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Sammanfattning 
Förändring är ett naturligt tillstånd för både människor och institutioner, men när omvärl-
den allt snabbare förändras är det väsentligt att tidigt kunna anpassa sig till de nya förhål-
landena. Kundernas förhandlingskraft ökar i och med en globaliserad konkurrens och en 
faktor som blir allt mer avgörande för kunderna är det mått av kvalitet som företagen kan 
erbjuda dem. Flera faktorer är avgörande för om ett förändringsarbete ska bli en lyckad in-
vestering för ett företag, där förändringen kan uppfattas både positivt och negativt för en 
medarbetare. Många företag har misslyckats med sina försök.  

Overhead Conveyor Systems (OCS) är ett företag som utvecklar och installerar interna 
transportssystem i Borås. De arbetar med utvecklingen av ett kvalitetsledningssystem i linje 
med den internationella standarden ISO 9001:2000. Frågan är hur ledningen på OCS ska 
kunna genomföra ett förändringsarbete med hänsyn till medarbetarnas behov och samtidigt 
uppfylla standardens krav. Syftet med examensarbetet är att utreda vilka behov som finns 
bland användarna, vid införandet av ett kvalitetsledningssystem på ett fallföretag, samt att 
påvisa viktiga faktorer, för ett lyckat förändringsarbete.  

En kvalitativ fallstudie genomfördes med en deduktiv ansats. Olika teoretiska aspekter lig-
ger till grund för arbetet tillsammans med standardkraven från ISO 9001:2000. Därefter 
genomfördes en empirisk undersökning, där den primära informationen kom från ett fåtal 
individer på OCS, vilka valdes ut och intervjuades.  

I nulägesbeskrivningen presenteras de resultat som framkommit vid intervjuerna. Medarbe-
tarna fick beskriva hur olika aktiviteter utförs idag, vilka brister som finns och vilka behov 
de upplever. Intervjusvar jämfördes med enkätsvaren från en tidigare genomförd verksam-
hetsanalys på fallföretaget, för att få en uppfattning om hur betydande de nämnda behoven 
var. Resultatet visar att många av de behov som beskrevs vid verksamhetsanalysen år 2004, 
upplevs än idag.  

Vid analysen jämfördes resultatet med de nämnda teoretiska aspekterna och standardkra-
ven. Analysen visar att det finns tydliga behov inom samtliga av standardens kravområden. 
Dessutom efterfrågar samtliga respondenter mer delaktighet under förändringsprocessen, 
vilket i sig kommer att generera en högre grad av motivation och engagemang. Slutsatsen 
visar att de faktorer som är väsentliga för ett lyckat förändringsarbete ur medarbetarens 
synvinkel är delaktighet, tillgång på information, dialog mellan berörda parter och ledar-
skap. 
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Abstract  
Change is a natural state for both people and institutions, but as the surrounding world 
moves faster it becomes important to quickly be able to adjust to new conditions. Custom-
ers’ force of negotiation increases as the global competition grows. One factor that be-
comes more vital to customers is the amount of quality standard a company can offer 
them. Several factors are essential if a work of change will be considered a successful in-
vestment, where the change can be perceived in both a positive and negative way for an 
employee. Many organizations have attempted a mayor structural change and failed.  

Overhead Conveyor Systems (OCS) is a company that develops and installs internal trans-
port systems in Borås. They develop a Quality Management System in line with the interna-
tional standard of ISO 9001:2000. The question is how the management at OCS will ac-
complish a work of change with consideration to the employee’s demands and at the same 
time fulfills the standard requirements. The objectives of this report are to investigate the 
user demands of a Quality Management System in a defined case as well as indicate impor-
tant factors for a successful work of change.  

A qualitative approach has been used with a deductive research perspective. Different theo-
retical aspects have been used, which together with the standard requirements of ISO con-
stituted the foundation for the paper. This was followed by an empirical investigation, 
where the primary information came from a small amount of employees at OCS, who 
where selected and interviewed. 

In the description of the present situation the results of the interviews are presented. The 
employees described how certain activities are performed at the current time. They ex-
pressed their demands and what they feel is lacking. The answers from the interviews 
where compared to questionnaires from a previous organization analysis, in order to un-
derstand the importance of the mentioned demands. The results show that a number of the 
demands made in the previous questionnaire are still valid today.  

In the analysis the results where compared to aforementioned theoretical aspects and the 
standard requirements. The analysis shows distinct demands in all areas of the standard re-
quirement. Furthermore the respondents request more participation during the process of 
change, which will generate a higher extent of motivation and engagement. The conclusion 
illustrates that the crucial factors to a successful work of change, from an employee’s per-
spective, are participation, access to information, dialogue between the parties concerned 
and leadership.   
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1 Inledning 
I inledningen presenteras bakgrunden, problemformuleringen och syftet med examensarbetet, för att ge 
läsaren en tydlig bild av vad arbetet kommer att fokusera på under läsningens gång.  

1.1 Bakgrund 
Behov av förändringar drivs fram av ekonomiska och sociala krafter som ingen är im-
mun mot. Snabbare och bättre kommunikationer, informationsnätverk och transpor-
ter, mer globala kapitalflöden, aggressivare exportörer och mer privatisering bidrar till 
en globalisering, vilket föranleder både risker och tillfällen för alla företag. Det gäller 
att ta tillvara på möjligheterna och undvika riskerna, för att kunna konkurrera mer 
kraftfullt. Då behövs förändring (Kotter, 1996).     

Informationslogistik innebär att optimera verksamhetsflöden genom en effektivare in-
formationshantering, där rätt person kan få tillgång till rätt information, vid rätt tid-
punkt, i rätt kvalitet. När omvärlden förändras måste företagen snabbt kunna anpassa 
sig till de nya förutsättningarna (Ljung, 2007). Med informationslogistik kan företag 
agera proaktivt. Det är framför allt faktorn ”rätt kvalitet” som har inneburit en stigan-
de konkurrensfaktor mellan företag, där såväl produkten som informationen måste 
hålla kvalitetsmåtten genom hela flödeskedjan. Företagens kunder blir allt mer med-
vetna om deras förhandlingskraft och kräver tillförlitlighet från sina leverantörer i fråga 
om kvalitet. Ett sätt att höja kvaliteten är genom att tillämpa ISO 9001. 

En certifiering för ledning av kvalitet är den internationellt erkända standarden ISO 
9001. ISO:s certifieringar är välkända på marknaden, varför allt fler företag anpassat 
sin organisation efter den. Tidigare har ISO-standarden setts som en belastning för fö-
retagen. Byråkratin har varit så pass omfattande att de anställda slutat följa standardens 
regelverk, för att hinna med sitt arbete, vilket har gjort den meningslös. Idag är stan-
darden uppdaterad i en modern version som bättre passar företagens arbetssätt. Idag 
krävs det bland annat att företagen ska identifiera och dokumentera sina processer och 
rutiner. Det ska finnas ett dokumenterat sätt att arbeta med ständiga förbättringar, 
kundens egendom, mätning av kvalitet och hantering av avvikelser. Fördelen med det 
nya arbetssättet är att flexibiliteten är högre, vilket ger företagen själva en möjlighet att 
välja hur de vill utforma sitt system (Bowin, 2002).  

Det finns flera faktorer som är avgörande, för att genomförandet av ett förändringsar-
bete ska bli en lyckad investering för ett företag. Hittills har många förändringsförsök 
medfört att företag kunnat anpassa sig till de nya förutsättningarna, andra har kunnat 
öka sina konkurrensfördelar och vissa har skapat en bättre utgångspunkt inför framti-
den. Dock finns det alltför många företag som aldrig når dit, de förväntade förbätt-
ringarna har blivit en besvikelse och pengarna har hamnat i sjön (Kotter, 1996). Vid 
förändringsarbeten sker ändringar som kan uppfattas såväl positiva som negativa av 
medarbetarna och reaktionerna beror på i vilken omfattning förändringen är påtvingad 
eller självvald (Angelöw, 1991). Det är därför viktigt att ledningen som ansvarar för 
förändringsarbetet strävar efter att motivera och engagera sina medarbetare (Bergman 
och Klefsjö, 2006).  
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Fallföretaget 

OCS är ett ingenjörsföretag som utvecklar och producerar interna transportsystem 
bland annat till underleverantörer inom bilindustrin, till möbeltillverkare och konfek-
tionsföretag. Företaget genomförde år 2004 en verksamhetsanalys. Hela organisationen 
granskades och flertalet enkätundersökningar genomfördes, för att få fram medarbe-
tarnas åsikter och behov inom arbetet. Resultatet blev ett flertal förändringspunkter, 
bland annat fattades beslutet om att ta fram befattnings- och rutinbeskrivningar för 
personalen genom att upprätta ett kvalitetsledningssystem i linje med ISO 9001:2000. 
Arbetet påbörjades år 2005, men fick efter ett tag läggas ner, då resultatet inte var en-
ligt ledningens förväntan. Ett nytt försök startade i mitten av år 2007 och pågår fortfa-
rande.  

Det finns ett inneboende behov av förändring hos varje individ och människan väl-
komnar de förändringar som förbättrar den egna situationen (Angelöw, 1991). Om 
medarbetarna inte förstår meningen med systemet kommer de aldrig att använda det. 
OCS medarbetare är positiva till satsningen, men efter det första misslyckade försöket 
med att bygga upp ett Kvalitetsledningssystem finns det en viss skeptisk attityd hos 
medarbetarna om att förändringen kommer att bli genomförd.   

1.2 Problemdefinition 
Hur ska ledningen kunna genomföra ett förändringsarbete med hänsyn till de behov, 
förväntningar och önskemål som medarbetarna har och samtidigt uppfylla ISO-
standardens krav? 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda vilka behov som finns bland användarna, vid 
utvecklingen av ett kvalitetsledningssystem på ett fallföretag. Syftet är också att påvisa 
kritiska faktorer för ett framgångsrikt förändringsarbete.     

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att inrikta sig på vilka behov medarbetarna har, jämfört med 
de krav som kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2000 ställer på ett företag. De kritiska 
faktorer, som ska påvisas, är ur medarbetarnas perspektiv.   
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2 Metod 
I metoden presenteras olika vetenskapliga begrepp och forskningsmetoder, vilket efterföljs av en be-
skrivning av min valda metod och mitt tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med att kritisk granska 
valda källor, samt den valda metodens reliabilitet och validitet.      

”Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det” (Fog, 1979, återbe-
rättad av Holme & Solvang, 1997)  

Alla metoder är arbetsredskap, vilka i olika grad använder sig av olika synsätt. Det är 
inte önskvärt att på förhand låsa sig vid en viss metod, eftersom frågeställningen då 
kommer att bli begränsad. Det finns fördelar med att kombinera verktygen, för att få 
ut det bästa av dem under olika delar av ett arbete. En välkombinerad blandning ger en 
stor frihet under undersökningen (Holme & Solvang, 1997).  

2.1 Vetenskaplig ansats 
Positivism och hermeneutik är två vetenskapliga ansatser. Positivismen fokuserar på 
objektet, medan hermeneutiken fokuserar på subjektet (Wallén, 1996).  

Positivismen präglas av tron på vetenskaplig rationalitet. Tidigare innebar det att en ve-
tenskaplig ansats endast är meningsfull om den kan verifieras empiriskt. Därmed var 
studier som innefattade känslor och värderingar inte en del av vetenskapen. Dagens 
positivism menar att kunskap ska vara empiriskt prövbar, vilket innebär att den ska 
kunna mätas för att valideras som tillförlitlig kunskap. Ansatsen ska kunna uttrycka 
kunskap i samband mellan orsak och verkan. Kritiken mot positivismens uteslutande 
av känslor, värderingar och andra icke mätbara objekt ledde till utvecklingen av en ny 
genre inom positivismen, systemsynsättet, samt hermeneutiken (Wallén, 1996).  

Systemsynsättet inriktar sig på en grupp av objekt, vilka tillsammans arbetar för ett 
gemensamt syfte. Ett system kan vara en del av ett större system, där ”helheten är mer än 
summan av delarna” (Wallén, 1996). Vid en systemteoretisk analys är det viktigt att visa 
hur systemet är avgränsat mot omgivningen och vilka delar som ingår i systemet. Sy-
stemsynsättet tillämpar sig väl inom organisationer och vid planering av verksamheter 
(Wallén, 1996). 

Motsatsen till positivismens rationella forskningsresonemang är hermeneutiken, där 
det väsentliga är att tolka innebörder i texter, symboler, handlingar etc. Förförståelsen 
har en väsentlig roll, vilken ska åskådliggöras. Tolknings- och förståelsearbetet pågår 
under hela undersökningens gång till dess att en helhetsbild skapas (Wallén, 1996). 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Likheten mellan kvantitativ och kvalitativa metoder är att båda strävar efter att bättre 
förstå den verklighet vi lever i och hur människor, grupper och institutioner påverkar 
varandra. Skillnaden är främst att kvalitativa metoder redovisas i ord och kvantitativa i 
siffror (Holme & Solvang, 1997).   

Kvalitativa metoder utgår från att varje studerat fenomen består av en unik kombina-
tion av kvaliteter och egenskaper, vilket varken kan mätas eller vägas. Kvalitativa studi-
er utgår från att sociala fenomen ska begripas inifrån och på djupet, där tonvikten lig-
ger på en inre förståelse och tolkning, i motsats till den kvantitativa studiens beskriv-
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ning och förklaring. Innehållet i kunskapen beskrivs som helhetsinriktad och kan 
komma från till exempel fallstudier, där de undersöktas föreställningar om sin omvärld 
tolkas och studeras i första hand (Andersen, 1994). Forskaren som använder sig av en 
kvalitativ metod söker riklig information från få enheter. Det handlar om att gå på 
djupet genom en tvåvägskommunikation, där ostrukturerade intervjuer och observa-
tioner genomförs. Det finns ett gediget intresse för det unika och avvikande, samt för 
sammanhang och strukturer. Syftet med kvantitativa metoder är i stället att gå på bred-
den och få lite information av en stor mängd enheter, för att få en så precis återspeg-
ling av variationen som möjligt (Holme & Solvang, 1997).   

2.3 Vald metod  
Jag har valt att genomföra en fallstudie. Det är en undersökning av en specifik förete-
else, vilken är avgränsat och definierat. När en fallstudie ska genomföras inleder fors-
karen med att definiera forskningsproblemet och välja ett fall. Vad som gör en under-
sökning till en fallstudie är själva beslutet att inrikta undersökningen på ett specifikt ex-
empel (Merriam, 1994). Jag har avgränsat mitt undersökningsområde till att endast fo-
kusera på medarbetarna i en vald organisation. Fallstudien lämpar sig väl i mitt fall, då 
den är verklighetsnära och passar vid praktiska problem (Merriam, 1994).  

Medarbetaren är en del av ett företag, som i sig är en del av en större kontext. Att på-
verka medarbetaren i sitt arbete kommer att påverka den egna organisationen och där-
igenom influera den större kontexten i sig. På ett objektivt sätt vill jag studera medar-
betarens behov och hitta faktorer som leder till en lyckad förändring, vilket visar att jag 
har ett systemsynsätt. 

Det finns olika sätt att dra slutsatser på, där deduktion är ett av dem. Deduktion inne-
bär att forskaren drar logiska slutsatser som ses som giltiga om de är logiskt samman-
hängande (Turén, 2007). Forskaren samlar teoretisk information, vilka analyseras i 
verkligheten genom en undersökning (Wallén, 1996). Jag började med att studera ISO 
utgivna handbok och teorier kring viktiga faktorer för medarbetare vid förändringsar-
beten, för att sedan under intervjun kunna ställa relevanta frågor. Det visar att jag an-
vänder mig av ett deduktivt angreppssätt, där jag går från teori till empiri för att kunna 
dra slutsatser. 

