är ett annat sätt för att skapa 

delaktighet, detta efter att chefen tillsammans med medarbetarna arbetat för att lägga en 

bra grund i processen alternativt helt delegerat arbetsområden.  
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Då kan vi lägga över det, då har vi tre stycken arbetslagsledare som har som 

arbetsuppgift att få tag på ett drömschema. 

Respondenten menar på att medarbetare i stor utsträckning vill ta ansvar och lyfter 

också att medarbetare ibland vill ta ansvar i för stor utsträckning för individens bästa. 

Hen uppger även att det handlar om att skapa ett klimat där det inte är avgörande om 

någonting misslyckas, utan att istället använda det tillfället som en erfarenhet i 

kommande arbete. 

Enligt respondent 2 

För att nå kvalitet i verksamheten menar respondenten på att alla medarbetare måste 

vara delaktiga och oavsett kompetens behövs alla utifrån sitt ansvarsområde. 

Teamarbete och att arbeta tillsammans mot samma mål är hens definition av 

delaktighet. För att alla ska ges möjlighet att vara delaktiga i kvalitetsarbetet handlar det 

om att försöka hitta forum där alla är samlade, exempelvis teamträffar och 

arbetsplatsträffar samt planeringsdagar. Respondenten menar på att förutsättningen för 

att lyckas skapa delaktighet är närvaro, att alla finns på samma plats, både medarbetare 

och chef.  

Som idag har vi ett vak, då har jag hunnit varit inne hos den brukare (kund) och 

bildat mig en uppfattning, jag har pratat med ansvarig sköterska samt dem i 

personalen som sitter vak. 

Vidare menar respondenten att delaktighet även skapas genom dagliga möten och 

dialog. Hen lyfter även vikten av att ha ett bra teamarbete med en värdering om att alla 

behövs vilket skapar en helhet som lättare hanterar det som brukarna har rätt till, detta 

leder i sin tur till nöjda kunder.  

Enligt respondent 3 

Respondenten anser att delaktighet handlar om att få vara med att tycka till och att delta, 

men det handlar inte om att ha direkt beslutsfattande mandat, respondenten menar på att 

beslutet ej tas i gruppen utan av hen som chef. Däremot uppges delegering vara ett sätt 

för att skapa delaktighet och i dessa fall kan både ansvar och beslutsfattning delegeras. 

Delta, tycka till, att få komma med åsikter och synpunkter som man själv inte 

har tänkt på…. men det är inte att vara med och bestämma även om det är det 

ibland i praktiken. 

På arbetsplatsträffar och i organisationens olika utvecklingsgrupper finns tillfälle till 

dialog och respondenten lyfter vikten av att arbetsledaren bidrar med en god struktur 

kring detta. Respondenten upplever dock att det ibland är så att hen redan övervägt 

alternativen och fattat ett beslut, medarbetarna kan då inbjudas till dialog och 

delaktighet men som ledare kan det råda delade känslor kring dessa tillfällen. 

Ibland känns det som att jag lurar både elever och lärare, att de kanske inte är 

delaktiga för jag redan har, redan har bestämt mig, att de får tycka till(haha). 
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Enligt respondent 4 

Respondenten menar att delaktighet kan äga rum på många olika sätt, dels genom att 

vara fysiskt närvarande, men delaktighet är även att få göra sin röst hörd och att bli 

lyssnad på. Hen menar vidare på att delaktighet är att som medarbetare känna att dennes 

åsikter är viktiga och hen som chef också behöver visa detta för medarbetarna och föra 

dialog med dem.  

Du jag tänkte det här, hur skulle ni då vilja göra då för att det ska bli bra? 

Dialog är något respondenten förespråkar för delaktighet. Men ibland handlar det om att 

till en början informera då arbetsgruppen behöver göra något specifikt eller arbeta med 

något specifikt som varken dem eller chefen själva har varit med och bestämt.  

Det här ska vi följa och vi ska göra det på bästa möjliga sätt! 

Respondenten menar att det är möjligt att genom dialog arbeta fram ett hur för fortsatt 

arbetssätt. Genom att ställa frågan om hur:et öppnar chefen ändå upp för delaktighet för 

medarbetarna. Förutom det dagliga mötet är forum som arbetsplatsträffar något som 

öppnar upp för dialog och diskussioner. Respondenten anser att som chef är det svårt att 

nå ett lyckat kvalitetsarbete om förutsättningar för delaktighet inte skapas bland 

medarbetarna.  

Alla måste ju vara delaktiga i vårt kvalitetsarbete, det är jätteviktigt för annars 

så får vi ingen kvalitet, då får vi en pappersprodukt. 

Sammanfattningsvis påtalar alla fyra respondenterna vikten av kommunikation och att 

föra dialog för att skapa delaktighet för sina medarbetare. Samtliga respondenter anser 

att förutsättningar för att kunna ha dialog är att det finns forum för dessa samtal utifrån 

en fungerande mötesstruktur där planeringen är viktigt. R1 och R3 anser att 

delegeringen är ett sätt att skapa delaktighet för medarbetarna. R1, R2 och R4 är tydliga 

i att delaktighet är av vikt för kvalitetsarbetet.  

Ledarskap 

Enligt respondent 1 

Respondenten menar på att det är av vikt att ledaren i sitt sätt att leda visar att denne 

värnar om delaktighet, det är inte tillräckligt att enbart uttrycka detta. Att ledaren i 

grunden har legitimitet och ett förtroende hos medarbetarna är delar som hen tar upp 

som viktiga. Respondenten anser också att det är av vikt att medarbetarna tycker det är 

roligt att gå till jobbet. Att som ledare vara tydlig, lyhörd och duktig på att skapa en 

förståelse för verksamhetens förutsättningar anges som viktiga delar i ett ledarskap för 

delaktighet. Här lyfter respondenten att kommunikationen är en nyckel. Hen beskriver 

utmaningen i att leda medarbetare som själv leder men menar i efterhand på att 

medarbetarna verkligen vill se sin ledare och har ett stort behov av att se en ledare som 

pekar ut riktningen. Respondenten lyfter vikten av ett nära ledarskap, där hen som chef 

finns tillgänglig. 