Den information som kommer direkt från en person eller grupp kallas för primärdata. 
Det viktigaste för forskaren är att avgöra vilken information som kommer att krävas 
för att problemet ska kunna bli belyst och hur informationen ska kunna komma fram 
(Jacobsen, 2002). En kvalitativ metod valdes, för att kunna studera ett fåtal individer 
på djupet och få fram medarbetarens tankar och åsikter. Intervju är ett effektivt verk-
tyg för att få fram information som inte går att observera, till exempel tankar, känslor 
eller handlingar som redan skett (Patton, 1984, s 196, återberättad av Merriam, 1994). 
Jag valde intervju som främsta metod att få fram de primärdata jag behöver. Observa-
tion av verksamheten har skett indirekt, vilket innebär att jag inte aktivt eller förbes-
tämt har gjort några observationer.     
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2.4 Tillvägagångssätt 
Inför undersökning 

Inför undersökningen genomfördes en teoretisk studie, för att bredda min kunskap 
och öka min förståelse om det valda ämnesområdet. Därefter fördjupade jag mig inom 
ämnena förändringsarbete, ISO och psykologiska aspekter som är betydelsefulla vid en 
förändring, för att på så sätt vara mer förberedd inför den empiriska undersökningen.  

I en fallstudie är det viktigt att beskriva miljön som forskaren befinner sig i och vill 
undersöka. Till min hjälp har jag använt mig av sekundära informationskällor. En se-
kundär informationskälla utgörs av exempelvis dokument eller annan skriftlig källa 
som någon har skrivit i ett särskilt syfte. Det är ett bra komplement till den primära in-
formationen och kan bilda en stabil grund för den empiriska undersökningen (Merri-
am, 1994). Jag har använt mig av interna dokument från en verksamhetsanalys, som 
genomfördes på fallföretaget 2004, innehållande en sammanställning av en intern nulä-
gesanalys, en enkät angående arbetssituationen, samt en enkät om verksamhetens star-
ka och svara sidor. Dessa dokument har även haft en betydande roll i min empiriska 
undersökning, vilket beskrivs senare i kapitel  2.5 om reliabilitet och validitet.  

Ett behov kan vara svårt att förmedla, då det kan vara såväl medvetet som omedvetet 
för individen (Merriam, 1994). Det är viktigt för mig att skapa en situation som främjar 
medarbetaren till att kunna uttrycka och beskriva sina behov. Jag valde intervju som 
metod, för att samla in min primära information till undersökningen, vilket beskrivs 
mer utförligt senare i kapitlet.  

Det finns två grundläggande urvalsstrategier. I ett sannolikhetsurval definieras sanno-
likheten för att en enhet i en grupp kommer att inkluderas i urvalet. Det vanligaste ur-
valet är ett så kallat OSU (obundet slumpmässigt urval), vilket gör det möjligt att gene-
ralisera undersökningsresultatet. I ett icke-sannolikhetsurval finns det inga sätt att be-
räkna sannolikheten för att en enhet i en grupp kommer att finnas med i ett urval 
(Merriam, 1994). Mitt urval bygger på obundet slumpmässigt urval, eftersom alla 
medarbetare är berörda av förändringen som sker på företaget och alla människor har 
behov. Med handledning från fallföretagets vd valdes fyra personer ut. Det som gör att 
undersökningen inte är helt slumpmässig är att jag satte kriteriet att de valda individer-
na ska befinna sig på olika avdelningar, för att därigenom bredda uppfattningen av de 
interna behoven. De utvalda personerna är:  

- Micael Johansson, projektingenjör 

- Jan Lewandowski, utvecklingsansvarig 

- Lars Larsson, lager- monterings- och distributionsansvarig 

- Leif Nilsson, inköpsansvarig 

Som intervjuare anser jag att det är till min fördel att jag känner de medarbetare som 
intervjuades sedan tidigare, då jag arbetat på företaget. Jag känner mig tryggare i min si-
tuation och jag tror respondenterna har större förtroende för en person de känner se-
dan innan, vilket skapar en stabil grund inför intervjuerna.  
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Genomförande av undersökning 

Det finns olika typer av intervjuer. Den kan vara mycket strukturerad, mindre struktu-
rerad eller helt ostrukturerad. En mycket strukturerad intervju har likheter med en en-
kät, där val av frågor och ordningsföljd är beslutade i förväg. En mindre strukturerad 
intervju behåller delar av den strukturerade formen, där en del frågor är förplanerade, 
då viss information önskas komma fram från respondenterna, men intervjun hålls öp-
pen. Det ger respondenten en möjlighet att tala mer fritt och forskaren får en möjlig-
het att anpassa intervjun efter hur den utvecklas. En ostrukturerad intervju innehåller 
inga förberedda frågor (Merriam, 1994).  

Jag valde att genomföra en mindre strukturerad intervju, där frågor formulerades som 
mer ämnar för diskussion än sökande efter ett specifikt svar. Jag menar att det inte 
finns några rätta svar när undersökningen avser att få fram ett individuellt behov i en 
specifik fråga. Jag anser att det är viktigt att hålla en öppen dialog och diskutera till-
sammans med respondenten, i stället för att ställa frågor som gör att respondenten 
känner sig låst och inte kan svara fritt.  

Frågorna som formulerades är direkt relaterade till standardkraven för ISO. Respon-
denten fick beskriva hur aktiviteter och handlingar hanteras idag och vilka brister de 
upplever i arbetet. Jag ställde även frågor som uppmanade respondenten att uttrycka 
sina önskemål och behov inom deras olika arbetsområden. Avslutningsvis under inter-
vjun diskuterades fyra ämnesområden, vilka innefattade delaktighet, motivation, för-
ändringsmotstånd och ledarskap, för att få fram deras åsikter om dessa punkter i sam-
band med en förändring.  

Intervjun genomfördes i mötesform i företagets egna lokaler med en respondent i ta-
get. Intervjun pågick mellan 45-60 minuter och sammanlagt genomfördes fyra inter-
vjuer. Det har inte gjorts några uppföljningar på intervjuerna.  

Det kan vara svårt att minnas alla detaljer från en intervju. Som stöd använde jag mig 
av digital röstinspelning, för att kunna ha möjlighet att åter lyssna till respondenternas 
svar och i lugn och ro anteckna viktiga detaljer.  

Efter undersökning 

Sammanställningen av intervjudata gjordes direkt efter varje genomförd intervju. Jag 
använde mig av en teknik som Merriam (1994) kallar för loggbok. I loggboken anteck-
nas först vem som har intervjuats, datum och en kolumn för egna anteckningar. När 
inspelningen spelas upp antecknar forskaren viktiga utsagor, idéer, fraser, uttryck som 
uttalats av respondenten (Merriam, 1994). Jag började med att anteckna allt som re-
spondenten sagt under intervjun, oftast i hela citat. Därefter skapades en elektronisk 
loggbok, där anteckningarna indelades i kategorier, vilka går att härleda till de stan-
dardkraven för ISO, tillsammans med mina egna kommentarer. Det upprättades även 
kategorier för de diskussionsämnen som fanns med under intervjun. Därefter sam-
manställde jag de svar som framkommit i enkäterna och placerade utvalda referenser i 
den kategori som passade bäst. På så sätt fick jag en bra överblick över vad medarbe-
tarna upplevde och efterfrågade för tre år sedan och vad som fortfarande är aktuellt 
idag. Sammanställningen genererade en stabil bas inför analysen.   

Analysen har utförts parallellt med sammanställningen av de primära och sekundära 
data. Den har varit en ständigt pågående process och mina tankar antecknades redan 
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vid det inledande stadiet av sammanställningen och finns i loggbokens avsnitt för egna 
anteckningar. Den första sammanställningen av intervjudata återfinns i bilaga 3.  

I en fallstudie har analysen en nära relation till nulägesbeskrivningen, enligt Merriam 
(1994). Jag valde därför att placera analysavsnittet och nulägesbeskrivningen i samma 
kapitel. På så vis får läsaren en direkt återkoppling till vad som just presenterats till-
sammans med de teoretiska aspekterna och standardkraven. Avslutningsvis finns en 
sammanställning av nulägesbeskrivningen och analysen, för att ge en så god återkopp-
ling som möjligt inför slutsatserna.  

2.5 Reliabilitet och validitet 
När en undersökning genomförs finns det två väsentliga aspekter att ta hänsyn till. Det 
ena är reliabilitet och det andra är validitet.  

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och innebär i vilken utsträckning ett undersöknings-
resultat kan upprepas (Merriam, 1994) Om slumpfaktorer elimineras och forskaren har 
räknat rätt innebär det att om en annan forskare genomför en undersökning på samma 
sätt ska resultatet bli det samma. Då har undersökningen en hög reliabilitet (Turén, 
2007). Validitet betyder giltighet och bedömer om det som ämnades undersökas också 
är det som har studerats och inget annat (Turén, 2007). Oavsett vilken forskningsme-
tod som använts kommer den grundläggande frågan alltid att vara: I vilken utsträck-
ning kan forskaren lita på de resultat som fallstudien gett (Merriam, 1994)?  

Det är viktigt att kunna avgöra graden av kvalitet på intervjudata. Det finns flera fakto-
rer som kan påverka informationen som respondenten lämnar ifrån sig och som inte är 
lätt för forskaren att upptäcka. All information från en respondent har medvetet eller 
omedvetet genomgått en urvalsprocess och det som utvinns ur en intervju är egentli-
gen bara en individs uppfattningar om ett ämne (Merriam, 1994). Dock är det just det 
som jag är ute efter. Jag vill få reda på medarbetarnas uppfattningar inom olika ämnen, 
deras åsikter, värderingar och behov.  

För att ta ställning till den intervjuades trovärdighet kan forskaren ”jämföra vad en viss in-
formant säger med vad en annan informant har påstått” (Whyte, 1982, återberättad av Merri-
am, 1994). Jag är även medveten om den skevhet som kan uppstå när jag ska tolka re-
spondentens svar. Alla individer har sin verklighetsbild, sina uppfattningar om omgiv-
ningen och sin bakgrund, vilket spelar in i hur information tolkas. Genom att använda 
mig av inspelad intervjudata har jag kunnat återberätta ordagrant vad respondenten an-
ser i en viss fråga, vilket ökar tillförlitligheten inför analysen. Jag har även inkluderat 
sammanställningen av intervjudata i en bilaga, vilket ger läsaren en direkt inblick i vad 
som sagts under intervjuerna. Det ökar rapportens totala trovärdighet.   

Under intervjun har jag haft goda möjligheter att ställa de följdfrågor jag behövt, för 
att få svar som är relevanta för undersökningen. Jag har utformat frågor som mer in-
bjuder respondenten till att formulera sina åsikter, sina önskemål och beskriva sina be-
hov kring standardkraven för ISO. På så vis har jag kunnat uppfylla rapportens syfte.  

De enkätundersökningar som användes innefattar flera likartade eller kompletterade 
frågor i jämförelse med de frågor jag ställde under mina intervjuer. Svaren jag fick un-
der intervjun liknar mycket de svar som gavs i de olika enkätundersökningarna, trots 
att undersökningen genomfördes år 2004. Det innebär att om samma frågor skulle 
ställas igen, under liknande förhållanden, är sannolikheten stor att svaret upprepas. 
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2.6 Källkritik 
En av uppgifterna som forskare är att värdera och kritiskt granska äktheten i ett do-
kument, vilket kan användas i en undersökning. Forskaren bör också bedöma värdet 
av informationskällan och ifrågasätta om informationen är viktig för undersökningens 
syfte (Merriam, 1994).  

Kritik mot sekundärdata 

Det finns både för- och nackdelar med att använda en sekundärkälla. Dokumentet är 
skrivet i ett annat ändamål än för det egna arbetet och det kan vara svårt att avgöra 
äktheten. Det kan även vara problematiskt att få den att passa i den teoretiska ramen. 
Fördelen är att ett dokument är en produkt som avspeglar verkligheten den uppkom i, 
vilket inte påverkar det egna forskningsarbetet. Det är forskarens uppgift att hitta de 
dokument som är relevanta för problemställningen (Merriam, 1994).  

Rapportens huvudkälla har varit ISO:s handbok, vilken har använts för att beskriva de 
krav som standaren ställer på fallföretaget. Att endast välja en referens, för att beskriva 
en väsentlig del av mitt arbete, skulle möjligtvis inte rekommenderas i vanliga fall. Det 
ger endast ett perspektiv på ett ämne som annars skulle kunna breddas av flera syn-
vinklar. Att välja ISO:s handbok som enda källa i detta avseende blev nödvändigt, ef-
tersom ingen annan litteratur kan förmedla samtliga krav på liknande sätt. 

Den främsta nackdelen som påverkat mig vid användandet av sekundärdata är den 
tidsåtgång som krävs för att sålla bland mängden information och hitta relevanta refe-
renser. Ämnet förändringsarbete är brett och utbudet stort. Att söka litteratur som fo-
kuserar på medarbetarens behov vid organisationsförändringar har varit en grund-
läggande utgångspunkt vid informationssökandet. Risken är dock att mycket använd-
bar information inte har kommit till användning i arbetet, men utan att avgränsa mitt 
ämnesområde skulle sökandet ha blivit än mer tidskrävande. Flera av mina litteratur-
källor är äldre referenser, vilket kan innebära att nya synvinklar och teorier inte finns 
med. Detta har jag haft i åtanke under urvalet. De olika referenserna har använts för 
att styrka varandras påståenden och jag har efter eget förnuft försökt välja den littera-
tur som bäst beskriver vad jag vill förmedla.   

Den interna företagsinformationen som använts i arbetet är direkt relaterad till de per-
soner som är i fokus för min undersökning. Dokumenten är skapade av en oberoende 
konsult i samarbete med fallföretaget. Under arbetets gång har jag haft tillgång till or-
ginalenkäterna som jag själv gått igenom på nytt och funnit relevant information för 
min undersökning. Jag bedömer dokumenten som högst passande för min rapport, då 
den skapar en stabil grund för min beskrivning av fallföretaget.   

Att hämta information från Internetkällor, som är öppna för vem som helst att ladda 
upp information, innebär alltid en risk. Det finns ingen författare till den skrivna tex-
ten och ingen referens till varifrån informationen kommer. Den informationen jag 
hämtat är allmänt känd och jag bedömer den som trovärdig.  

Kritik mot primärdata 

Att genomföra en mindre strukturerad intervju ställer stora krav på intervjuaren efter-
som svaren på frågorna kan handla om förhållanden som är utan intresse för under-
sökningen. Det gör datahantering till en svår och tidskrävande uppgift (Andersen, 
1994). Att genomföra en mindre strukturerad intervju gav mig både för- och nackdelar 
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som oerfaren intervjuare. Jag kunde ha förberedda frågor, utan tvånget att behöva stäl-
la samtliga frågor till varje respondent. Det gav mig också en trygghet under intervjun 
att ha frågor att falla tillbaka på och att inte bara föra en diskussion, vilket var en för-
del. Respondenten fick möjlighet att svara fritt på frågorna, utan att bli för styrd.  

Den stora fördelen generellt att använda intervju som metod är att den har större 
svarsvillighet. Mer intima frågor besvaras oftare och intervjuaren kan få vetskap om si-
tuationer som respondenten inte medvetet uttalar sig om. Intervjuaren har möjlighet 
att ställa många frågor och få svar med hög validitet. Möjligheten att kontrollera relia-
biliteten är också högre (Andersen, 1994).  

Nackdelen jag upplevde med en mindre strukturerad intervju var att jag inte kunde sty-
ra intervjun fullt ut med förutbestämda frågor, vilket vid några tillfällen genererade 
svar som inte helt stämmer överens med frågan. Vid ett tillfälle kontaktades den av re-
spondenterna på nytt för att ställa om en fråga, vilket redde ut vissa missförstånd.  

Ytterligare en nackdel med den valda metoden är att mycket tid har gått åt till att sam-
manställa all intervjudata. Precis som Andersen (1994) antyder dyker det alltid upp in-
tervjudata som inte är relevant för undersökningen. Stor del av tiden har går åt till att 
välja ut den information som är mest väsentlig för arbetet (Andersen, 1994).  

En alternativ metod är att istället använda en enkätundersökning. Möjligheten att fråga 
om deras behov, åsikter och önskemål inom olika ämnen finns även här. Det skulle 
förmodligen ha sparat mig mer tid att sammanställa informationen, eftersom samtliga 
skulle ha fått samma mängd identiska frågor att besvara. Jag hade kunnat involvera fler 
medarbetare i undersökningen och gett dem mer tid att tänka över sina svar. Nackde-
len med denna metod, enligt Andersen (1994), är att svarsvilligheten är lägre och inti-
ma frågor besvaras mer sällan. Dessutom kan forskaren inte vara helt säker att det är 
den utvalda personen som fyllt i enkäten och möjligheten att kontrollera reliabiliteten i 
svaren är få.    
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3 Referensram 
I referensramen behandlas inledningsvis ämnet förändring, där tre exempel på olika kända föränd-
ringsstrategier presenteras. Därefter introduceras krav för kvalitetsstandarden ISO 9001:2000, vil-
ket följs av ett mer psykologiskt inriktad avsnitt, för att beskriva vad som är viktigt för en medarbe-
tare som befinner sig i en förändring. Avslutningsvis sammanfattas referensramens centrala aspekter.   

3.1 Förändring  
Förändring är ett tillstånd, utan given början eller absolut slut. Detta tillstånd är någon-
ting som alla lever i, både människor och institutioner. Förändring är inget nytt, den 
accelererade bara långsammare förr, vilket upplevdes som stabilt och statiskt. Idag sker 
förändringar allt snabbare på grund av kontextens höga förändringshastighet, vilket 
ställer större krav på organisationer att anpassa och förändra sin verksamhet (Ahren-
felt, 2001).  

Eftersom förändring är någonting naturligt är det många som försökt utforma strategi-
er för att få förändringen att bli en del av organisationskulturen. I den japanska före-
tagskulturen finns en djupt rotad tro på förändring utan slut. Japanska företag och ja-
panskt ledarskap präglas av Kaizen, strategin som manar till ständiga förbättringar och 
är en naturlig del av vardagen (Imai, 1991). Kotter (1996) ger sitt bidrag bland föränd-
ringsstrategier genom en åttastegsprocess, innehållande faktorer som är avgörande för 
om en förändring ska bli lyckad eller inte. Total Quality Management, eller offensiv 
kvalitetsutveckling, är ett begrepp för att ständigt arbeta med kvalitetsutveckling, i syfte 
att tillfredsställa och helst överträffa kundernas behov (Bergman & Klefsjö, 2006).  

Det är strategierna Kaizen, Kotters åttastegsprocess och TQM som kommer att pre-
senteras ytterliggare i detta kapitel.  

3.1.1 Kaizen 
Ordet Kaizen kommer från japanskan och betyder förändring till det bättre. Begreppet 
kan ses som ett samlingsnamn för de ledningsmetoder, som gjort att japanska företag 
har en stark konkurrensposition på marknaden. För att Kaizen ska fungera krävs det 
att kulturen inom företaget förändras så att alla kan vara med och arbeta för ständiga 
förbättringar, oavsett var i företaget individen befinner sig och oberoende av position. 
Konceptet Kaizen skapar ett processorienterat tänkesätt, där processerna måste för-
bättras innan ett förbättrat resultat kan uppnås. Begreppet fokuserar på människornas 
insatser och samspelet mellan ledning och anställd har en central punkt (Imai, 1991).  

Smågruppsverksamhet är en viktig del inom Kaizen. Syftet med smågrupperna är att 
stimulera utveckling över yrkesgränser mellan medarbetarna. Grupperna internt har 
olika syften, men alla har gemensamt bidragit till att höja produktiviteten, skapa en 
meningsfull arbetsmiljö och förbättra samarbetet mellan ledning och anställd inom de 
japanska företagen. De flesta smågrupper har initierats av de anställda själva med led-
ningens godkännande. Exempel på grupper är QC-cirklar, Quality Control, och för-
slagsverksamhet. QC-cirklarna arbetar med kvalitetsstyrning och har med tiden lett till 
att kvaliteten på produkterna har ökat, vilket genererat förhöjd produktivitet och pre-
station inom hela företaget (Imai, 1991).  
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Förslagsverksamhet är en vanligt förekommande metod i japanska företag, där varje 
anställd ska ta sitt ansvar och ge förslag på förbättringar inom organisationen. Eiji To-
yoda, styrelseordföranden på Toyota Motors, berättar i en intervju att de anställda ger 
organisationen en och en halv miljon förslag varje år och 95 procent av dem genom-
förs. Fördelen är att anställda som varit med och gett förslag på nya arbetssätt, kom-
mer ha större motivation att arbeta med de nya rutinerna när det är deras egna initiativ 
som har genomförts (Imai, 1991).   

Ständiga förbättringar genom Kaizen symboliseras av kontinuitet, de är ständigt pågå-
ende och långsiktiga med långvariga effekter. Genomförandet sker i små, odramatiska 
steg, där alla ska engageras genom gruppverksamheter. Fördelen är att Kaizen fungerar 
bra i alla ekonomiska situationer. Motsatsen till Kaizen är innovation, där satsningarna 
sker på teknologi, med snabba och obestämda förändringar som några få individer är 
med och genomför. Effekterna är kortsiktiga och kräver ofta stora investeringar, för 
att skrota det befintliga och bygga på nytt (Imai, 1991).  

3.1.2 Kotters åttastegsprocess 
De företag som har genomfört en förändring med lyckad utgång har ett gemensamt 
mönster för hur arbetet utfördes. Deras förändring utfördes i en flerstegsprocess, för 
att skapa den motivation som krävs för att övervinna förändringströghet. De vanligas-
te misstag som företag begår när de ska genomföra en förändring är att de undervärde-
rar visionens kraft och låter hinder stå i vägen för den nya visionen. Det tillåts en hög 
grad av självbelåtenhet, de misslyckas med att skapa kortsiktiga framgångar och tar ut 
segern i förskott. Konsekvenserna av detta blir att de nya strategierna genomförs då-
ligt, reengineering tar för lång tid, det kostar för mycket och når inte önskade resultat 
(Kotter, 1996). Vad företagen behöver, menar Kotter (1996), är en förändringsmetod 
(se figur i bilaga 1). 

Kotters (1996) åttastegsprocess består till att börja med av fyra steg, vilka ska tina upp 
de rådande förhållandena. Startpunkten börjar vid förståelsen för att en förändring är 
nödvändig. Om personalen inte förstår vitsen med förändringen kommer de heller inte 
att agera för den. Det krävs att självbelåtenheten, hos såväl ledning som anställda, 
sänks och angelägenhetsmedvetandet höjs, vilket fungerar effektivast om det finns en 
synlig kris (Kotter, 1996). Detta stadium är även viktigt inom Kaizen vid en föränd-
ringsstart, där Imai (1991) talar om liknöjdhet och betonar vikten av problemmed-
vetenhet. När angelägenhetsmedvetandet är höjt inom organisationen är det viktigt att 
i steg två sammanställa en stark vägledande koalition, där sammansättningen har en 
hög förtroendenivå och som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. Det är en fas 
som behöver få ta tid (Kotter, 1996).  

Medarbetarna måste kunna övertygas om de uppoffringar de behöver göra under för-
ändringsprocessen. Därför är steg tre en viktig uppgift för hela förändringens fortsatta 
arbete, då vision och strategi ska utvecklas. Visionen ska kunna förmedla en bild om 
hur framtiden kommer att se ut. Den ska vara eftersträvansvärd, kommunicerbar på 
fem minuter, samt ge utrymme för initiativ. Dock ska den vara tydlig nog för ledning-
ens beslutsfattande. Strategin förtydligar hur visionen ska kunna nås och karaktäriseras 
av logik i form av realistiska och uppnåeliga mål. Visionen förmedlas under steg fyra 
genom att använda sig av de informations- och kommunikationskanaler som finns 
inom ett företag, helst via tvåvägskommunikation (Kotter, 1996).  
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Steg fem till och med sju introducerar de nya förfaringssätten. Att ge befogenheter på 
bred bas innebär att hjälpa medarbetarna inom organisationen till handlingsfrihet, ge-
nom att undanröja hinder som kan stå i vägen för visionen. Hinder kan vara organisa-
tionsstrukturer och gamla informations- och personalsystem som går emot visionen. 
Det kan vara bristande färdigheter hos medarbetaren. Det är inte enbart utbildning 
som behövs, utan rätt utbildning, för rätt person, vid rätt tidpunkt och i rätt skala. 
Medarbetarna måste få tid till att ta till sig den nya kunskapen och göra den till en del 
av sitt arbetssätt. Ytterligare ett hinder kan vara förändringsovilliga chefer, som inte 
uppmuntrar till handlingar som är förenliga med företagets vision. Att undanröja dessa 
hinder kommer att bidra till att frigöra en stor kraftkälla, där personalen arbetar för att 
genomföra den nödvändiga förändringen.  

Under tidigt stadium är det väsentligt att kunna påvisa att de nya förändringsinsatserna 
bidragit med förbättringar, genom att redovisa kortsiktiga vinster. Det ger medarbetar-
na ett bevis på att ansträngningarna är värda att göra, vilket stimulerar motivationsni-
vån. Det är även en signal tillbaka till ledningen att förändringen går enligt planerna 
(Kotter, 1996). Steg sju innebär att eliminera onödiga, ömsesidiga beroenden, för att 
kunna genomföra fler såväl långsiktiga som kortsiktiga förändringar.  

Sista steget förankrar förändringen i företagskulturen. För att en förändring ska kunna 
bli en del av företagskulturen är de nya metoderna beroende av resultat. Kulturen är 
det största hindret mot förändringen eftersom normer och värderingar måste ändras. 
Det innebär att nyckelpersoner ibland måste bytas ut. Det är när människors handling-
ar och attityder ändras som kulturen kan förändras (Kotter, 1996).  

3.1.3 Offensiv kvalitetsutveckling (TQM) 
Allt fler företag integrerar kvalitet som en viktig del inom verksamheten, då det har 
blivit en betydelsefull faktor för kunder. Bergman och Klefsjö (2006) beskriver att 
”kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa kundernas behov och 
förväntningar”. Offensiv kvalitetsutveckling, eller Total Quality Management, handlar 
om att vilja tillfredsställa och helst överträffa kundernas förväntningar, samt att stän-
digt arbeta med att förändra, förbättra och förebygga. För att lyckas med en offensiv 
kvalitetsutveckling krävs det att företagskulturen bygger på fem grundvärderingar, eller 
fem hörnstenar som Bergman och Klefsjö (2006) benämner det. Dessa är att alltid sät-
ta kunden i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta med ständiga 
förbättringar och att skapa förutsättningar för delaktighet, se figur 2. Företag med en 
starkt företagskultur har oftast större möjligheter att kvalitetsutveckla sitt företag, där 
IKEA får agera exempel för sin ständiga förbättringar och utveckling (Ljung, 2007).   

    
Figur 1. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling, Bergman och Klefsjö (2006), s. 36.  
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”Kvalitet måste värderas av kunden” (Bergman & Klefsjö, 2006). Det är därför viktigt att 
sätta kunderna i centrum och kontinuerligt ta reda på vad kunderna behöver och att 
under ständig utveckling av varor och tjänster försöka uppfylla kundernas behov och 
önskemål. Detta är ett svårt uppdrag, då kunderna inte alltid själva vet vad de är i be-
hov av och vill ha. Beslut måste fattas baserat på fakta. Det innebär att lämplig infor-
mation tas fram som kan sammanställs och analyseras för att sedan kunna dras slutsat-
ser från (Bergman och Klefsjö, 2006).  

Vid allt fokus på externa kunder är det minst lika viktigt att inte glömma bort de inter-
na kunderna, medarbetarna, och deras behov och önskemål, för att kunna genomföra 
ett bra arbete. Det kommer i slutändan leda till förhöjda möjligheter att tillfredsställa 
de externa kunderna.  För att medarbetarna ska kunna känna att de är en del av kvali-
tetsutvecklingen är det viktigt att ledningen skapar förutsättningar, för att medarbeta-
ren ska kunna vara delaktig och aktiv i beslut. Ledningen måste kunna delegera ansvar 
och befogenheter, för att på sätt riva eventuella barriärer, vilka kan finnas mellan av-
delningar och grupper (Bergman och Klefsjö, 2006).  

Att arbeta med processer är en viktig hörnsten inom kvalitetsutveckling, för att kunna 
inse att en verksamhet bygger på att en kunds behov kan tillfredsställas. På så sätt syn-
liggörs flödet av de sammanhängande aktiviteter som ett företag består av. Det är 
dessutom enklare att arbeta med ständiga förbättringar när processerna är visualisera-
de. De ständiga förbättringarna är ett viktigt sätt att kontinuerligt hitta nya vägar till att 
tillfredsställa kundernas såväl medvetna som omedvetna behov (Bergman och Klefsjö, 
2006). Ett sätt att arbeta med kvalitetsutveckling är till exempel att certifiera sig enligt 
ISO-standarden för ledning av kvalitet, den så kallade ISO 9001:2000 

3.2 Ledningssystem för kvalitet 
ISO står för International Organization for Standardization och är en internationell 
sammanslutning av nationella standardiseringsorgan. Det är i så kallade tekniska kom-
mittéer som nya standarder utarbetas, där kommittén ISO/TC 176 utvecklat standar-
den ISO 9001 för Quality Management and Quality Assureance. Tidigare fanns flera 
olika utgåvor av kvalitetsstandarden ISO 9001, vilka idag har slagits samman till en 
gemensam upplaga under beteckningen ISO 9001:2000 (Bowin, 2002).  

ISO 9001:2000 är ett ledningssystem för kvalitet. Denna upplaga bygger på grund-
läggande ledningsprinciper och förbättringscykler, vilket ställer tydligare krav på ledar-
skap, processorientering och ständiga förbättringar (Nyström, 2007). Syftet med ett 
kvalitetsledningssystem är att kvalitetssäkra produkten och att öka kundtillfredsställel-
sen. Företag ska kunna använda KLS1 som ett medel, för att leda och styra sina aktivi-
teter på ett sådant sätt att kvalitetsmålen uppfylls, att kundernas behov tillfredsställs 
och att produkter och tjänster förbättras. Standardkraven för ISO är så pass allmänna 
att alla organisationer, oberoende av bransch och storlek ska kunna använda sig av den 
(Bowin, 2002).  

Argument för varför ett företag ska införa ett KLS är framför allt att fler kunder, såväl 
inom offentlig som privat sektor, efterfrågar den tillförlitlighet som ett ledningssystem 
för kvalitet kan erbjuda (Bowin, 2002). I nästföljande delkapitel beskrivs standardens 

                                                 
1 KLS är en förkortning av kvalitetsledningssystem.  
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krav på dokumentation, resurshantering, processer, samt mätning, analys och förbätt-
ring.  

3.2.1 Krav på dokumentation 
Standaren har tydliga krav på dokumentation. Vilket medium som används för doku-
mentation är upp till varje organisation. Vad som krävs är att det finns en dokumente-
rad kvalitetspolicy, kvalitetsmål och kvalitetsmanual. Företaget ska upprätta och do-
kumentera rutiner och andra specificerade dokument, för att säkerställa att processerna 
planeras, genomförs och styrs på ett effektivt sätt (Bowin, 2002).  

Det är högsta ledningens ansvar att informera organisationen om betydelsen av att 
både kundkrav och författningskrav uppfylls, samt ansvara för att upprätta en kvali-
tetspolicy och kvalitetsmål. De ska säkerställa att resurser finns tillgängliga och att an-
svar och befogenheter är bestämda och kommunicerade inom organisationen. Det bör 
inte lämna några tveksamheter, eftersom det är frågan om samverkan mellan medarbe-
tare. Ledningen ska även säkerställa att det skapas processer och metoder för intern 
kommunikation (Bowin, 2002). (Mer om dokumentation bilaga 2). 

3.2.2 Krav på resurshantering  
Det är organisationens uppgift att fastställa behovet av resurser och se till att de finns 
till förfogande, för att upprätta och underhålla KLS, samt öka kundtillfredsställelsen. 
Det som förväntas av personalen är att de som utför ett arbete, vilket påverkar pro-
duktkvaliteten, ska ha den kompetens som krävs, genom teoretisk och praktisk utbild-
ning, färdigheter och erfarenheter. Det är en viktig del i kvalitetsarbetet att bestämma 
vem som ska göra vad (Bowin, 2002).  