Jag tror på ett nära ledarskap, det tror jag, sen kan man ju tycka då att en sådan 

här grupp, för vi leder ju ledare, eller jag, det är ju ledare man leder, och då ska 
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man kunna tänka sig att dem är, dem fixar det här själv, och det är en jättesvår 

grupp att leda, ibland när jag är lite svart så jämför jag dem med att leda på 

Dramaten och så här. 

Enligt respondent 2 

Enligt respondenten uppnås bra kvalitet och känslan av delaktighet hos medarbetarna 

genom ett nära ledarskap, detta överskuggar allting annat. Att som chef vara på plats 

och vara en som arbetar i teamet är en viktig del i ledarskapet. Hen anser att som chef 

har denne en viktig roll i att lyssna in alla medarbetare, samla in allas tankar om arbetet 

och använda sig av detta underlag och ledarskapet för att leda medarbetarna mot 

verksamhetens mål. 

Jag är lite spindeln i nätet, att samla ihop allas tankar och dom behov man ser 

utifrån resurser, lagar och avtal. 

Respondenten anser att “hålla i och hålla ut” är en annan viktig del i chefsrollen vid 

arbetet med ständiga förbättringar. Vidare lyfter hen att information och kommunikation 

är viktiga grundförutsättningar. Respondenten menar även på att ett nära ledarskap, att 

göra alla delaktiga och att skapa en förståelse hos medarbetarna om varför en sak 

behöver göras på ett visst sätt är av vikt. Detta kan vara ett politiskt beslut, en lag som 

ska följas eller varför ett beslut som är fattat av högre instanser ska gälla. Genom ett 

nära ledarskap och genom att lyssna in hur medarbetarna upplever situationen skapas 

delaktighet trots att medarbetaren kanske inte gillar beslutet. Respondenten menar även 

på att tydlighet är viktigt liksom att som chef ändå förmedla vilken förväntan som finns 

på medarbetaren. 

Enligt respondent 3 

Respondenten anser att det är av vikt att som chef finnas tillgänglig och synas samt att 

ha insikt i sin verksamhet. Hen lyfter organisationskulturen som en viktig del att som 

chef försöka påverka till positiv, trygg och tillåtande. 

En stor del av mitt arbete är jag att se till att personalen mår bra för då gör ju 

dom ett bra jobb. 

Respondenten uppger att det ibland är en strategi i ledarskapet att trots förutfattade 

beslut skapa delaktighet i det tänkta beslutet genom att informera utifrån vetenskaplig 

evidens vad som förespråkar ledarens valde alternativ. Detta anser också respondenten 

är ett sätt för att motivera varför dialog och delaktighet är viktigt för kvalitetsutveckling, 

hen lyfter i kombination med detta även att tydlighet är en viktig parameter i ett 

fungerande ledarskap med delaktighet som syfte. 

Jo men, forskning säger att när ni pratar med varandra om undervisning så 

kommer den att bli mycket bättre och det är därför vi har den här timman i 

veckan tillsammans. 

Enligt respondent 4 

Respondenten förespråkar ett nära ledarskap genom att finnas på plats på verksamheten. 

För respondenten innebär detta att träffa alla medarbetare, både de som arbetar natt och 
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de som arbetar dag. Hen anser att de fysiska mötena är viktiga då möjligheten till att 

lära känna sin personal ges. Relation med medarbetarna kan också utvecklas genom att 

vara i den vardag de befinner sig i på sina arbetsplatser. Detta förbättrar tillgängligheten 

och chefen får lättare chans att ta tag i saker som det finns behov för. Respondenten 

menar på att relationsskapandet är viktigt för att få personalen delaktiga. 

När man relationsskapar så får man prata om mycket saker och man får med sig 

personen på ett helt annat sätt, tycker jag, än när man i värsta falla kanske bara 

ser sina personal på apt en gång i månaden, då har man ingen relation, då har 

man ingenting. 

Respondenten menar även att tydlighet är en viktig del i ledarskapet. En chef ska visa 

vad hen står för, vara tydlig med vad arbetslaget ska uppnå, informera om vad som ska 

göras och vad som är tillåten men även inte tillåtet. 

Sammanfattningsvis påtalar alla fyra respondenterna vikten av ett nära ledarskap vilket 

definieras av främst tillgänglighet. Samtliga respondenter påtalar vikten av att som 

ledare vara tydlig och R1, R2 samt R4 belyser särskilt att kommunikation är av 

betydelse i ett ledarskap för kvalitet. R1 syn på ledarskap handlar om att bygga 

förtroende hos sina medarbetare och att hen är lyhörd vilket hen anser skapar förståelse, 

även R2 anser att skapandet av förståelse är av vikt i ledarskapet för skapandet av 

delaktighet. R4 menar att det fysiska mötet på arbetsplatsen gynnar relationen mellan 

chef och medarbetare vilket underlättar i arbetet med kvalitet. R3 lyfter att hen som 

ledare har ett ansvar för organisationskulturen då det är av vikt att medarbetarna trivs på 

arbetsplatsen. R3 påtalar även behovet av vetenskaplig evidens som grund i 

kommunikationen för att tydliggöra olika aktiviteters syfte och för att skapa delaktighet 

i aktiviteten.  

Organisation 

Enligt respondent 1 

Respondenten anger att det i en politiskt styrd organisation finns flera intressen som inte 

alltid samordnas vilket leder till intressekonflikter i organisationens fokus kring 

kvalitetsarbetet. 

Det här får vi uppifrån, det här tar rätt mycket tid, och det betyder då att om 

man driver egna utvecklingsprojekt eller kvalitetsprojekt då får man liksom 

sicksacka däremellan för vi har ju också egna områden som vi vill utveckla. 

Respondenten anser att det inom offentlig verksamhet blir extra viktigt med 

kvalitetsarbete liksom uppföljning. 

Jag tycker det är extra viktigt när, det här är ju faktiskt våra gemensamma 

pengar, eller hur, det är ju faktiskt skatter som betalas in för att välfärden ska 

funka, och då är det faktiskt bra att veta, vad används de till. 

Enligt respondent 2 

Respondenten anser att det finns ett antal nackdelar när hen tittar på hela 

organisationens kvalitetsarbete. Hen finner en problematik i att det många gånger 
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saknas samordning mellan olika instanser. Den politiska nämnden vill göra sina 

uppföljningar, medicinskt ansvarig sköterska sina och även organisationens 

ledningsgrupp vill göra sina aktiviteter vilket skapar svåra förutsättningar. Många 

gånger går dessa i varandra och då blir upplevelsen hos respondenten att den ena inte 

vet vad den andra gör och detta skapar en onödig arbetsbörda hos enhetscheferna. Hen 

påtalar att det är viktigt med kommunikation i organisationen för att få en bra 

samordning. Respondenten anser att det i en stor organisation som en offentlig 

förvaltning, vilken även är politiskt styrd, där är det lätt att uppföljningen tappas när 

samordning saknas. Första linjens chefer blir utförare och tillslut rapporteras efterfrågat 

underlag in utan möjlighet till utveckling, återrapportering uteblir och så tillika arbetet 

med ständiga förbättringar på övergripande nivå.   

Det är lite av dom delarna som jag sa om samordning och allt uppifrån jag 

tycker att det är…väldigt ostrukturerat kvalitetsarbete ibland uppifrån och att vi 

inte liksom trattar ner det…ja det är bara att det blir för mycket ibland och att 

det inte blir något, det blir för många kockar, för många uppföljningar, det blir 

inget med något. 

Enligt respondent 3 

Respondenten ser vissa utmaningar i att arbeta i en politiskt styrd organisation där 

övergripande målsättningar ibland kan vara svåra att kombinera med målsättningar på 

den lokala enheten. Utifrån den egna huvudmannen kan hen uppleva att målsättningarna 

inte är tydliga vilket gör det svårt att verkställa och följa upp. Respondenten upplever att 

samordningen i det kommunövergripande kvalitetsarbetet har förbättringspotential. 

Det har ju varit väldigt mycket enkäter ett tag, och vi hade ju, samma elevgrupp 

fick en enkät, en enkät från Skolverket, en från elevhälsan och så hade vi en 

egen då, om trygghet, så de svarade på samma frågor. 

Enligt respondent 4 

När respondenten var ny i sitt uppdrag var det som att komma till en blankt papper, hen 

fick ingen överlämning av den som respondenten efterträdde, utan fick bygga upp 

arbetet utifrån sin tidigare erfarenhet om hur arbetet kan utföras för att utveckla 

verksamheten. En fördel är att arbeta tätt tillsammans med chefskollegor och på så sätt 

fanns det ett stöd. Men som chef har hen aldrig fått någon tydlig introduktion vid en 

nyanställning eller övertagande av verksamhetsansvar. Respondenten anser att 

överlämning och introduktion av chefer är ett viktigt utvecklingsarbete som 

organisationen behöver arbeta med. 

Det är ganska spännande egentligen kan jag tycka, för vi ser till att alla andra 

får en ordentlig introduktion, men det är sällan man som chef får det. 

Sammanfattningsvis menar R1, R2 och R3 att det finns en svårighet i att arbeta med 

kvalitetsarbete i en politisk styrd organisation.  R3 påtalar att det föreligger ett behov av 

att inom organisationen utveckla samordning och uppföljning i kvalitetsarbetet. R1 och 

R2 menar på att svårigheterna kan vara att det finns flera intressen inom organisationen 

och R1 menar då att kvalitetsarbetet då blir lidande. Då samordningen uteblir ser R2 att 

första linjens chefer rapporterar underlag till ledningen som inte används till utveckling 
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av verksamheten. R4 lyfter en introduktionsrutin som en del i kvalitetsarbetet vilket 

fallerar om det inte värdesätts i samtliga delar av organisationen. 
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ANALYS 

I detta kapitel av uppsatsen analyseras det empiriska resultatet av studien utifrån 

tidigare forskning inom kunskapsområdet. Analysen presenteras utifrån det empiriska 

materialets fyra huvudteman nämligen kvalitetsarbete, delaktighet, ledarskap och 

organisation. Vid hänvisning till enskilda respondenter används förkortningarna R1, 

R2, R3 och R4, där R betyder respondent. 

Kvalitetsarbete 

Respondenternas definition av kvalitet och kvalitetsarbete är något varierande. Kvalitet 

definieras som en konfirmation på vad resurserna används till och som nöjda kunder. 

Kvalitet definieras av respondenterna även som en upplevd känsla av att någonting 

fungerar bra samt att rätt sak, görs vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. R1 utmärker sig i sin 

beskrivning och menar att kvalitetsarbetet är ett underlag för hur resurser ska användas 

utifrån en tydlighet i organisationens styrkor och svagheter. Underlaget kan användas i 

det kontinuerliga arbetet med att nå utveckling av verksamheten. Bergman och Klefsjö 

(2012) definierar kvalitet som en produkts förmåga att tillfredsställa och gärna 

överträffa kundens förväntningar och behov.  TQM bygger på att genom ständiga 

förbättringar, systematiskt arbeta med verksamhetens kvalitet för att uppnå nöjda 

kunder. R2 påtalar att kvalitet för hen är nöjda kunder och i enlighet med TQM handlar 

detta om att leverera tjänster som leder till kundnöjdhet. TQM är ett ständigt pågående 

arbete (Lam et al, 2015; Anthony, 2015) vilket även majoriteten av respondenterna 

menar trots att fokus kring begreppet varierar. R2 och R3 anser att de kontinuerliga 

förändringar som görs ofta är de små justeringarna i vardagen. R1 beskriver istället 

ständiga förbättringar som större justeringar på övergripande nivå inom organisationen. 

Samtliga respondenter uppger att de i sina verksamheter har flera olika mätverktyg 

såsom digital signering, medarbetarundersökningar och enkäter. Wenbin och Hongyis 

(2009) ser att behovet av mätverktyg inom TQM är av stor betydelse. Alla fyra 

respondenterna menar på att detta fungerar som ett underlag i kvalitetsarbetet. R3 anser 

sig dock kritisk till mängden mätverktyg och menar på att dessa inte alltid fyller sin 

funktion. Respondenten beskriver sin grund för kvalitetsarbete som en kombination av 

magkänsla och fakta där antalet enkäter vid tillfällen istället gjort kvalitetsarbetet 

kontraproduktivt. 