Det är organisationens uppgift att fastställa och dokumentera krav på medarbetarens 
kompetens. Dokumentation ska även föras över genomförda utbildningar, samt varje 
persons erfarenheter och färdigheter. Det är dock inget krav att ha dokumenterade an-
svarsområden, men de måste vara väl kommunicerade internt i organisationen (Bowin, 
2002).  

Resurser innefattar inte enbart personal. Organisationen ska fastställa behovet av infra-
struktur, för att uppnå de krav som finns på produkten. Det handlar om att se till att 
arbetsplatsen har vad som behövs. Medarbetarna ska kunna utföra sina arbeten på ef-
fektivaste sätt och exempelvis värme, ventilation, bullernivå, ljus och vibrationer behö-
ver vara på en nivå som är tillfredsställande. Infrastrukturen innefattar byggnader, ar-
betsutrymmen, tillhörande försörjningssystem, utrustning i form av hård- och mjukva-
ra och stödprocesser exempelvis transporter och kommunikation (Bowin, 2002). 

3.2.3 Krav på processer 
De krav som gäller vid införandet av ett kvalitetsledningssystem är att organisationen 
ska identifiera de processer som krävs för systemet, fastställa deras ordningsföljd, samt 
hur de tillämpas och samverkar mellan varandra. Metoder och kriterier för hur proces-
serna ska styras ska tas fram, samt säkerställa att det finns resurser och information 
tillgänglig, för att stötta funktionerna och övervakningen av processerna. Det ska även 
finnas sätt att övervaka, mäta och analysera processerna, så att nödvändiga åtgärder 
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kan vidtas, för att åstadkomma planerade resultat och ständiga förbättringar (Bowin, 
2002).  

Produktframtagning är den benämning som används när standarden beskriver bland 
annat konstruktion, utveckling och tillverkning av en vara eller tjänst. Organisationen 
ska planera och utveckla de processer som behövs för produktframtagning, vilka ska 
överensstämma med de krav som gäller i de övriga processerna. Det ska upprättas krav 
och kvalitetsmål på produkten. Det ska även utformas processer, styrande dokument 
och beslutas om resurser som behövs gällande produkten. De beslut som fattas ska 
dokumenteras i en kvalitetsplan (Bowin, 2002). (Mer om produktframtagningsproces-
sen i bilaga 2)     

3.2.4 Krav på mätning, analys och förbättring  
Organisationen ska planera och införa processer för mätning, övervakning, analys och 
förbättring. Vilka metoder som ska användas och i vilken omfattnings ska också klar-
göras. I produktionsprocesserna är det viktigt att fastställa vilken övervaknings- och 
mätutrustning som ska användas, för att försäkra produktkvaliteten. Det ska även upp-
rättas mätmetoder, för att säkerställa KLS funktionalitet (Bowin, 2002).   

Kundtillfredsställelsen är en central fråga och belyses starkt i standarden, likaså vikten 
av att genomföra intern revision med jämna intervaller (se bilaga 1). De processer som 
omfattas av kvalitetsledningsystemet ska på ett lämpligt sätt mätas och övervakas för 
att påvisa processernas förmåga att generera planerade resultat. Där planerade resultat 
inte uppnås ska korrigerande åtgärder vidtas, för att kunna säkerställa att produkten 
överensstämmer med kundkraven. På samma sätt ska produkternas egenskaper över-
vakas och mätas, för att garantera att produktkraven uppfylls, vilket ska dokumenteras 
som bevis. Detta görs under hela produktframtagningsprocessen vid lämpliga tillfällen. 
Dokumentation ska föras över existerande avvikelser och de åtgärder som vidtagits. 
Vid frisläppning av produkten ska det tydligt framgå i dokumentationen vem som an-
svarar för frisläppningen, vilket först får ske när produkten godkänts. Det är viktigt att 
organisationen förhindrar att en produkt som inte uppfyller kraven skickas för leverans 
(Bowin, 2002), (mer om mätning, analys och förbättring, se bilaga 2).  

3.3 Medarbetaren 
Förändringar har tidigare initierats, formulerats och genomförts inom verksamheter 
med ett strikt toppstyre, där medarbetarna endast blivit föremål och åskådare för de 
nya förutsättningarna. Synsättet har på senare tid förändrats till att inkludera de an-
ställda i förändringsarbete. Medarbetarna har fått en ökad betydelse inom företagen 
och i allt högre takt har det insetts att de är organisationernas mest betydelsefulla 
resurs. Ju mer kunskapsinriktade företagen blir, desto mer inser de att företaget står 
och faller med medarbetarnas kunskaper. Insikten beror även på den ökande konkur-
rensen, vilket leder till att de anställdas engagemang, motivation, flexibilitet och mång-
sidighet måste utvecklas, för att företagen ska kunna gå framåt. ”Endast de organisationer 
som kan engagera så många anställda som möjligt i ett förändringsarbete” är de som når verklig 
framgång (Angelöw, 1991). Bergman & Klefsjö (2006) beskriver att för att lyckas med 
ett kvalitetsarbete krävs det framför allt att ledningen är engagerad och att de skapar 
möjligheter för medarbetarna att vara delaktiga i kvalitetsarbetet. Nyckelorden för att 
få medarbetarna att vilja genomföra en förändring är alltså delaktighet, motivation och 
engagemang.  
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3.3.1 Delaktighet   
Ett framgångsrikt kvalitetsarbete fordrar att ledningen skapar förutsättningar för 
medarbetarnas delaktighet i arbetet. Det är en av hörnstenarna i Bergman & Klefsjös 
(2006) symbol för arbetet mot en offensiv kvalitetsutveckling. Det är utanförskap som 
skapar motstånd och låg motivation och ambitionen bör vara att alla som berörs av 
förändringen ska vara delaktig från första början. På så sätt får medarbetarna möjlighet 
att tidigt i processen vara med och formulera problem, vara aktiv och diskutera förslag 
till förändring och åtgärder. Detta kallas för demokratisk dialog (Angelöw, 1991). 
Kommunikation, delegation och utbildning blir viktiga nyckelord när medarbetarna in-
volveras i ett kvalitetsarbete (Bergman & Klefsjö, 2006). 

Det viktigaste för en individ är att veta och känna att hon behövs (Carlzon, 1985 åter-
berättad av Bergman & Klefsjö, 2006). Att inte vara delaktig skapar en hög stressfaktor 
när de anställda känner att de inte har möjlighet att påverka sin egen situation (Ange-
löw, 1991). Viktiga element, för att skapa delaktighet i en organisation, är information 
och delegation. Utan information kan en människa inte ta ansvar och det är när en 
människa i frihet kan ta ansvar som annars otillgängliga resurser frigörs. Den som har 
förutsättningar att göra ett bra jobb och som får höra att hon gjort ett bra jobb, kom-
mer också att vara engagerad i sitt arbete och bidra till ett lyckat kvalitetsarbete (Carl-
zon, 1985 återberättad av Bergman & Klefsjö, 2006).  

Delaktighet och engagemang bygger på delegation av ansvar och befogenheter, där 
ledningen visar förtroende för sina medarbetare, vilket i sin tur kommer att ge goda re-
sultat då de anställda motiverade i sitt arbete. Delaktighet handlar även om att riva bar-
riärer mellan avdelningarna, där alla kan vara aktivt delaktiga tillsammans. Det är led-
ningens uppgift att stimulera olika medarbetare från olika avdelningar till bland annat 
en högre dialogförmåga och målmedvetenhet (Carlzon, 1985 återgiven i Bergman & 
Klefsjö, 2006). Genom att kommunicera öppet med varandra om både för- och nack-
delar, hot och möjligheter, skapas ett tillfälle att lära sig av varandra. Därigenom skapas 
gemensamma föreställningar och värderingar om kvalitetsarbetet (Parmander, 2005, 
återgiven i Augsburg & Tillberg, 2006). Som ett exempel från företagsvärlden beskriver 
Angelöw (1991) ett fall, där ett förändringsarbete skulle genomföras i syfte att bli mer 
kostnadseffektiva och kundanpassade. Arbetet utfördes i projektform med partssam-
mansatta grupper från olika avdelningar. Lösningarna som arbetades fram kom från 
dem som själva skulle arbeta med dem i praktiken, vilket gjorde att idéerna starkt för-
ankrades och snabbt genomfördes.   

3.3.2 Motivation  
Ordet motivation kommer ursprungligen från latinets moti´vus och mo´veo, vilket be-
tyder att sätta i rörelse. Motivation är en psykologisk term för de processer som sätter i 
gång, upprätthåller och riktar ett beteende, varför vi handlar på ett visst sätt och inte 
på ett annat (www.ne.se, 2007). Motivation är en drivkraft för individens handlingar 
och motorn i ett förändringsarbete.  

Det finns olika motivationsteorier till varför människan handlar som hon gör. En klas-
sisk motivationsteori är Maslows behovshierarki. Maslow menar att människan har fle-
ra behov samtidigt, men prioriterar något av dem i första hand (Miner, 2002). Han 
rangordnar de mänskliga behoven i fem olika kategorier. De innefattar psykologiska 
behov, trygghetsbehov, behov av gemenskap, behov av uppskattning och självförtro-
ende, samt behov av självförverkligande, se bilden nedan.  
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Figur 2, Maslows behovshierarki, hämtad 2008-01-02 från www.wikipedia.se 

 

Även om Maslows teori om mänskliga behov inte är vetenskapligt belagd 
(www.wikipedia.org, 2008) har teorin haft betydande inverkan på hur ledningen be-
handlar sina anställda idag (Miner, 2002).   

Herzbergs tvåfaktorsteori är ytterligare en motivationsteori. Herzberg studerade för-
hållandet mellan motivation och arbetstillfredsställelse, där resultatet presenterade år 
1959 i tvåfaktorsteorin, eller motivation-hygiene-theory. Undersökningen beskriver hur 
arbetstillfredsställelsen upplevs på en arbetsplats och skildrar två dimensioner som ut-
gör teorin, där faktorer som leder till trivsel inte styrs av samma faktorer som leder till 
vantrivsel (Jakobsson & Wessling, 2006).  

Motivation bygger på faktorer som har med det egna arbetet att göra. Motivationsfak-
torer innefattar ansvar, avancemang och utveckling, prestationen av hur väl arbetet är 
utfört och känslor, som delges efter utfört arbete, i form av erkännande. Om dessa 
faktorer uppfylls kommer den anställde att känna en positiv känsla över arbetet, moti-
vationen ökar och prestationerna kommer att förbättras (Miner, 2002).  

I kontrast till omständigheter som påverkar motivationen finns hygienfaktorer, vilka 
kan liknas vid Maslows behov på lägre nivåer. Dessa faktorer rör förhållanden runt-
omkring arbetsrutinerna och är utan motiverande effekt, men styr huruvida den an-
ställde trivs eller vantrivs (Jakobsson & Wessling, 2006). Hygienfaktorer omfattar gra-
den av övervakning, arbetsförhållanden i form av exempelvis ljus och buller. Förhål-
landet till andra kollegor, lön, belöning och anställningstrygghet påverkar också den 
anställde (Miner, 2002).    

Motivations- och hygienfaktorer påverkar varandra, precis som Maslow menar att en 
människa kan ha flera behov samtidigt, men det är alltid ett behov som dominerar. 
Om inte hygienfaktorerna uppfylls skapas vantrivsel, men att bara uppfylla dessa be-
hov leder inte till trivsel. Faktorer som direkt rör det egna arbetet måste uppfyllas för 
att individen ska kunna känna sig motiverad (Miner, 2002).   

Motiven för att vilja förändra något grundar sig i olika behov, förväntningar och öns-
kemål, såväl medvetna som omedvetna och dessa ger upphov till handlingar mot ett 
specifikt mål. Det är en förändringsvilja bland medarbetarna och ledningen som måste 
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finnas för att ett förändringsarbete ska kunna genomföras och bli framgångsrikt. Moti-
vation och engagemang uppstår hos en individ när hon får vara delaktig i förändrings-
projektet (Angelöw, 1991). 

Motivation och mål är två ord med en stark koppling till varandra. Motivation handlar 
om en strävan efter att uppnå någon form av mål, vision eller tillfredsställa ett behov. 
Det är därför viktigt att alla inom organisationen kan vara med och formulera företa-
gets mål och visioner (Angelöw, 1991).  

Att vilja är att ha en önskan och insikt om behov av förändring. En hög förändrings-
vilja bygger på följande faktorer, enligt Angelöw (1991) 

- Förutsättningar för motivation, med andra ord värden som skapas 

- Delaktighet, möjlighet att genomdriva förändringar  

- Tilltro, omgivningens positiva attityd som stärker den egna förmågan att 
genomföra en förändring   

- Trygghet, att känna sig trygg är grundförutsättning för att vilja förändra  

- Självförtroende, tron på sin egen förmåga att prestera 

- Information och kunskap, vilket ger en tydlig bild av möjliga förändringar 

När förändringsviljan är hög innebär det att insikten hos medarbetarna om att föränd-
ringen är nödvändig övergår till en handlingsberedskap. Det skapar ett engagemang 
hos den anställde som vill förändra och denne känner sig motiverad. Det är ledningens 
uppgift att se till att dessa känslor och denna energi hålls vid liv (Angelöw, 1991).  

3.3.3 Förändringsmotstånd 
Individen har ett inneboende behov av förändring, förnyelse och nya utmaningar, ef-
tersom det är då vi utvecklas. Människan välkomnar de förändringar som förbättrar 
den egna situationen. Att känna motstånd inför en förändring är inget ovanligt. Orga-
nisationsförändringar kan vara toppstyrda, där de anställda inte har en möjlighet att 
påverka situationen. För en framgångsrik förändring är det väsentligt att medarbetaren 
får vara delaktig, känna trygghet, att det finns en dialog mellan ledningen och de an-
ställda och att det finns en ömsesidig tillit (Angelöw, 1991).  

Den grundläggande orsaken till motstånd är hot mot tryggheten. Andra motståndsfak-
torer är bristande motivation att vilja förändra sin situation, där sociala kontakter kan 
gå förlorade när arbetskamrater och vänner flyttas till andra anläggningar eller att indi-
viden själv får flytta. Arbetsinnehållet, där de nya arbetsuppgifterna kanske ger den an-
ställde mindre utrymme för att kunna utvecklas. En oro angående försämrad arbets-
ledning, minskad status och minskade förmåner. Känslan av att inte vara delaktig leder 
ofta till motstånd. ”Om deras erfarenheter och kunskap efterfrågas hade såväl motstånd som inef-
fektivitet kunnat undvikas”. Det är viktigt att skapa förtroende bland sina medarbetare. 
Det finns risk att en individ tar en förändring som personlig kritik och det är så att 
personen själv varit med att ta fram det system som nu ska förändras (Angelöw, 1991).  

Angelöw (1991) hänvisar till forskning om demokratisk förändringsstrategi i tio steg, 
där de första fyra stegen innebär att ”skapa processer på lång sikt”, istället för att genom-
föra en förändring snabbt. ”Utveckling underifrån och nerifrån” innebär att förändringar 
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sker på medarbetarnas villkor, efter deras intresse och under deras kontroll, vilket krä-
ver stöd uppifrån. ”Betydelsen av horisontella kontakter” innebär att som Angelöw (1991) 
beskriver det att ”likar lär av likar”. Den fjärde punkten är ”praktiken som utgångspunkt” 
vilket innebär att medarbetarna själva får vara med och definiera de problem som finns 
inom sitt arbetsområde och bedöma om det behövs en förändring eller inte.   

3.4 Sammanfattning av referensram 
Den teoretiska referensramen har fokuserat på tre förändringsstrategier som kan hjälpa 
företagen vid en organisationsförändring. De nämnda exemplen på förändringsstrate-
gier är det japanska begreppet Kaizen, vilket står för förändring till det bättre och fo-
kuserar på människans individuella insatser och främjar för ett processorienterat tän-
kande. Kotters åttastegsprocess inriktar sig på hur ett företag ska genomföra en större 
förändring med lyckat resultat och pekar på betydelsefulla faktorer som hög angelä-
genhetsnivå, förmedlad förändringsvision och kortsiktiga vinster. TQM fokuserar på 
ett ständigt pågående arbete med kvalitetsutveckling för att kunna tillfredsställa och 
helst överträffa kundernas behov och förväntningar. Bergman & Klefsjö (2006) påpe-
kar också vikten av att tänka på de interna kunderna, medarbetarna, och deras behov. 