Ferguson-Amores et al (2005) menar på att en av riskerna med TQM är att 

kvalitetsutveckling går förlorad och istället blir en pappersprodukt vilket gör att 

utveckling uteblir. Detta är också något som majoriteten av respondenterna av olika 

anledningar påpekar. R1 lyfter den risk som föreligger gällande att kvalitetsarbetet 

riskerar att bli en pappersprodukt då hen använder cirka 25 % av sin arbetstid arbetar 

med att ta fram efterfrågat material och underlag som hen rapporterar till ledningen men 

där en återkoppling sällan sker. R4 påtalar att utan delaktighet kommer ingen kvalitet 

utan arbetet riskerar istället att bli en pappersprodukt.  
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Delaktighet  

Resultatet i studien visar på att en förutsättning för delaktighet är kommunikation och 

dialog med medarbetarna. Majoriteten av respondenterna påpekar att delaktighet är 

viktigt för kvalitetsarbetet. Forskare menar på att delaktighet anges vara en nyckel i ett 

framgångsrikt kvalitetsarbete utifrån TQM (Anthony, 2015; Bergman & Klefsjö, 2012; 

Lam et al, 2015), för detta krävs forum för samtal och förslagsvis arbetsplatsträffar. 

Bergman och Klefsjö (2012) nämner att delaktighet innebär att aktivt delta och ha 

möjlighet att påverka beslut. Detta är också den definition som majoriteten av 

respondenterna använder sig av. R4 menar specifikt att delaktighet kan vara att få göra 

sin röst hörd, att hen som medarbetare blir lyssnad på och hens åsikter anses värdefulla. 

Både Jurburg et al (2017) och Anthony (2015) lyfter empowerment som strategi för att 

skapa delaktighet bland medarbetarna i utvecklingsarbetet. Delegering är enligt flera 

respondenter ett sätt att skapa delaktighet. Empowerment kan ses som en typ av 

delegering där medarbetarna får vara delaktiga i eller driva beslutsfattningsprocesser 

(Anthony, 2015). Flera av respondenterna lyfter att de delegerar både 

utvecklingsarbeten och andra arbetsuppgifter till sina medarbetare. En av 

respondenterna berättar att många medarbetare verkligen vill ta ansvar och med 

delaktighet som följd blir detta till fördel för både organisation och individ. R1 och R3 

anser att delegeringen är ett sätt att skapa delaktighet för medarbetarna. R1 lyfter också 

att misslyckanden förekommer men att det inte är avgörande för verksamheten, det 

handlar istället om hur vi väljer att förvalta den erfarenheten vilket även Anthony 

(2015) lyfter som en viktig del i empowerment. Arbetet kan delegeras så att de med rätt 

kompetens äger frågan vilket överensstämmer med det Anthony (2015) lyfter, att de 

som arbetar närmast kunden bör medverka i beslutsfattningsprocess gällande kunden. 

Enbart en av respondenterna i den aktuella studien lyfter specifikt att det är av vikt att 

medarbetarna känner förtroende för hen som ledare för att hen ska lyckas i sitt ledarskap 

och kunna skapa delaktighet. Anthony (2015) lyfter också vikten av förtroende för 

ledaren för att kunna arbeta effektivt med kvalitetsutveckling. Även Jurburg et al (2017) 

menar att förtroende är en viktig komponent i ett ledarskap för skapandet av delaktighet 

och engagemang bland medarbetarna.   

En av respondenterna utmärker sig och påtalar att hen lägger mycket tid på 

relationsskapandet till sina medarbetare och anser att det är viktigt att lära känna sin 

personal och få en relation med dem. Enligt Anthony (2015) är det viktigt att det finns 

en bra relation mellan medarbetare och chef för att få personalen delaktiga och 

engagerade i sitt arbete. Hur denna relation ser ut beror på hur medarbetaren upplever 

att denne behandlas av sin närmaste chef och exempelvis om arbetstagarens insats 

erkänns, uppmärksammas och uppskattas. 

Ledarskap 

Samtliga respondenter menar att ett nära ledarskap och tydlighet är av vikt för att som 

chef kunna skapa delaktighet. Majoriteten av respondenterna lyfter specifikt 

kommunikation som en av de viktigaste delarna i ledarskapet vilket kan kopplas till det 

transformativa ledarskapet. Det transformativa ledarskapet handlar om att skapa 

förståelse, bland annat genom kommunikation. R1 och R2 lägger stort fokus på vikten 
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av medarbetarnas förståelse för behov och beslut, för att kunna skapa delaktighet. R1 

påtalar att förståelsen för varandras arbete och verksamheter är viktigt för att skapa ett 

realistiskt förhållningssätt till framgångsrikt samarbete och delaktighet, skapandet av 

detta möjliggörs genom tydlighet och kommunikation. Ett av det mest kännetecknande 

kriteriet i det transformativa ledarskap är just ledarens förmåga att kommunicera med 

sina medarbetare för att skapa förståelse och för att se de behov som finns (Nwabueze i 

Sälegean, 2014). Det transformativa ledarskapet är det ledarskap vars grundstenar enligt 

forskningen sammanfaller mest välfungerande med TQM (Anthony, 2015; Nwabueze i 

Sälegean, 2014). Det transformativa ledarskapet handlar till stor del om att skapa 

förståelse och mening för verksamhetens syfte och de pågående processerna inom 

organisationen. Detta för att skapa engagemang och delaktighet bland medarbetarna 

(Anthony, 2015). Flera av respondenterna lyfter också vikten av att skapa förståelse för 

ett beslut som kanske inte medarbetarna själva varit bidragande till. Detta för att trots 

icke samstämmighet kunna skapa känslan av delaktighet bland medarbetarna. 

Nwabueze (i Sälegean, 2014) menar på att det transformativa ledarskapet passar TQM 

eftersom det ofta ger upphov till förändring. Flera av respondenterna i undersökningen 

säger att skapandet av förståelse för organisationen är angeläget, det kan handla om 

vilka målsättningar som är viktiga, vad som är organisationens syfte och vad som är 

aktivitetens syfte. I dessa fall menar både forskning och respondenter på att tydlighet 

genom kommunikation är av vikt för skapandet av förståelse för verksamheten, något 

som i sin tur ger grund för delaktighet. Bergman och Klefsjö (2012) lyfter i sin 

hörnstensmodell för TQM vad de kallar för engagerat ledarskap. I det engagerade 

ledarskap är tydlighet och även synlighet av vikt för delaktighet. Samtliga respondenter 

påpekar tydlighet och även synlighet, då genom ett nära ledarskap.  Santiago och Perles 

(2002) menar på att ledarskap och engagemang är nödvändiga element för framgång 

med TQM. 