Implementering av ett ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001:2000 är ett sätt för 
organisationer att aktivt arbeta med kvalitetsutveckling. Genom att identifiera verk-
samhetens processer och dokumentera grundläggande information för planering, han-
tering och utvärdering av KLS kan företaget också ständigt förbättra de interna och 
externa aktiviteterna. Systemet gör att produktframtagningsprocessen kan planeras, 
mätas och styras, för att kvalitetssäkra produkterna och öka kundtillfredsställelsen.  

En framgångsrik kvalitetsförändring fordrar att ledningen skapar förutsättningar, för 
att medarbetarna ska kunna vara delaktiga i arbetet. Delaktighet och engagemang byg-
ger på delegation av ansvar och befogenheter, där ledningen behöver visa förtroende 
för sina medarbetare, vilket i sin tur kommer att ge goda resultat då de anställda blir 
motiverade i sitt arbete.  

Referensramen nämner två motivationsteorier. Den ena är Maslows behovshierarki, 
vilken utgörs av fem olika nivåer av behov, där endast ett behov i taget kan vara domi-
nerade. Herzbergs tvåfaktorsteorin är en teori om att motivation och arbetstillfreds-
ställelse grundar sig i helt andra faktorer än de som leder till missnöje och vantrivsel. 
Det är genom att uppfylla de elementära behoven, samt de faktorer som direkt berör 
det egna arbetet som individen kommer känna motivation inför sitt arbete.  

Individen har ett inneboende behov av förändring och välkomnar också de föränd-
ringar som förbättrar den egna situationen. Faktorer som ger upphov till motstånd är 
hot mot tryggheten, bristande motivation, oro över försämrad arbetsledning, samt att 
inte få vara delaktig. En hög förändringsvilja bygger på att få information om de möjli-
ga förändringar som kan genomföras, att vara delaktig och få möjlighet att påverka och 
känna trygghet. Hög förändringsvilja skapar engagemang och motivation, vilket är led-
ningens uppgift att hålla vid liv.  
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4 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel kommer läsaren inledningsvis att få en presentation av nuläget på fallföretaget. Infor-
mationen baseras på medarbetarnas egna åsikter, vilka har framkommit under den primära under-
sökningen, samt från tidigare enkätundersökningar. Varje delkapitel avslutas med ett analysavsnitt 
för direkt återkoppling till nämnda teoretiska aspekter och ISO standardens krav. I bilaga 3 finns en 
sammanställning av intrevjudata.     

OCS verksamhet startade år 1969 och huvudkontoret är beläget i Viared, strax utanför 
Borås. Företaget beskriver sig som ett kunskapsbaserat ingenjörsföretaget som projek-
terar, installerar och driftsätter kompletta hängtransportsystem i produktions- lager- 
och distributionsprocesser. Hemmamarknaden är Skandinavien och exportmarknaden 
är Västeuropa (OCS, 2004c). Organisationsstrukturen beskrivs som platt, bestående av 
24 anställda. Verksamheten omsatte 56,7 miljoner kronor år 2006/2007 (Kenth Alm-
qvist, personlig kommunikation, 2008-01-09).  

4.1 Dokumentation och informationsspridning   
Den interna informationsspridningen sker via telefon, e-mail, intranätet, samt olika 
möten, men framför allt sprids information muntligt. Att vara aktiv och fråga om in-
formation som behövs i det egna arbetet sker dagligen. Måndagsmöten är till exempel 
ett regelbundet sätt att få information om vad som hänt och kommer att hända under 
veckan. Projektledarens möten beskrivs som mycket uppskattat, där information och 
tidsschema för de olika projekten förmedlas.   

Verksamheten är uppbyggd i projektform, från det att en order inkommer till dess att 
systemet är i bruk hos kunden (OCS, 2004c). I affärssystemet Visma dokumenteras all 
information, som berör ett projekt, under respektive projektnummer. Övrig informa-
tion som inte direkt rör ett projekt sparas främst i mappstrukturer eller i lösbladssy-
stem (Leif Nilsson, personlig kommunikation, 2007-12-04). Idag används ett doku-
menthållningssystem för ritningar. De finns inte samlade på samma sätt som informa-
tion om projekten, vilket gör att dokumentationsarbetet blir alldeles för invecklat (Jan 
Lewandowski, personlig kommunikation, 2007-12-05). 

Samtliga respondenter är eniga om att information måste finnas skriftligt när de är 
många som arbetar i ett projekt. Den existerande information, vilken ska dokumente-
ras halkar efter och samlas lätt i liggande högar, där ändringar och uppdateringar inte 
alltid hinns med. Det efterfrågas bestämda rutiner för hur information ska dokumente-
ras, mallar för vad som ska finnas med, öppna dialoger för ett effektivare arbete och 
att alla ska ha ett likvärdigt sätt att arbeta på. Dock finns det tvivel om att alla ska kun-
na arbeta på ett likvärdigt sätt, eftersom ”vi alltid har för bråttom och måste gå genvägar” 
(Leif Nilsson, personlig kommunikation, 2007-12-04). Det finns även ett uttalat behov 
av bättre kommunikation under projekten, då det lätt uppstår problem, vilket oftast 
inte märks förrän vid installationen när något saknas eller blivit fel (Micael Johansson, 
personlig kommunikation, 2007-12-04).   

På frågan om det finns brister i hur information sprids idag svarar alla utom en att in-
formationsspridningen brister, även om det är bättre idag än vad det har varit. Där-
emot svarar den nekande att mycket information finns hos individer och den informa-
tionen kan vara svår att komma åt (Jan Lewandowski, personlig kommunikation, 2007-
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12-05). Det upplevs som att information lätt stannar på en och samma plats, vilket gör 
att det enklaste sättet att få tillgång till information är att fråga efter den.  

Problematiken på OCS beskrivs vara ett stressigt tidschema, där mycket får skjutas åt 
sidan, som till exempel dokumentation i form av produktionsunderlag, förklarar Lars-
son. Ett vanligt scenario är att ”ritningar inte är färdiga till produkter som redan skickats iväg” 
(Lars Larsson, personlig kommunikation, 2007-12-04).  

Drygt hälften av OCS medarbetare anser att de har för lite möjligheter att påverka den 
information som är direkt kopplad till det egna arbetet. För att kunna arbeta effektiva-
re efterfrågas mer lättillgänglig information att tillgå i ett tidigare skede, samt framför-
hållning i kombination med tydliga rutiner (OCS, 2004a). Samtliga respondenter ut-
trycker även ett behov av utbildning i Visma, OCS affärssystem, samt en ordentlig 
genomgång för hur dokumentation av information ska fungera i och med det nya kva-
litetsledningssystemet.  

Det uttrycks en önskan om att vara mer delaktig under utbildningstillfällen. Förslag om 
temadag eller påhittat projekt gavs under intervjun, där alla kan få vara med och arbeta 
med dokumentationsarbete i Visma och under ett par dagar få möjlighet att ställa frå-
gor och ta till sig de nya rutinerna. Förväntningarna är att dokumentationen ska kunna 
bli mer samlad och strukturerad.      

I flera sammanhang upprepar sig medarbetarna, både under intervjun och i tidigare 
enkätundersökningar, att de är i behov av rutinbeskrivningar. De anser att det är viktigt 
att de får vara delaktiga vid utformandet de rutiner som de själva utför idag. Det är vik-
tigt att få vara med och diskutera och att få möjlighet att säga sitt, menar de. Åsikten 
om hur detaljerad en rutinbeskrivning bör vara varierar. Vissa vill att den ska uttrycka i 
grova drag hur rutinen ska utföras, andra vill ha en steg-för-steg-beskrivning, där en 
annan anställd skulle kunna genomföra en rutin på samma sätt som en ordinarie. Dock 
ska den vara enkel att tyda, utan onödig text. Den ska också vara enkel att hitta och 
uppdatera. Förväntningen är att skapa ett sätt för alla att utföra samma rutiner på likar-
tat sätt.  

Analys av dokumentation och informationsspridning 

ISO standarden framhåller tydligt vikten av dokumentation, framför allt vad gäller do-
kumenterade rutiner. Det är ledningens uppgift att säkerställa att det upprättas rutiner 
för kommunikation. Intrycket som ges av fallföretaget gällande informationsspridning 
och kommunikation kan betraktas som rörigt. Informationsutbyte sker på flera sätt 
och samtliga respondenter beskriver den muntliga informella vägen som den mest an-
vända, för att få fram den information som behövs i arbetet. Mycket information finns 
hos individer, vilket innebär en risk att rätt information inte når fram till rätt person 
vid rätt tidpunkt. Efter vad som framgår i nulägesbeskrivningen tycks de flesta medar-
betare ändå veta vem de ska vända sig till om de behöver specifik information. Det 
kan vara anledningen till att den muntliga formen av informationsspridning används 
mest frekvent. Då företaget är litet fungerar det. Över hälften betonar dock att de har 
liten möjlighet att påverka information som är direkt kopplad till det egna arbetet, vil-
ket föranleder att det finns behov av förbättring för en effektivare informationssprid-
ning.  

Många av medarbetarna upplever som ofta tidspress, vilket leder till att information 
lätt samlas på hög, inte nås ut till alla berörda eller inte hinner uppdateras. Det kan 
också vara tidspressen som främjar för ökad muntlig kommunikation eftersom den är 
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direkt och snabb. Dock är dokumentation ett krav från ISO. Det innebär att det be-
hövs nya värderingar om dokumentation av information, för att i framtiden kunna 
uppfylla standardkravet.   

Både vid tidigare genomförda enkätundersökningar och under intervjuerna framkom 
behovet av rutinbeskrivningar. Att så många uttrycker en och samma önskan gör det 
än mer tydligt att det finns en gemensam drivkraft bland medarbetarna att förbättra de 
egna arbetsförhållandena. Förväntningarna är att arbetet ska bli effektivare, medföra 
ökad kvalitet och bättre samarbete. Önskemålet är att de själva ska få vara delaktiga vid 
utformningen av de egna rutinerna. En rutinbeskrivning är direkt kopplad till medar-
betarens arbete. Då medarbetaren förknippar upprättande av rutinbeskrivningar med 
ett effektivare arbetssätt, innebär det, enligt Herzbergs tvåfaktorsteori, att individens 
motivation kommer att öka och trivselnivån höjas.  (Minas, 2002).   

Att vilja är att ha en önskan och insikt om behov av förändring. Viljan att bli bättre 
och effektivare finns hos medarbetarna och har individen har ett inneboende behov av 
förändring, vilket leder till det bättre (Angelöw, 1991). Det är därför viktigt att ge 
medarbetarna den handlingsfrihet, som Kotter (1996) talar om, genom att undanröja 
hinder för att kunna driva förändringen framåt. Hinder kan i detta fall vara tidsbrist, då 
fallföretaget arbetar i projektform. Det kan vara komplicerade informationssystem, 
som exempelvis dokumenthållningssystem för ritningar och Visma som skapar hinder, 
samt bristande utbildning i dokumentationshantering.  

Kaizens filosofi innebär att varje anställd ska ta sitt ansvar och bidra till kvalitetsför-
bättringar, till exempel via förslagsverksamhet (Imai, 1991). Flertalet individer har ut-
tryckt idéer och önskemål om förbättringar, vilket innebär att Kaizens smågruppsverk-
samhet skulle kunna vara en fungerande metod för OCS, för att kunna optimera om-
råden inom företaget och ständigt hitta nya sätt att förbättra kvaliteten både internt 
och externt. Under utvecklingen av KLS efterfrågas en temadag eller ett påhittat pro-
jekt, där samtliga medarbetare ska engageras för att lära sig hantera dokument i Visma 
och få möjlighet att ställa frågor. Det önskas mer delaktighet vid utbildningstillfällen, 
för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande.  

4.2 Resurshantering 
Fallföretaget är en liten, platt organisation, där samtliga medarbetare anser sig ha en 
uppfattning om vad var och en har för arbetsuppgifter. Arbetsområdena är flexibla 
och det är bra, menar Lewandowski. Han förklarar att om det är någonting som saknas 
ser han gärna till att det ordnar upp sig, oavsett om det är hans ansvar eller inte (Jan 
Lewandowski, personlig kommunikation, 2007-12-05). Det är svårare att mer exakt 
säga vad man själv ansvarar för. På frågan om ansvarområdena är tydliga svarar de fles-
ta att de är otydliga, vilket även framkommer i en av enkäterna (OCS, 2004b). Dock 
menar de att alla ändå vet vad var och en ansvarar för och det blir heller inget problem 
så länge alla ändå tar ansvar (Leif Nilsson, personlig kommunikation, 2007-12-04). 
Nilsson påpekar även att friheten är viktig, men gränser måste även finnas. 

I en medarbetarenkät ifrågasätts det om man anser sig ha kunniga och kompetenta 
medarbetare. På en skala från 0-7 blir svaret blir 4,2 och på frågan om de har motive-
rade och engagerade medarbetare blir svaret 4,4 på samma skala. Utbildningsmässigt är 
det fyra av personalen som har högskoleutbildning eller högskolepoäng, medan övriga 
förutom en har gymnasieutbildning. Fyra av dessa har kompletterande gymnasial ut-
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bildning och tolv har annan utbildning. Tre av personalen har truckkort, tre har ledar-
skapsutbildning och tio har annan form av yrkesutbildning. Inom språk är de främsta 
kunskaperna inom engelska och tyska. Personalen inom OCS har den främsta dator-
vanan inom Officepaketet, där 18 stycken anser sig kunna programmen bra. Därefter 
är det företagets affärssystem Visma, som 13 personer anser sig kunna bra. CAD-
programmet är det 12 stycken som kan bra och fem stycken har kunskaper inom ytter-
ligare programvaror. Samtliga anser att det är viktigt med kontinuerlig utbildning och 
kompetensutveckling. De anser att de har den utbildning de behöver för att klara sitt 
arbete, men de flesta efterfrågar mer utbildning i Visma.  

Flera svar visar att det är på grund av bristande eller otydliga arbets- och ansvarsbe-
skrivningar som saker och ting ofta ”faller mellan stolarna”. Det händer även att de 
otydliga ansvarområdena leder till att en uppgift kan skickas runt, utan att någon vet 
vem som ansvarar för den (OCS, 2004a). Två av respondenterna medger under inter-
vjun att det kan uppstå problem i beslutsgränser. Det efterfrågas dokumenterade an-
svarsområden och arbetsbeskrivningar och att gränserna tydligt klargörs för vad varje 
person ansvarar för. Då slipper för många vara inblandade när något ska genomföras, 
vilket reducerar onödigt förspill av tid och förvirring undviks. Samtidigt elimineras ”det 
här är inte mitt bord-mentaliteten” (OCS, 2004a).   

Analys av resurshanteringen 

ISO standarden definierar att det är ledningens ansvar att säkerställa att resurser finns 
tillgängliga och att ansvar och befogenheter är bestämda och kommunicerade, vilket 
inte ska lämna några tveksamheter. Idag beskriver medarbetarna att de övergripande 
vet vad deras ansvarsområde är, men att det är svårare att definiera i detalj vem som 
ska göra vad. Det är bara något som alla vet, förklarar de. Ändå faller mycket ”mellan 
stolarna”. Många är involverade när någonting ska göras, vilket de själva anser blir för-
virrande och tar längre tid. Det blir inget problem så länge alla tar ansvar, svarar Nils-
son. Men vid de tillfällen där ingen tar ansvar, på grund av odefinierade ansvarsgränser, 
uppstår komplikationer. Exemplet, där uppgifter kan skickas runt, utan att någon vet 
vem som ansvarar för dem, förtydligar problematiken. Det ger en god beskrivning på 
hur angeläget behovet är att förtydliga ansvarområdena, där samtliga vet vem som an-
svarar för vad.  