Samtliga respondenter visar på samarbetsvilja och har en ambition om samråd genom 

att skapa struktur för möten, förutsättningar att kunna ha dialog kring 

förbättringsområden och genom att mena på värdet av medarbetarnas delaktighet i 

kvalitetsarbetet. I empirin lyfter R3 rationell övertalning, där faktiska bevis och logiska 

argument används för att visa att ett förslag eller en begäran är genomförbar och även 

relevant för att verksamheten ska nå sina mål. R3 tar upp detta som ett exempel till att 

skapa förståelse för beslut så att delaktighet kan skapas i kvalitetsutvecklingen. Lam et 

al (2015) poängterar att samarbetsvilja, samråd, rationell övertalning, ingratiation och 

inspirerande motivation är de viktigaste strategierna en chef kan använda sig av för att 

skapa delaktighet och engagemang i arbetet med ständiga förbättringar. Det finns 

dessutom ett positivt samband mellan dessa strategier och kvaliteten på relationen 

mellan chef och medarbetare. Resultatet av undersökningen visar inte tydlighet i 

inspirerande motivation och ingratiation (vilket innebär smicker och beröm).  En av 

respondenterna lyfter, som nämnt, vikten av att det krävs ett kontinuerligt mönster i 

mötet mellan chef och medarbetare för att relationen däremellan ska stärkas. Anthony 

(2015) lyfter att relationen mellan chef och medarbetare är viktig och att ett närvarande 

ledarskap är grunden för detta. Samtliga respondenterna påtalar att ett nära ledarskap är 

viktigt för skapandet av delaktighet i kvalitetsarbetet. Respondenterna definierar detta 

som att “ha en öppen dörr”; synas i verksamheten, delta i det dagliga arbetet och att som 

chef finns tillgänglig. Samtliga respondenter lyfter en friktionsfri organisation gällande 
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arbetsplatsträffar och mötesstruktur för att skapa möjlighet till dialog vilket också är ett 

sätt att som chef finnas närvarande och möjliggöra delaktighet. 

Jurburg et al (2017) menar på att de olika delarna i ett ledarskap som ska gynna 

involvering från medarbetare och öka delaktigheten i arbetet med ständiga förbättringar 

är många. Bredden i uppdraget och kraven på ledarskapet gör denna uppgift komplex. 

Antal medarbetare är stort bland samtliga respondenter. Samtliga enhetschefer har 

mellan 25 och 40 medarbetare. Jurberg et al (2017) förstärker komplexiteten genom att 

förtydliga att deras bidrag till forskningen kan vara en hjälp vid rekrytering, 

självreflektion och analys gällande skapandet av delaktighet i utvecklingsarbetet.  

Organisation 

Andersen (2010) påtalar skillnader i chefers ledarskap gällande offentlig och privat 

sektor. Förklaringen kring detta tycks ligga i organisatoriska omständigheter där 

styrdokument, lagrum och riktlinjer från kommun respektive regering blir aktuella. 

Även Dewhurst et al (1999) stödjer denna skillnad. Inom offentlig verksamhet finns det 

alltså fler direktiv att ta hänsyn till i kvalitetsarbetet. Samtliga respondenter lyfter 

förutsättningen om att arbeta i en politiskt styrd organisation som problematisk. De 

menar på att de övergripande målen inom organisationen och det efterfrågade 

underlaget inte alltid återspeglar det lokala kvalitetsarbetet. Jurberg (2017) liksom 

Andersen (2010) påtalar att det blir ett komplext uppdrag där direktiv och önskemål från 

flera håll ska samordnas. Deming (i Anthony, 2015) påpekar som sagt att alla inom 

organisationen har ett ansvar för kvalitetsarbete.  

Endast en av respondenterna lyfter vikten av en god organisationskultur och detta görs i 

kopplingen till ledarskapet, att hen som chef försöker påverka medarbetarna i positiv 

riktning och då handlar det om att vara trygg, tillåtande och positiv som ledare. TQM 

handlar om att arbeta med en förändring av kulturen i organisationen för att på detta sätt 

kunna möta upp kundernas förväntningar, detta är en viktig del i arbetet med ständiga 

förbättringar (Sälegen, 2014; Lam et al, 2015; Anthony, 2015; Bergman & Klefsjö, 

2012). Forskarna menar på vikten av att ha en god organisationskultur, vilket påtalas 

återkommande oavsett inom vilket tema (kvalitetsarbete, ledarskap eller delaktighet) 

som berörs. Det är upp till cheferna i en organisation att skapa en organisationskultur 

där medarbetare har möjlighet att nå sin fulla potential (Anthony, 2015).  
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DISKUSSION  

Detta kapitel innehåller metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsats och framtida 

forskning. Resultatdiskussionen redovisas utifrån empirins huvudteman, kvalitetsarbete, 

delaktighet, ledarskap och organisation. Empirin diskuteras utifrån bakgrund och 

tidigare forskning. 

Metoddiskussion  

Litteratursökning 

Författarna har under arbetets gång kontinuerligt sökt vetenskapliga artiklar inom ämnet 

för att kunna stärka innehållet kring studiens syfte. Det kontinuerliga sökandet efter 

tidigare forskning inom det aktuella ämnet har hos författarna skapat en större förståelse 

för det valda ämnesområdet. Sökningen av litteratur har varit omfattande och 

tidskrävande då flera artiklar visade sig vara forskningsöversikter och 

litteraturgranskningar. Dessa har använts i området tidigare forskning som komplement 

till flera kvantitativa och en kvalitativ studie. Det har varit en utmaning att finna tidigare 

forskning som har varit kritisk till kvalitetsarbete och medarbetarnas delaktighet. Detta 

har gjort att författarna har haft svårt att hitta empiriskt material som kunnat ställas mot 

varandra. Det upplevdes även vara svårt att finna kvalitativa undersökningar vilket 

skulle underlättat operationalisering och studiens validitet. Avsaknaden av kvalitativa 

studier inom ämnesområdet gjorde det dock lättare att identifiera behovet av en 

kvalitativ undersökning.  

Författarna har identifierat både styrkor och svagheter i att Bergman och Klefsjö (2012) 

återkommande varit referens. De är inom kvalitetsgenren ständigt återkommande och vi 

har därför värderat den som en god utgångspunkt. Vi har även haft svårt att finna 

alternativa källor gällande TQM och kvalitetsarbete. I efterhand ser vi att relevanta 

artiklar och litteratur hade kunnat identifieras tidigare om vi tagit hjälp av exempelvis 

universitetets bibliotekspersonal. Vår reflektion är att den utökade genomgången av 

tidigare forskning och empiri gjorde att ämnesområdet blev mer omfattande än 

beräknat. Detta gör att vi ändå ser en relevans i begränsningen. 

Tillvägagångssätt  

Valet att genomföra en pilotstudie motiveras med att intervjuguidens frågor ska vara av 

tillräcklig kvalitet för att ge möjlighet att besvara forskningsfrågorna. Efter 

genomförandet av pilotstudien valde författarna att utveckla intervjuguiden. Detta 

genom att utveckla frågorna gällande kvalitet och delaktighet samt komplettera med 

frågor som var kopplade till ledarskap och respondenternas uppfattning av ledarskap för 

att kunna få ett djup i empirin. Detta då vi utifrån tidigare forskning kunnat identifiera 

att ledarskapet är en större del i skapandet av delaktighet än vad författarna från början 

var införstådda i. Pilotstudiens relevans bedöms ha säkerställt besvarandet av 

forskningsfrågorna. 

Den matrisbaserade framework som använts för att ordna datan har varit till stor hjälp 

vid genomgång och analysering av empiri för att vi ska bli väl kända med vårt material 

och kunna identifiera subteman. Författarna har känt en ödmjukhet inför att detta var 
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den första större kvalitativa undersökning som de genomfört. Det finns en medvetenhet 

om att längre erfarenhet kunde gjort så att fallgropar undvikts och att tolkningar i 

empirin kunde gjorts mer effektivt och innehållsrikt. Vår sammanfattade upplevelse är 

att vi kunnat besvara forskningsfrågorna men att det till viss del saknar djup i vissa 

delar. Vi ser dock ett intresse i att på ett djupare plan utreda hur de identifierade delarna 

skulle kunna förklaras. Kommunikation har exempelvis identifierat som en viktig del i 

skapandet av delaktighet. Vi vet också att denna kommunikation ska vara tydlig. Men vi 

vet utöver detta inte hur olika kommunikationsstrategier skulle kunna vara mer eller 

mindre kompatibla med delaktighet.  

Den primära idén var att intervjua både chefer och medarbetare för att se om deras bild 

kring delaktighet i kvalitetsarbetet var överensstämmande. Vi valde dock bort detta 

alternativ efter att ha övervägt de etiska aspekterna. Ett möjligt scenario är att 

anonymiteten skulle kunna varit svår att upprätthålla och att både chefer och 

medarbetare riskerade att bli försatta i svåra situationer. Vid övervägande gjorde också 

tidsaspekten att vi ansåg det som mer rimligt att endast fokusera på en grupp av 

arbetstagare. 

Författarna tror att utfallet av studien hade blivit annorlunda om det målstyrda urval 

endast inkluderat organisationer där TQM var ett erkänt arbetssätt för 

kvalitetsutveckling. I denna studie valdes TQM som referens trots urval där hänsyn inte 

tagits till arbetssätt för kvalitetsutveckling vilket varit argument för formulering av 

studiens syfte 

Författarna har i efterhand reflekterat över om missivet kan ha varit ledande och 

påverkat studiens validitet. I detta uttrycks det nämligen att det är en självklarhet att 

medarbetarna är delaktiga i kvalitetsarbetet. I intervjuguide uttrycker vi oss medvetet 

mindre ledande och hade hur delaktighet skapas som följdfråga. I vår forskningsfråga 

uttrycker vi även oss som hur delaktighet kan skapas och inte om delaktighet kan 

skapas. I forskningsfrågan är vi medvetna om detta och det är ett avsiktligt val. Utifrån 

tidigare forskning blir delaktighetens betydelse för kvalitetsarbetet så essentiell att vi 

prognoserade för att analysera avvikelsen om den uppkom, men behöll trots detta 

formuleringen.  

I efterhand blir det relevant att överväga om studien hade kunnat bli mer innehållsrik 

om någon typ av motpol till det transformativa ledarskapet funnits. Detta hade kunnat 

ge en mer nyanserad analys. Huruvida respondenterna faktiskt agerar på det sätt de i 

studien uppger, eller om det är deras egen bild av hur de agerar eller skulle vilja agera är 

i studien omöjligt att utreda. Studiens syfte har dock varit att utreda hur de anser att de 

agerar. 

Resultatdiskussion  

Kvalitetsarbete 

Bergman och Klefsjö (2012) menar på att TQM till stor del grundar sig i ett kundfokus, 

deras definition kring kvalitet inkluderar även detta. Respondenterna definierar kvalitet 

på ett varierande sätt. Endast en respondent uttrycker ett tydligt kundfokus i sin 

definition. Författarnas tolkning blir att definitionen av kvalitet är en viktig 

utgångspunkt i kvalitetsarbetet. Det kan dock ej identifieras att denna variation skapar 
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mönster som reproduceras gällande kvalitetsarbetet. Oberoende definitionen så finns 

både likheter och skillnader i respondenternas svar gällande kvalitetsarbetet och fortsatt 

kring delaktighet, ledarskap och organisation.  

Anthony (2015) menar på att ständiga förbättringar är en viktig del i kvalitetsarbetet. 

Flera av respondenterna lyfter detta arbetssätt och trots ett varierande fokus kring 

tillämpningen finns ett engagemang om kontinuerlig utveckling genom förändring. 

Bergman och Klefsjö (2012) lyfter dock att arbetet med ständiga förbättringar kan 

inkludera både större och mindre förändringar vilket vi tolkar som att respondenterna 

har ett arbetssätt som är förenligt med TQM. 