Idag finns inga eller få dokumenterade ansvarsområden eller arbetsbeskrivningar inom 
OCS och enligt ISO är det heller inget måste. Enda kravet är att ansvarsområdena ska 
vara kommunicerade inom organisationen och inte lämna några frågetecken. Dock 
finns det rekommendationer på att ha ansvarsområdena dokumenterade om det anses 
nödvändigt. Dokumenterade ansvarsområden skulle kunna reducera de problem som 
medarbetarna beskriver. 

Enligt ISO ska den som ska utföra en uppgift ha rätt kompetens och få tillgång till den 
utbildning som krävs för att uppfylla kompetenskraven. Medarbetarna anser, både i 
enkätundersökningarna och under intervjuerna, att utbildning och kompetensutveck-
ling är viktigt. De anser också att de har den kunskap de behöver för att utföra de dag-
liga arbetsuppgifterna även om flera påpekar att de skulle behöva mer utbildning inom 
fallföretagets affärssystem. Än en gång är det väsentligt att framhålla vikten av delak-
tighet vid utbildningar.  

Resurser innefattar inte endast personal, utan även andra medel som informationssy-
stem, utrustning i form av hård- och mjukvara, utbildning, transport, kommunikation, 
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arbetsutrymme etc. För att personalen ska kunna agera i enighet med förändringen är 
det viktigt att undanröja de hinder, vilka kan stå i vägen för medarbetarens arbete 
(Kotter, 1996). I OCS fall är det framför allt bristande kunskaper om hur dokumenta-
tion i Visma ska hanteras som utgör ett hinder, för att uppfylla ett av ISO standardens 
mest centrala krav. Utan information kan en människa inte ta ansvar (Carlzon, 1985 
återgiven i Bergman & Klefsjö, 2006). Det är genom utbildning som kunskapshindret 
elimineras. Medarbetarna kan därefter arbeta, för att själva uppfylla sina behov av bätt-
re informationshantering och samtidigt uppfylla standardkravet. Det är när människan 
i frihet kan ta ansvar som otillgängliga resurser frigörs (Carlzon, 1985 återgiven i 
Bergman & Klefsjö, 2006). 

4.3 Processorienterat arbete 
Fallföretaget har inte tidigare arbetat med processer. Under KLS uppbyggnadsfas har 
huvud- och delprocesser, samt lednings- och stödprocesser tagits fram, men arbetet 
har inte kommit särskilt långt och processerna har endast kommunicerats till övriga 
organisationen vid ett tillfälle. Av de fyra respondenterna är det en som arbetat i pro-
cesser innan. De som arbetat på OCS en längre tid har aldrig arbetat i processer och 
många har svårt att förstå nyttan och innebörden av ett processynsätt. Idag är arbets-
uppgifterna många, resonerar de, och alla uppgifter sker mer eller mindre samtidigt. 
Därför är många skeptiska. Dock förstår de fördelen med att samtliga inblandade i en 
process ska vara med och få tillgång till information redan från början. 

Analys av processorienterat arbete 

ISO standarden definierar att organisationen ska identifiera de processer som krävs för 
kvalitetsledningssystemet, fastställa deras ordningsföljd, samt hur de tillämpas och 
samverkar mellan varandra. Processerna ska styras, övervakas, mätas och analyseras, 
för att kunna vidta nödvändiga åtgärder och nå planerade resultat och ständigt förbätt-
ra.  

Ett kvalitetsledningssystem grundar sig i ett processorienterat synsätt. Trots att arbetet 
med att utveckla ett KLS startade år 2005, har medarbetarna ingen eller dålig uppfatt-
ning om vad en process innebär. Detta kan bero på dålig information från ledningen 
eller en låg angelägenhetsnivå hos medarbetarna, att vilja lära sig vad en process inne-
bär. Om de inte förstår vitsen med förändringen kommer de heller inte att agera för 
den (Kotter, 1996). Hade de förstått nyttan med att arbeta i processer och varför det är 
viktigt att förändra dagens arbetssätt, hade de också agerat för förändringen, enligt 
Kotter (1996). Även om företaget har en förändringsvision är det möjligt att den inte 
är tillräckligt kommunicerad bland medarbetarna, eftersom de inte förstår vad en pro-
cess innebär. Det kan också vara så att visionen om vad ledningen önskar få ut av för-
ändringen är förmedlad, men att för liten tonvikt lagts på att förklara på vilket sätt ett 
processorienterat arbetssätt kommer leda till interna förbättringar. 

Vikten av att arbeta i processer definieras som ett av de viktigaste medlen för ständig 
förbättring av verksamheten. Imai (1991) förtydligar att innan ett förbättrat resultat 
kan uppnås måste processerna förbättras, vilket skapar ett processorienterat tankesätt. 
En av Bergman och Klefsjös (2006) fem hörnstenar inom offensiv kvalitetsutveckling 
är att arbeta i processer, för att på så sätt synliggöra flödet av de sammanhängande ak-
tiviteter som ett företag består av. Det är enklare att arbeta med ständiga förbättringar 
när processerna är visualiserade. Kotter (1996) menar att när ett helt nytt sätt att tänka 
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introduceras kan exempelvis organisationsstrukturer och brist på utbildning stå i vägen 
för de anställda att agera för förändringsvisionen. För att kunna hjälpa människor 
inom organisationen till handlingsfrihet, måste hinder undanröjas.  

Att flera anställda idag är skeptiska till att arbeta i processer kan, som tidigare nämnts, 
bero på lågt angelägenhetsmedvetande, eller låg problemmedvetenhet som Imai (1991) 
benämner det. Avsaknaden av ett tydligt problem kan göra att personalen blir skeptisk, 
eftersom ledningen försöker laga något som inte är trasigt. De förstår dock fördelen 
med att alla som är inblandade i en process ska få tillgång till information från början. 
Det finns problem inom områden som är betydande för medarbetarna. Både i enkä-
terna och under intervjuerna framkommer deras gemensamma åsikt om att informa-
tionsspridningen behöver förbättras. Det är ett behov som medarbetarna för tillfället 
inte direkt kopplar till ett processorienterat arbete. Genom att visa dem att effektiv in-
formationsspridning och processorienterat arbete har ett samband, kan ledningen få 
just det tydliga problem som behövs, för att höja angelägenhetsnivån, enligt Kotter 
(1996).  

Kotter (1996) talar om vikten av att redovisa kortsiktiga vinster under förändringens 
gång, för att visa att det nya arbetssättet ger resultat. För fallföretagets del skulle det 
vara en stor fördel att kunna påvisa att ett processorienterat arbete leder till förbätt-
ringar. Det skulle kunna undanröja eventuella skeptiska tankar som fortfarande sitter 
rotade hos anställda och ytterligare motivera dem som trott på åtgärderna från början.       

4.4 Mätning, analys och förbättring  
Mätning i form av tester och övervakning sker främst på tillverkade detaljer, där det 
genomförs en kvalitetskontroll. Oftast tas ett stickprov, för att avgöra kvaliteten på 
produkten. Upptäcks ett fel noteras avvikelsen i ett avvikelsehanteringssystem. Syftet 
med systemet är att reducera orsaken till att felet uppstått, för att undvika att det hän-
der igen. När en avvikelse registrerats får en utvald medarbetare ansvaret att hantera 
den beroende på vad det är som har avvikit. På intranätet kan avvikelsens process föl-
jas upp, för att kontrollera om den är uppklarad eller inte. Det är därför viktigt att skri-
va upp de fel som upptäcks.  

Det händer att problemen tas omhand med en gång, för att ”inte bara föra en pappersdis-
kussion”, då det viktigaste är att problemet blir löst (Jan Lewandowski, personlig kom-
munikation, 2007-12-05) Dessa avvikelser blir aldrig registrerade. Vad som räknas som 
en avvikelse eller inte finns inte dokumenterat, enligt respondenterna. I en medarbe-
tarenkät uppskattar medarbetarna att deras snabba och effektiva hantering av fel når 
4,1 på en skala 0-7 (OCS, 2004c).  

Det är inte alltid man hinner med att göra alla tester, men de ska göras, det är persona-
len väl medveten om. Även om produkter testas är det inte säkert att de fungerar när 
delarna sätts samman. Johansson redogör för sin åsikt om att testerna bör vara så pass 
identiska med slutprodukten som möjligt och att testerna idag ofta kan vara orealistis-
ka (Micael Johansson, personlig kommunikation, 2007-12-04). I en enkät menar flera 
att bristerna i testerna beror främst på tidspress och att det inte finns möjlighet att tes-
ta så mycket som skulle vara önskvärt (OCS, 2004b). Lewandowskis erfarenhet är att 
”optimering i ett mindre företag blir oftast genom den tiden man har och försöker bara under tiden 
göra det så bra som det går” (personlig kommunikation, 2007-12-05). Inom utveckling tes-
tas främst de produkter, där det finns en osäkerhet om de fungerar, i annat fall görs 
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inga tester. Utvecklaren litar på det han gör och andra får sedan möjlighet att observera 
och bedöma produkten. På grund av tidsbrist är observatören inte alltid insatt och Le-
wandowski menar att det är ibland svårt för någon att ge en bedömning.  

Tidsbristen gör det problematiskt att hinna följa upp de rapporterade avvikelserna. 
Risken är att medarbetaren är omedveten om felet åtgärdats och samma fel kan därför 
uppstå på nytt, resonerar Larsson (personlig kommunikation, 2007-12-04). Det tycks 
finnas en viss förvirring kring avvikelsehanteringssystemet, då Larsson vidare förklarar 
att han inte ”vet om det är upp till mig eller dem att meddela om problemet är löst. Det finns ingen 
tid att tänka på det”. 

De behov som definieras berör främst bättre mätutrustning och att materialet behöver 
komma in tidigare, för att kunna hinna göra kvalitetskontroller. Det behövs rutiner för 
mätning och utveckling, samt att det uttrycks en önskan om att kunna mäta oftare och 
göra mer långtidstester på vissa nya lösningar (OCS 2004b). Förhoppningen är att bris-
terna ska kunna reduceras i framtiden. Det finns ett behov av ett mer uppstyrt avvikel-
sehanteringssystem med rutiner som ingen kan ignorera. Det efterfrågas även styrning 
och ledarskap, för att ”alla ska dra åt samma håll” (Leif Nilsson, personlig kommunika-
tion, 2007-12-04). Lewandowski anser att det dessutom skulle behövas en genomgång 
av alla avvikelser, för att  kartlägga hur det ser ut i dagsläget och om systemet fungerar 
tillfredsställande (Jan Lewandowski, personlig kommunikation, 2007-12-05).   

Analys av mätning, analys och förbättring 

ISO-standarden kräver att organisationen ska planera och införa processer för mät-
ning, övervakning, analys och förbättring. Organisationen ska kunna bevisa att en pro-
dukt överensstämmer med gällande krav, för att uppnå kundtillfredsställelse. Vilka me-
toder som ska användas och i vilken omfattnings ska också klargöras. Vilka avvikelser 
som finns och vilka åtgärder som vidtagits ska dokumenteras.  

Tidsbristen är en återkommande faktor, för att förklara varför vissa aktiviteters ut-
förande brister. Vid avvikelsehantering beskriver respondenterna att avvikelser inte all-
tid rapporteras, utan klaras ut direkt. Andra menar att de avvikelser, vilka har registre-
rat inte hinner kontrolleras om de utförts. Syftet med att dokumentera avvikelser är för 
att reducera orsaken till att samma problem som uppstå igen. Om alla avvikelser inte 
rapporteras eller inte kontrolleras om de är hanterade, fallerar grundtanken med syste-
met. Medarbetarna påpekar själva sitt behov av ett mer uppstyrt system med rutiner. 
Det efterfrågas även ett mer bestämt ledarskap vad gäller avvikelsehanteringen, där alla 
ska veta vad som gäller. En rutinbeskrivning för vilka avvikelser som ska dokumente-
ras och hur de ska dokumenteras bör definieras. 

Övervakning, mätning och tester görs på de nödvändigaste områdena, som vid inleve-
rans med hjälp av kvalitetskontroller. Testerna tycks vara bristfälliga,  då respondenten 
svarar att tester genomförs, men det är inte säkert att produkterna fungerar när de väl 
sätts ihop. En annan respondent svarar att testerna kan vara orealistiska i förhållande 
till slutprodukten. Ambitionen att testa produkterna finns, men tidsbristen gör det inte 
möjligt att testa så mycket som är önskvärt. De övervakningsmetoder som används 
kan också ses som bristande, då utvecklaren låter en medarbetare ge sin uppfattning 
om en produkt, utan att observatören är tillräckligt insatt. Beslut ska baseras på fakta, 
menar Bergman & Klefsjö (2006), vilket passar bra i detta sammanhang. Produktens 
kvalitet bör avgöras genom mätning som ger kvantitativa resultat eller via observation 
av någon som är väl insatt och kan ge en giltig åsikt om produktens kvalitet. Kundens 
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behov bör fastställas redan från början och användas som en parameter för att visa om 
produktens kvalitet överensstämmer med kundens krav. Detta är även ett krav enligt 
ISO standarden (Bowin, 2002).  

Arbeta med ständiga förbättringar är en av hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling, 
för att hitta nya vägar att tillfredsställa kundens behov (Bergman & Klefsjö, 2006). 
Smågruppsverksamhet är ett sätt att höja produktiviteten, enligt Imai (1991), där syftet 
är att stimulera utveckling över yrkesgränser mellan medarbetarna. Arbetssätt visar 
även hur framgångsrikt det är att arbeta i processer. De anställda får en helt annan för-
ståelse för sina medarbetares arbeten och blir mer insatt i aktiviteterna om de själva är 
en del av dem. Genom smågruppsverksamhet skulle OCS utveckling kunna ta hjälp av 
en annan medarbetares åsikt, då denne skulle vara mer insatt i den utvecklade produk-
ten.   

4.5 Organisationsförändring och viktiga faktorer 
Organisationsförändringar är inget vanligt förekommande på OCS. De som arbetat en 
längre tid på företaget har aldrig genomgått en så pass omfattande förändring, som in-
förandet av ett kvalitetsledningssystem kommer att innebära. Endast en av responden-
terna har genomgått en organisationsförändringar tidigare. En upplevelse som han be-
skriver som mindre lyckad. För en framgångsrik organisationsförändring är det fram-
för allt tre faktorer som valt att belysas; delaktighet, motivation, samt förändringsmot-
stånd.  

4.5.1 Delaktighet 
Samtliga respondenter anser att delaktighet är viktigt, oavsett vad det är som ska 
genomföras och oavsett vilken tjänst individen innehar. Delaktighet är ett måste, för 
att få alla med sig. Ju mer delaktig en person är i en förändring, desto mer ökar motiva-
tionen, menar Lewandowski (personlig kommunikation, 2007-12-05).  

Det är väsentligt att alla är med från början. Information är viktigt och om något ska 
förändras är det viktigt att få vara med och diskutera det, även om man inte säger så 
mycket. Det viktiga är att få möjligheten att säga sitt (Lars Larsson, personlig kommu-
nikation, 2007-12-04). Man måste inte nödvändigtvis vara med och påverka, menar 
Nilsson, utan det räcker att få vara med och få veta varför vissa beslut fattas och få 
möjlighet att ställa frågor, samt att säga vad man själv tycker (Leif Nilsson, personlig 
kommunikation, 2007-12-04). Lewandowski svarar under intervjun att ”en bra ledare be-
höver inte leda”. Finns det bra medarbetare och de känner att de får vara med och själva 
bestämma, så behöver man inte leda så mycket (Jan Lewandowski, personlig kommu-
nikation, 2007-12-05).    

4.5.2 Motivation  
Motivation och delaktighet går hand i hand, menar samtliga respondenter. På frågan 
vad som motiverar en individ att förändra något, svarar Johansson att belöning, till ex-
empel högre lön, är en bra motivationsfaktor (personlig kommunikation, 2007-12-04). 
Larsson framhåller att motivation kommer när en förändring leder till att det blir bätt-
re, exempelvis att arbetet blir effektivare eller arbetsmiljön blir mer trivsam (personlig 
kommunikation, 2007-12-04). Motivation kommer när förändringen ger någonting 
som ökar arbetsglädjen. Det kan vara att arbetet blir bättre och lättare att utföra. Om 
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företaget går bättre kan även vi få ut någonting av det (Leif Nilsson, personlig kom-
munikation, 2007-12-04).    