Respondent 3 menar på att antalet mätverktyg ibland går till överdrift och att 

kvalitetsutvecklingen istället leder till merarbete eller blir kontraproduktivt. Trots detta 

påtalar Wenbin och Hongyis (2009) att mätverktyg är en förutsättning för att TQM ska 

fungera. Även Respondent 3 menar på att uppföljning är viktigt men att aktiviteterna 

trots detta måste uppfylla sitt syfte. Risken för pappersprodukt är av fler än denna 

anledning förekommande och det blir tydligt att det inom den offentliga organisationen 

återkommande saknas samordning vilket också gör att en aktivitets syfte med att nå 

högre kvalitet uteblir vilket även Ferguson-Amores et al (2005) påpekar. De många 

olika intressen som finns inom en organisation och de många olika delar som krävs för 

att utveckla organisationens kvalitet verkar inte ligga i balans. De organisationer som 

undersöks har en mängd mätverktyg och frågan är om syftet med dessa förankras. Vår 

tolkning är att en hel del tid går åt till uppgifter som i slutändan inte genererar kvalitet 

eller kvalitetsutveckling. 

Delaktighet 

Samtliga respondenter lyfter att delaktighet är viktigt för kvalitetsarbetet. Gällande 

empowerment och delegering lyfter enbart enhetscheferna från skolan detta medan 

enhetscheferna inom vård och omsorg istället lyfter teamarbete som komponent för att 

möjliggöra delaktighet. Vi ser då en skillnad mellan de två branscherna som i övrigt inte 

varit utmärkande i studien. Empowerment stärks i tidigare forskning som ett sätt för att 

skapa delaktighet (Anthony, 2015; Jurburg et al, 2017). Teamarbete tas inte alls upp i 

den forskning som ligger till grund för denna studie. I tidigare forskning betonas 

kommunikationen och dialogen mellan medarbetare och chef för att nå delaktighet 

(Sälegen, 2014; Lam et al, 2015). 

Författarna kan i det empiriska materialet se att definitionen av delaktighet skiljer något 

mellan respondenterna. Grunden beskrivs handla om att ha dialog och att medarbetarna 

aktivt ska ges möjlighet till att delta och få vara med och delge sin uppfattning och 

åsikt, samt att bli lyssnad på som medarbetare.  En respondent skiljer sig något i sin 

definition och menar på att delaktighet handlar om att jobba tillsammans för att nå 

målen i verksamheten. Oavsett definitionen är det gemensamma syftet att skapa 

förutsättningar för att lyckas med kvalitetsarbetet. 

Ledarskap 

Flera delar i empirin visar på att de enhetschefer som deltagit i studien till viss del 

använder sig av vad Anthony (2015) och Nwabueze (i Sälegean, 2014) beskriver som 

ett transformativt ledarskap. Alla respondenter påtalar att ett närvarande ledarskap är av 
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vikt med syftet att hitta tid för dialog och möjlighet att skapa förståelse vilket ska 

generera delaktighet. Samtliga enhetschefer menar att kommunikation och förståelse är 

viktiga element i skapandet av delaktighet och för att medarbetarna ska känna ett 

engagemang till kvalitetsarbetet.  

Lam et al (2015) påtalar att samarbetsvilja, samråd, rationell övertalning, ingratiation 

och inspirerande motivation. Vår empiri stämmer mycket dåligt överens med dessa 

strategier. Vi uppmärksammar att beröm och uppmuntran inte i särskilt stor utsträckning 

nämns i empirin trots att de mjuka värdena har stort fokus i ledarskapet. Lam et al 

(2015) menar dessutom att dessa strategier kan korreleras med en positiv relation 

mellan chef och medarbetare vilket enligt Anthony (2015) är viktig och gynnar 

kvalitetsutveckling. Trots detta kommer inga positiva följdeffekter då 

påverkansstrategierna till mycket liten del nyttjas och fokus på relationsskapande enbart 

syns från en respondent i empirin. 

En av de tydligaste delarna i undersökningen blir hur komplext ledarskap är. Speciellt i 

kombination med det mycket stora antal medarbetare som är vanligt förekommande 

inom skola, vård och omsorg vilket även återspeglas bland våra respondenter (Byström, 

2017; Gavelin-Rydman, 2016). Jurburg et al (2017) lyfter denna komplexitet i 

uppdraget att som chef utöva ett ledarskap som ska gynna kvalitetsarbetet. Tidigare 

forskning visar på en mängd olika sätt för att skapa delaktighet i kvalitetsarbetet. Vår 

tolkning är att de flesta delarna också går att koppla till ledarskapet. Organisatoriska 

förutsättningar som mötesstruktur och fungerande rutiner kopplas till hur chefen 

planerar, delegerar, kommunicerar och utför sitt arbete. Detta är delar som alla kan 

kopplas till ledarskapet och som kan utföras med mer eller mindre koppling till det 

transformativa ledarskapets grund. Utifrån de förutsättningar som finns inom offentlig 

sektor väljer chefen själv hur hen ska förhålla sig till dessa. I bakgrunden lyfts 

skillnaden mellan chef och ledare, denna skillnad ser vi inte i empirin. Samtliga 

respondenter har titel och ansvarsområde för vad vi definierar som chef, men deras 

beskrivning av tillvägagångssätt tolkar vi som deras ledarskap.  

Organisation 

Vi konstaterar att det kan vara komplext att arbeta inom skola, vård och omsorg i 

offentlig verksamhet. Det är oftast många och långa beslutsvägar och oftast blir 

samordningen dålig vilket tidigare forskning (Andersen, 2012; Jurberg, 2017) och det 

empiriska materialet visar.  Samtliga respondenter lyfter den utmaning som föreligger 

med att utöva kvalitetsarbete inom offentlig verksamhet på grund av stor mängd 

efterfrågat underlag. Ytterligare arbete som delegeras uppifrån är inte alltid direkt 

anpassat för den specifika enheten och harmonierar inte med den enhetens enskilda 

utvecklingsarbete. Inom offentlig verksamhet behöver organisationen också se till att 

kundens efterfrågan är förenlig med de styrdokument som är gällande.  

Winroth (2018) påpekar att en förutsättning för delaktighet är ett fungerande ledarskap i 

organisationens alla delar. Studiens respondenter menar på att delaktigheten är viktig 

för kvalitetsarbetet där deras ledarskap blir avgörande. Indikationer från respondenterna 

är att detta inte återspeglas från respondenternas respektive ledningar. Det som Winroth 

menar är en förutsättning verkar i en stor och politisk styrd organisation vara svårt att 
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lyckas med. Detta på grund av dålig samordning och återkoppling på material som 

efterfrågats av ledningen och politik. 

Vårt valda kunskapsområde gällande kvalitetsarbete och delaktighet där ledarskapet 

visat sig vara en viktig del, är omfattande. I den komplexa organisation som aktuella 

organisationer är, blir det tydligt att det är en utmaning att samordna, leda och 

organisera ett kvalitetsarbete genom delaktighet.  

Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka vilken uppfattning chefer inom offentlig verksamhet 

har om kvalitetsarbete och hur chefer inom offentlig verksamhet anser att de gör sina 

medarbetare delaktiga i verksamhetens kvalitetsarbete. Respondenterna menar att 

kvalitetsarbetets syfte är att arbeta för utveckling av verksamheten. Chefers definition 

av kvalitet är inte entydig men den gemensamma uppfattningen om kvalitetsarbete 

grundar sig i arbetet med ständiga förbättringar och medarbetarnas delaktighet. Alla 

respondenter menar att arbetet med kvalitet är komplext då politiska mål, styrdokument 

och organisationens lokala mål ska samordnas. Empirin visar att kvalitetsarbete 

uppfattas som viktigt men också svårt då en hel del av de aktiviteter som ingår i 

kvalitetsarbetet resulterar i administrativa uppgifter istället för kvalitetsutveckling.  

Respondenterna lyfter att ett närvarande ledarskap är av vikt för att medarbetarna ska bli 

delaktiga i kvalitetsarbetet. Empirin visar stora likheter med det transformativa 

ledarskapet, med fokus på skapandet av förståelse genom kommunikation. Därutöver är 

dialog, mötesstruktur och forum förutsättningar för skapandet av delaktighet. Resultatet 

visar att ledarskapet är den viktigaste förutsättning för kvalitetsutveckling genom 

delaktighet och respondenterna menar att grunden i detta är ett närvarande ledarskap.  

Vår förhoppning är att studien ska användas av liknande organisationer i deras arbete 

med kvalitetsutveckling genom ledarskap och delaktighet. 

Framtida forskning 

Studiens resultat visar på hur chefer anser att de inom en organisation kan skapa 

delaktighet i kvalitetsarbetet. I framtida forskning ser författarna ett behov av en 

komparativ studie där både medarbetare och deras chefer ingår i urvalet. Syftet med en 

sån studie är att se om det råder samsyn mellan chef och medarbetare vid skapandet av 

delaktighet. Studien skulle kunna göras som en fallstudie där syftet och tillgodogörandet 

blir gynnsamt för en enskild organisation.  

Författarna ser att förståelse genom kommunikation och dialog är återkommande i 

studiens resultat. Detta anger hur medarbetarna görs delaktiga i kvalitetsarbetet. Vi ser 

ett behov av att på ett djupare plan undersöka hur detta kan göras. Vilken typ av 

kommunikation är exempelvis mest gynnsamt för att skapa delaktighet vid arbetet med 

ständiga förbättringar. 
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BILAGA I 

I 

MISSIV 

Hej, 

Vi heter Emma Lundin och Marie Krantz. Vi skriver C - uppsats i arbetslivspedagogik 

vid Linneuniversitetet och under våren 2018 utför vi en kvalitativ undersökning i ämnet 

kvalitetsarbete och delaktighet inom offentlig verksamhet. 

Vi kommer att intervjua ett antal personer som inom skola och omsorg innehar en 

chefsbefattning. Studiens syfte är att undersöka vilken syn chefer har på 

kvalitetsutveckling och hur chefer anser att de gör sina medarbetare delaktiga i 

verksamhetens arbete med kvalitetsutveckling. 

Då vi valt att genomföra en kvalitativ studie så handlar detta om att skapa en förståelse 

för det som undersöks och klargöra hur individer uppfattar olika fenomen, här finns 

alltså inget rätt och fel.  

Vi skulle väldigt gärna vilja intervjua dig, har du möjlighet att delta som respondent?  

Intervjuerna genomförs förslagsvis på er arbetsplats och intervjun kommer att spelas in 

via ljudupptagning, detta material raderas när uppsatsen blivit godkänd. Som respondent 

är du anonym och din identitet kommer avidentifieras i uppsatsen, vi kommer heller inte 

skriva ut de kommuner respondenterna kommer ifrån. Deltagandet är frivilligt och du 

kan närsomhelst avbryta din medverkan. Endast en av författarna kommer att delta vid 

intervjutillfället. 

Återkom gärna om du har frågor eller funderingar! 

Med vänlig hälsning 

 

Emma Lundin & Marie Krantz  

Linnéuniversitetet 

 





Bilaga II 

I 

INTERVJUGUIDE 

Inledning 

- Titel/tjänst/yrkestitel   

- Hur många år i yrket och organisationen? 

Organisation 

- Beskriv ditt uppdrag 

- Hur ser din organisation ut?  

Kvalitetsarbete 

- Hur definierar du kvalitet? 

- Vill du beskriva lite kort hur ni/du arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling i 

din verksamhet? 

- Tillvägagångssätt? 

- Modell/verktyg/mätinstrumen? 

- Kan du beskriva din syn på kvalitetsarbete? 

- Vilka berörs av arbetet med kvalitet och på vilket sätt? 

- Hur arbetar ni med uppföljning? 

- Hur arbetar ni med resultatet och på vilket sätt? 

- Finns det några nackdelar med kvalitetsarbete? 

- Sammanfattningsvis, vad är det bästa med kvalitetsarbete? 

Delaktighet 

- Hur definierar du delaktighet? 

- Hur ser du på delaktighet? 

- Skapar du delaktighet för medarbetarna i kvalitetsarbetet? 

- Om ja, hur skapar du delaktighet för medarbetarna i kvalitetsarbetet? 

- Hur viktigt är delaktighet för en framgångsrik kvalitetsutveckling? 

- Finns det några nackdelar med delaktighet? 

- Sammanfattningsvis, varför är delaktighet av vikt för en framgångsrik 

kvalitetsutveckling? 

Ledarskap 

- Hur agerar du som ledare för att skapa delaktighet? 

- Vilka delar i ditt ledarskap tycker du är viktigast då du arbetar med 

kvalitetsfrågor? 

Avslutning 

- Vad är det svåraste med ditt jobb gällande kvalitetsarbete och delaktighet? 

- Vad är det lättast/roligast med ditt jobb gällande kvalitetsarbete och delaktighet? 