4.5.3 Förändringsmotstånd 
Att inte vara delaktig är en orsak till motstånd. Det är framför allt viktigt att vara delak-
tig, för att få ständig information om vad som händer, ”annars känns det som man står 
utanför och det är någonting som vältras över”, vilket skapar motstånd (Leif Nilsson, person-
lig kommunikation, 2007-12-04). En annan orsak till motstånd som lyfts fram är okun-
skap om ISO. En av de intervjuade berättar att han inte riktigt vet vad ISO innebär 
och att en förändring enligt ISO kan resultera i både något positivt och negativt. En 
oro är att ”det ska ge mer arbetsuppgifter man inte har tid för”, samtidigt som de hoppas att 
rutinbeskrivningarna ska göra arbetet lättare och effektivare. Man måste ju prova, an-
ser Larsson (personlig kommunikation, 2007-12-04).  

Ett av de största problemen vid införandet av ISO är att företaget redan går bra, häv-
dar Johansson. Det finns därför ”ingen tydlig anledning till varför vi ska förändra oss” (Micael 
Johansson, personlig kommunikation, 2007-12-04). Johansson upplever även att det 
finns motstånd inom ledningen, där vissa vill ha förändringen och andra vill arbeta på 
som innan, eftersom det fungerar ändå. 

Analys av viktiga faktorer vid organisationsförändring 

En gemensam nämnare som framkommer i referensramen är betydelsen av insikt om 
varför förändringen är nödvändig. Uttrycken för fenomenet är många, men jag använ-
der Kotters (1996) ord angelägenhetsmedvetande. Samtliga referenser menar att grun-
den till ett högt angelägenhetsmedvetande bottnar i förståelsen för vad förändringen 
innebär. Förståelse kommer från kunskap och information, vilket på bästa sätt förmed-
las i en miljö, där medarbetaren kan vara delaktig. OCS är ett företag som har få erfa-
renheter av större förändringar. Johansson uttrycker att det inte finns någon tydlig an-
ledning till varför företaget behöver förändras, eftersom det redan går så pass bra. Det 
saknas alltså en viss angelägenhet och engagemang hos medarbetarna, troligtvis för att 
de inte förstått grundorsaken till varför förändringen är nödvändig. Det är som Ange-
löw (1991) påstår ”endast de organisationer som kan engagera så många anställda som möjligt i ett 
förändringsarbete” som når verklig framgång. Jag vill påstå att öka angelägenhetsnivån 
bland medarbetarna är ledarens viktigaste uppgift under förändringsprocessen. Medar-
betarnas frågor behöver besvaras, som till exempel, Larssons fråga om förändringen 
kommer bidra till större arbetsbelastning eller Johanssons om varför förändringen är 
ett måste.  

Enligt medarbetarna är det viktigt att få vara delaktig i förändringen redan från början, 
om inte annat för att få möjlighet att uttrycka sin åsikt. Att inte vara delaktig skapar, 
som Nilsson beskriver det, en känsla av att man står utanför och någonting vältras 
över, vilket skapar motståndare. Bergman & Klefsjö (2006) talar om medarbetarna 
som de interna kunderna. Det är lika viktigt att kunna uppfylla deras behov och öns-
kemål, för att de ska kunna genomföra ett bra arbete. I slutändan kommer det att re-
sultera i större möjligheter att tillfredsställa de externa kundernas behov och önskemål. 
Det är ledningens uppgift att skapa förutsättningar, för att medarbetarna ska kunna 
vara delaktiga och aktiva under de beslut som fattas i ett förändringsarbete. Ledningen 
behöver delegera ansvar och befogenheter, för att kunna riva barriärer mellan grupper 
(Bergman & Klefsjö, 2006). På samma sätt, menar Kotter (1996), att ledningen måste 
ge de anställda befogenheter på bred bas och riva de murar som står i vägen för att 
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medarbetarna ska kunna arbeta i visionens riktning. Imai (1991) menar att Kaizen fö-
respråkar att varje medarbetare tar eget ansvar för att organisationen ständigt ska för-
bättras. Därför är delaktighet från början, precis som företagets medarbetare själva på-
pekar, ett måste, oavsett vad som ska genomföras och vilken yrkesposition individen 
har. Detta är vad Angelöw (1991) kallar för demokratisk dialog, där medarbetarna får 
vara med från start med att formulera problem, vara aktiv och diskutera förslag till för-
ändring och åtgärder.  

Utan information kan en människa inte ta ansvar. Det är när en människa i frihet kan 
ta ansvar som annars otillgängliga resurser frigörs (Carlzon, 1985, återberättad av 
Bergman & Klefsjö, 2006). För att kunna ta ansvar och vara delaktig i diskussioner an-
gående KLS behöver OCS personal få tillgång till information om ISO och KLS. Det 
är framför allt därför det är viktigt att få vara delaktig, menar medarbetarna. Inte för att 
de måste vara med att påverka, utan för att det är viktigt att få veta vad som pågår. 
Möjligheten att kunna påverka är viktigare än att påverka i sig. Att inte ha information 
är det samma som att vara oinformerad, eller okunnig inom ett ämne. Att inte ha kun-
skap om ISO och KLS är faktorer för förändringsmotstånd, vilket medarbetarna själva 
framhåller. Det är genom delaktighet och öppen kommunikation om för- och nackde-
lar, hot och möjligheter som människor kan lära av varandra, vilket skapar gemen-
samma föreställningar och värderingar om förändringsarbetet (Parmander, 2005, åter-
given i Augsburg & Tillberg, 2006). Tillgång till information är mycket viktigt, menar 
OCS personalen och framför allt få den tilldelad via en dialog, där det finns möjlighet 
att ge respons.  

Det är utanförskap som skapar motstånd och låg motivation (Angelöw, 1991). Delak-
tighet och motivation går hand i hand, menar medarbetarna. Det finns alltså en likhet 
mellan hur teori och empiri uppfattar sambandet mellan motivation och delaktighet. 
Att vara angelägen om en förändring och vara motiverad att få den genomförd är 
grundläggande faktorer, menar Kotter (1996), vilket innebär att utan motivation hos 
merparten av de anställda kommer förändringen aldrig att bli genomförd. Responden-
terna nämner motivationsfaktorer som en trivsammare arbetsmiljö, effektivare arbets-
sätt, ökad arbetsglädje och belöning i form av höjd månadslön. Det stärker Herzbergs 
teori om att faktorer som motiverar är de som direkt är kopplade till den anställdes ar-
betsuppgifter (Miner, 2002). Det stärker även Angelöws (1991) teori om att människan 
har ett inneboende behov av förändring, som förbättrar den egna situationen. Nilssons 
kommentar om att motivationen ökar när förändringen ger någonting som höjer ar-
betsglädjen, visar på hur viktigt det är, som Kotter (1996) beskriver, att redovisa kort-
siktiga vinster under förändringens gång. 

En av respondenterna tycks uppfatta meningsskiljaktigheter inom ledningen vad gäller 
KLS, vilket kan ge upphov till förvirrig och en känsla av dubbla budskap. Hans uttala-
de om att vissa vill ha förändringen och andra vill arbeta på som innan, ger en signal 
tillbaka till personalen att förändringen inte är nödvändig och att det är acceptabelt att 
arbeta på precis som innan, eftersom ledningen gör det. Oavsett om så är fallet eller 
inte måste ledningen visa tydligt i vad de vill åstadkomma med förändringen, med 
hjälp av en tydligt formulerad vision och öppet agera i enighet med den (Kotter, 1996). 
De behöver föregå med gott exempel och tala för förändringen så ofta de får tillfälle, 
annars kommer angelägenhetsnivån att sjunka hos de anställda, vilket minskar enga-
gemanget för förändringen och därmed motivationen att genomföra den.    
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4.6 Sammanfattning av nulägesbeskrivning och analys 
Här finner läsaren en sammanställning av de behov, förväntningar och önskemål som 
medarbetarna uttrycker i nulägesbeskrivningen och som framkommer av analysen.  

Krav Behov Förväntning Önskemål 

Dokumentation och 
informationssprid-
ning 

Rutinbeskrivning, 

Rutiner för dokumen-
tation, 

Rutiner för informa-
tionsspridning 

Rutiner för kommuni-
kation 

Mallar, 

Utbildning i affärs-
systemet Visma för 
hur dokumentation 
ska genomföras. 

Samlad informa-
tion,  

Bättre struktur, 

Effektivare arbete,  

Inte för detaljerade 
beskrivningar.  

Lättillgängliga ru-
tinbeskrivningar. 

Genomgång ex  
temadag eller påhittat 
projekt,  
 
Delaktighet vid           
utformning av de egna     
rutinbeskrivningarna, 
 
Information i tidigare 
skede (framförhållning) 

Resurshantering Utbildning i affärs-
systemet Visma. Do-
kumenterade ansvars-
områden. 

Tydligare gränser 
för ansvar, utan att 
göra avkall på flex-
ibiliteten.  

Mer delaktighet vid   
utbildningstillfällen, 

Processer Ska en vision där          
beskrivning av pro-
cessorienterat arbete 
ingår och vad det ger 
för nytta. 
 
Ständigt informera om 
vilka fördelar process-
arbete kommer att 
göra för företaget i 
framtiden. 
 
Redovisa tidigt kort-
siktiga vinster koppla-
de till      arbetet i pro-
cesser 

Tillgång till infor-
mation redan från 
början. 

Förmedla tydligare var-
för OCS ska arbeta och 
tänka i processer 

Mätning Bättre mätutrustning,  
 
Rutiner för avvikelse-
hantering 
 
Rutiner för mätning 
och utveckling 

Reducera fel 

 

Bättre framförhållning 
 
Kunna mäta oftare 
 
Göra långtidstester av 
nya produkter 
 
Ledarskap  
 
Genomgång av alla av-
vikelser 

Figur 3. Sammanfattning av nulägesbeskrivning och analys, egen illustration.  
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Slutsats 
I detta kapitel presenteras slutsatserna baserade på rapportens syfte och resultatet av analysen i nulä-
gesbeskrivningen.  

När en organisationsförändring ska genomföras är det flera faktorer som är avgörande 
för om ett förändringsarbete ska bli lyckat eller inte. Undersökningen, vilken genom-
fördes på fallföretaget OCS i Borås, fokuserar på medarbetarnas behov vid utveckling-
en av ett kvalitetsledningssystem.  

OCS medarbetare uttrycker klara behov inom samtliga av standardens kravområden. 
Framför allt beskrivs ett behov av rutinbeskrivningar, mer utbildning inom affärssy-
stemet Visma, kunskap om innebörden av ett processorienterat arbete, samt bättre 
mätutrustning. Det är ledarens uppgift att uppmärksamma och ta till vara på de behov 
och önskemål som medarbetarna uttrycker. Att underlåta medarbetarens behov kom-
mer att leda till förändringsmotstånd.  

Resultatet från undersökningen visar att kritiska faktorer för en lyckad förändring, ur 
medarbetarens perspektiv, är  

- Delaktighet  

- Tillgång på information  

- Kommunikation mellan berörda parter  

- Ledarskap  

Delaktighet innebär att skapa förutsättningar för ett gemensamt ansvarstagande. Det är 
viktigt att vara delaktig, inte nödvändigtvis för att alla måste vara med och påverka, 
utan för att samtliga ska få tillgång till betydelsefull information under hela föränd-
ringsprocessen. Personalen vill veta vad som händer och utan information kan ingen ta 
ansvar eller känna motivation. Möjligheten att påverka är viktigare än att påverka i sig.  

Grunden i ett lyckat förändringsarbete utgörs av kommunikation, där tvåvägskommu-
nikation i form av dialog är att föredra. Dialog bör föras mellan medarbetarna, mellan 
medarbetare och ledare och mellan ledarna. När de nya arbetssätten ska utformas 
krävs ett bra ledarskap, för att få medarbetarna att arbeta tillsammans och känna ett 
gemensamt engagemang inför de nya förfaringssätten.  

Varje ledares motto borde vara att ”en bra ledare behöver inte leda”. Att låta varje 
medarbetare själv vara delaktig i utformningen av de nya rutinerna och påverka sitt 
eget arbete, kommer att innebära att motivationen hos individen ökar. Ledarens upp-
gift blir att säkerställa att motivationsnivån håller sig på en jämn, hög nivå och snarare 
agera som ett stöd under förändringen, än att styra den för egen hand. Delegering av 
ansvar och befogenheter blir en viktig del i ledarens arbetsuppgift, vilket ger medarbe-
taren den frihet som behövs för att kunna genomföra förändringen.  
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Reflektioner 
Efter att ha studerat mycket intressant litteratur om förändringsarbete och mänskliga 
psykologiska aspekter, har jag fått en god förståelse för hur komplicerade organisa-
tionsförändringar är. De faktorer som framkommit i denna rapport som viktiga, ur 
medarbetarens synvinkel för en framgångsrik förändring, är inte hela sanningen. Jag 
har valt ett perspektiv där tydliga och återkommande faktorer finns. Dessa är långt 
ifrån alla, vilka har en betydande del i förändringsutgången. Likvärdiga faktorer upp-
täcktes i rapportens referenser, vilka har ett bredare perspektiv än det valda syftet, men 
jag önskar ändå belysa dem.  

En gemensam nämnare för de teoretiska aspekterna är att ett framgångsrikt föränd-
rings- och kvalitetsarbete grundar sig i företagskulturens normer och värderingar. Kul-
turen har en stor påverkan på förändringsresultatet. Endast de förändringar som kan 
uppvisa positiva resultat, där de nya förutsättningarna är bättre än de tidigare, kan en 
värdering förändras. OCS står inte inför en förändring som innebär att upprätta pro-
cesser, skapa dokument, styra mätning och övervakning och allt vad KLS innebär, för 
att kunna öka kundtillfredsställelsen. De är endast medel för att kunna genomföra den 
verkliga förändringen, vilket innebär att nya grundläggande tankesätt, värderingar, 
normer och vanor ska införas.  

Samtliga teorier om förändringsstrategier påpekar vikten av ständiga förbättringar 
inom hela organisationen. Inom japanska företag är de kontinuerliga åtgärderna en del 
av  arbetsfilosofin och än en gång pekar teorin tillbaka till företagskulturens grund-
läggande värderingar. En annan gemensam faktor för strategierna är ett processorien-
terat arbete. Ständiga förbättringar grundar sig i att kunna mäta processer och visuali-
sera de aktiviteter som skapar kundnytta. Det utvecklar så väl medarbetare som ledare 
när de kan se verksamheten som en process av sammankopplade aktiviteter, i stället 
för ett flertal funktioner som ska försöka samarbeta.  

Om OCS kan förankra synsätten processorienterat arbete och ständiga förbättringar i 
företagskulturen, tror jag att företaget kommer få en förändring som består.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Kotters åttastegsprocess 
Kotters (1996) åttastegsprocess för genomförande av en större förändring.  
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Bilaga 2. Förtydligande av ISO 9001:2000 
I bilaga 2 finns att läsa de krav eller förtydligande av krav som ISO 9001:2000 ställer på en orga-
nisation, men som tagits ur rapportens löpande text. Bowin (2002), (ISO handboken), utgör ensam 
referens i denna bilaga, därför görs inga referenser i texten. 

 

Krav på dokumentation 

• Kvalitetsmanual 

Upprätta, dokumentera och underhålla en kvalitetsmanual som anger KLS omfattning, 
de rutiner som dokumenterats och var de återfinns, samt beskrivning av processernas 
samverkan.  

• Kvalitetspolicy och kvalitetsmål 

Ledningens ska upprätta en kvalitetspolicy, som är grundad efter organisationens syfte. 
Den ska innefatta de krav och de ständiga förbättringar som KLS ska uppnå. Kvali-
tetspolicyn ligger till grund för att upprätta företagets kvalitetsmål. Den ska kommuni-
cera och förstås av organisationen och det är viktigt att den granskas för att upprätthål-
la dess lämplighet. Det är viktigt att de anställda förstår sin roll i KLS, vilket gör det 
mycket viktigt att de förstår företagets kvalitetspolicy.  

Ledningen ska säkerställa upprättade kvalitetsmål. Dessa ska finnas på olika nivåer 
inom företaget och vara överensstämmande med kvalitetspolicyn.  

• Rutiner 

Dokumentera rutiner, vilket innebär att rutinen är upprättad, dokumenterad, införd 
och underhållen. Dokumenterade rutiner krävs för att fastställa styrmedel när doku-
ment ska godkännas, granskas och uppdateras, säkerställa ändringar, säkerställa att rätt 
version används och att de förblir läsbara etc.  

Specificerade dokument upprättas. Denna dokumentation kan variera beroende på fö-
retagets storlek, processernas komplexitet och personalens kompetens. Det väsentliga 
är dock att personalen har den information de behöver för att utföra sitt arbete. Dessa 
specificerade dokument ska styras och bevaras på ett sådant sätt att de kan visas att de 
uppfyller de krav som ställs.  

Ledningens genomgång 

Ledningens genomgång är en viktig del av kvalitetsledningssystemet som innebär att 
högsta ledningen ska gå igenom kvalitetssystemet med jämna mellanrum för att säker-
ställa att systemet uppfyller de krav som ställs. Ledningen ska bedöma vilka möjlighe-
ter det finns till att förändra systemet. När en genomgång utförs ska ledningen ta bland 
annat ta upp resultat av revisioner, kundreaktioner, processernas prestanda, rekom-
mendationer till förbättringar etc. Resultatet från ledningens genomgång ska innehålla 
beslut om förbättringar av KLS, förbättring av produkt i förhållande till kundkrav och 
behov av resurser. Ledningens genomgång ska dokumenteras. 
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Ledningen ska även:  

• säkerställa att kundens krav och  målet om kundtillfredsställelse uppfylls. 

• Ansvara för planering av ovanstående punkter, så att KLS uppfyller de uppställda 
krav som finns, samt kvalitetsmålen. Med planering ska kvalitetssystemets funktion 
kunna bibehållas även vid ändringar av systemet.  

• Utse en representant för ledningen som oavsett annat ansvar ska säkerställa att 
processerna i systemet upprättas, införs och underhålls, rapportera till ledningen 
om KLS funktion och förbättringsbehov, samt att bevara medvetenheten kring 
kundens krav.  

• Säkerställa att processer för kommunikation upprättas inom företaget och att det 
finns kommunikation kring kvalitetsledningssystemets funktion. Ledningen bör in-
föra medel för att främja kommunikationen inom företag på alla nivåer. 

 

Produktframtagningsprocessen 

Övergripande krav för produktframtagning 

• Besluta om aktiviteter för verifiering, validering, övervakning, kontroll och prov-
ning, specifika för produkten, samt en acceptansnivå för produkten.  

• Besluta om vilka dokument som behövs för att styrka att produktframtagningens 
och produktens krav är uppfyllda.  

Kundanknutna processer 

För de kundanknutna processerna är det viktigt att organisationen fastställer de krav 
som kunden specificerat, inklusive de krav som gäller för leverans och de efterföljande 
aktiviteterna. Krav ska även fastställas som inte är direkt uttalade av kund, men som är 
kända och viktiga för organisationen, beroende på den specifika produkten och dess 
användning. Företaget ska även fastställa författningskrav för produkten.   

När kundens krav är fastställda är det organisationens uppgift att gå igenom kraven 
som har anknytning till produkten, vilket ska genomföras innan företaget accepterar en 
order från en kund. Genomgången ska fastställa att kraven är identifierade, kartlägga 
om nya krav dykt upp från kund och att organisationen kan uppfylla de definierade 
kraven. Följande genomgång ska dokumenteras. Ställer inte kunden några specifika 
krav ska organisationen själv fastställa kundkrav innan acceptans av order. Om kund-
krav ändras ska samtliga inom organisationen informeras och ändra i dokumentatio-
nen. Vid lämpliga tillfällen ska också systematiska genomgångar av konstruktion och 
utveckling genomföras för att identifiera eventuella problem och nödvändiga åtgärder, 
samt utvärdera om krav uppfylls.  

För att hålla en god kommunikation med kunden ska organisationen ta fram väl funge-
rande sätt för att kunna informera om produktinformation, förfrågningar, kontrakt, 
order, kundreaktioner och klagomål.  
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Konstruktion och utveckling  

Konstruktion och utveckling är ett annat viktigt område inom produktframtagningen 
där det är väsentligt att planeras och styras dessa. Vid planeringsarbetet ska organisa-
tionen fastställa 

• Stegen i konstruktions- och utvecklingsarbetet. 

• Granskning, verifiering och validering som kan tillämpas för varje steg i arbetet. 

• Ansvar och befogenheter. 

Det är sedan viktigt att klargöra gränssnitt mellan arbetsgrupper inom konstruktion 
och utveckling för att säkerställa en effektiv kommunikation och en tydlig ansvarsför-
delning. Planerna för detta arbete ska ständigt uppdateras.  

För konstruktion och utveckling är det viktigt att alla underlag som rör produkten do-
kumenteras och sedan granskas. Information om krav på funktion och prestanda, för-
fattningskrav, om det finns så även information från liknande fall av konstruktioner, 
samt övriga krav ska finnas med i dokumentationen.  

När konstruktion och utveckling är genomfört ska resultatet redovisas på ett sätt som 
gör det möjligt att verifiera och godkänna konstruktionen innan den sänds till kund. 
Resultatet ska bland annat uppfylla kraven i underlager för konstruktion och utveck-
ling.  

Om ändringar genomförs i konstruktions- och utvecklingsarbetet ska dessa dokumen-
teras för att sedan granskas, verifieras, valideras och godkännas innan de utförs. Resul-
tatet av granskningen ska också dokumenteras.  

Inköp 

Inköpsprocessen innebär att produkter köps in från en annan leverantör. Det är därför 
organisationens ansvar att säkerställa att en inköpt produkt uppfyller specificerade 
krav. Beroende på vilken inverkan den inköpta produkten har på produktframtagning-
en kommer styrningen för val av leverantör att variera. Organisationen ska därför be-
dömda vilken leverantör som de ska samarbeta med beroende på hur produkterna le-
verantören erbjuder uppfyller företagets krav. Kriterier för val av leverantör ska fast-
ställas och resultatet av bedömningen ska dokumenteras.   

Vilken produkt som ska köpas ska definieras i något som kallas för inköpsinformation 
vilken ska innehålla bland annat  

• Krav för godkännande av produkt, rutiner, processer och utrustning. 

• Krav på kvalifikationer för personal. 

• Krav på KLS. 

Om företaget ska få det som önskas är det viktigt att inköpsinformationen inte lämnar 
några tvivel för vad som begärs. Därför ska de helst lämnas i skriftlig form.  

Verifiering av den inköpta produkten ska göras, vilket innebär att organisationen måste 
införa en kontroll för att specificera att produkten uppfyller inköpskraven. Om denna 
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kontroll sker hos leverantören ska inköpsinformationen tala om hur en sådan kontroll 
utförs.  

Produktion av varor och utförande av tjänster 

Det är viktigt att förstå hur var och en av processerna påverkar produkterna i slutän-
dan, skriver Bowin. Därför är det organisationens uppgift att planera och genomföra 
produktion av varor och tjänster under styrda förhållanden. Där ska det så långt det 
vara tillämpbart finnas tillgänglig information om produktens egenskaper och tillgäng-
liga arbetsinstruktioner ska finnas där det är nödvändigt. Detta för att säkerställa att 
varor och tjänster slutligen kommer att uppfylla kundernas krav. Lämplig utrustning 
ska användas och det ska finnas utrustning tillgängligt för att kunna genomföra över-
vakning och mätning av produktionen. Hur detta görs beskrivs lämpligen i en rutinbe-
skrivning. Aktiviteter för frisläppning och leverans och aktiviteter efter leverans ska 
genomföras.  

Om en produktionsprocess inte kan verifieras via övervakning och mätning och brister 
ofta upptäcks först när varan är i bruk, ska processen valideras för att visa att proces-
sen kan åstadkomma planerade resultat. Processerna förbereds genom att definiera kri-
terier för granskning och godkännande av processen, samt godkännande av utrustning 
och personal. Särskilda metoder och rutiner ska användas och dokumenteras, samt att 
valideringen förnyas.  

Organisationen ska identifiera produkten under alla stadier under produktframtagning-
en, samt identifiera produktens status efter de krav som övervakning och mätning stäl-
ler på produkten. Där spårbarhet är ett krav, som ofta kommer från kunden, ska unika 
identifikationer hos produkten styras och dokumenteras.  

Kundens egendom är produkter som tillhör kunden, men som används i den egna or-
ganisationen. Det är ett krav att identifiera, verifiera och skydda kundens egendom 
som används i produktionen eller används vid andra tillfällen. Om egendomen förlo-
ras, förstörs eller är olämplig att använda ska detta rapporteras till kunden och doku-
mentation ska ske. Under interna processer och vid leverans till kund eller annan mot-
tagare ska produkterna vara i överensstämmelse med de krav som satts. Det innebär 
att produkten identifieras, hanteras, packas och skyddas på ett sätt så att kvaliteten be-
hålls.  

Behandling av övervaknings- och mätutrustning 

Det är organisationens uppgift att fastställa vilken övervakning och mätning som ska 
utföras för att bevisa att produkterna uppfyller bestämda krav. Därför ska processer 
upprättas för att säkerställa att mätningen och övervakningen blir utförd. Där det är 
nödvändigt att: 

• Ett intervall av mätning bestäms, samt att mätutrustningen kalibreras och bekräf-
tas mot mätnormaler i enlighet med internationella eller nationella normaler. Sak-
nas det normaler ska den valda kalibreringen och bekräftelsen dokumenteras 

• Mätutrustning justeras när det behövs. Dock måste mätutrustningen skyddas mot 
justeringar som gör att mätresultatet blir ogiltigt, samt att skydda den mot annan 
skada och försämring under hantering och underhåll.  

• Mätutrustningen identifieras så att kalibreringsstatus kan fastställas. 
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Mätning, analys och förbättring 

Kundtillfredsställelse 

Organisationen ska ta fram information om kundens egen uppfattning om huruvida 
företaget har uppnått kundens krav eller inte. Vilka metoder som företaget använder 
för att få fram informationen ska bestämmas. 

Intern revision  

För att kontrollera att kvalitetsledningssystemet används så som det är planerat att det 
ska användas ska med jämna intervaller en intern revision genomföras. Förtaget ska ta 
fram en revisionsplan för vad som ska revideras, samt beskriva de kriterier, omfatt-
ning, frekvens och metoder som ingår. En intern revisor väljs ur företagets egen per-
sonal, men denne ska inte revidera sitt eget arbete. Hur planeringen av revisionen ska 
planeras och genomföras, hur resultat ska redovisas och dokumenteras, ska definieras i 
en rutinbeskrivning. Det är ledningens ansvar att se till att åtgärderna till följd av revi-
sionen ska genomföras. Det som har åtgärdats ska verifieras och rapporteras.  

Avvikelsehantering 

Styrningen och vem som ansvarar för avvikande produkter ska definieras i en rutinbe-
skrivning. Om en produkt levereras och är i bruk när avvikelsen upptäcks ska organisa-
tionen vidta åtgärder. Organisationen har som uppgift att eliminera orsaken till avvi-
kelser för att undvika att problemet uppstår igen. Beroende på hur stort problemet är 
ska åtgärder vidtas, vilket ska dokumenteras i en rutinbeskrivning. 

Ständiga förbättringar 

För att visa att kvalitetsledningssystemet är lämpligt för organisationen och fungerar på 
tänkt vis, ska information om att ständiga förbättringar samlas in och analyseras. Den-
na information kommer från mätning och övervakning. Det är organisationens uppgift 
att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet 
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Bilaga 3 Sammanställning av intervjuer 
I bilaga 3 finns sammanställningen av de intervjuer som genomfördes på OCS. 

 

 Intervju med Micael Johansson, projektingenjör, 2007-12-04 

Kommunikation och informationsspridning 

1. Hur sprids information idag? 
Telefon, ”prat”, papper från säljare, skriftliga underlag som tyvärr är undermåliga. 
Bosses projektmöten. Är det någon information man inte har så frågar man efter 
den.  

2. Finns det brister i hur information sprids idag? 
”Ja, den brister ganska mycket fortfarande.  

3. Kan kommunikationen förbättras? 
”Information ska finnas på papper. Vilket projekt hör det till? Hör det till ett pro-
jekt? Var ska det läggas in annars? Det är samma frågor jag aldrig vet och så till slut 
chansar man bara. Man kan inte gå och fråga om allting varje gång. Och då får 
man tillbaka varför någonting ligger där för. Det beror på att jag inte fick någon in-
formation.” 
 
4. Vad ger måndagsmöten dig? 
”Måndagsmöten ger egentligen bara något när det handlar om projekt och hur det 
ser ut just nu. Vanligtvis har man ingen som helst koll på vilket projekt som är 
igång och hur det går för de olika projekten. Det tycker jag är intressant att veta”. 
”Det hade räckt med var 14e dag att gå igenom ett projekt”. Det är bättre att vara 
med på Bosses projektmöten där han går igenom tidsschema och de olika projek-
ten. Oavsett om t ex Nisse blir sjuk så har jag ändå varit med på genomgången av 
hans projekt, vilket kan vara bra.    

5. Är det under Bosses projektmöten som den riktigt bra informationen kommer 
fram för din del? 

”Just nu känner jag att den mesta viktiga informationen frågar jag efter allra of-
tast.” 

6. Vad anser du behövs för att kommunikationen ska fungera önskvärt? 
Mallar för vad som ska vara med, finnas på papper det som ska vara med 

Dokumentation 

1. Hur dokumenteras information idag? 
Skriftlig information över projekten finns i Visma. Det händer att information spa-
ras på andra ställen också. Muntlig information inom projekten ska dokumenteras i 
mötesprotokoll, men det är inte alltid att det görs.   

2. Finns det behov av att ha allt om projekt dokumenterat, så att man alltid vet 
vad som är gjort?   

Ja om flera personer ska arbeta med samma projekt, då tycker jag att det är ett 
måste för att det ska gå bra. Det ser vi också när vi är flera stycken som arbetar i 
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ett projekt så får vi alltid problem. Oftast märker vi det inte förrän under installa-
tionstiden. Då är det något som saknas eller något som är fel.    

3. Finns det brister i hur och var information dokumenteras idag? 
Det vanligaste är när något informeras så är det VDn som visar hur någonting ska 
göras och så förväntas medarbetarna att arbeta därefter. Det fungerar inte.  

4. Vad anser du behövs för att dokumentationen ska fungera önskvärt? 
”En ordentlig genomgång”. Respondenten förklarar att det inte är önskvärt att en-
dast ha ett genomgångsmöte i konferensrummet, där alla sitter och lyssnar på che-
fen som går igenom ett nytt arbetssätt. ”Ingen kommer att börja jobba med det, 
det är garanterat”. ”det fungerar inte på det viset, utan man måste nästan ha en te-
madag där folk får jobba med det, för att de ska kunna börja känna igen papper-
na”. 

5. Är det så det ofta fungerar att det är VDn som informerar om nya arbetssätt 
och ni förväntas arbeta därefter? 

Ja 

6. Fungerar det? 
Nej     

Respondenten påpekar att KLS och dokumentation är en ganska stor förändring. 
Han ger ett exempel: Ta ett par dagar till ett påhittat projekt (”jippoprojekt” som 
respondenten uttrycker det), som ska jobbas igenom. Alla ska kunna få ställa frågor 
och lära sig hur allt ska gå till. ”Jag tror det är enda sättet som folk kan ta till sig 
det”.     

Utbildning 

1. Hur viktigt är det med kompetensutveckling?  
”Jag tycker det är väldigt viktigt! Men det beror på vad det gäller. Det beror mycket 
från person till person, för vissa vill inte och då är det helt meningslöst att kompe-
tensutveckla dem om de inte ens vill lära sig programmet”. ”Man får passa på att 
lära vid programuppdateringar”.  

2. Känner du att du har fått den utbildning du behöver för att klara ditt arbete? 
”Det var väldigt längesen som jag gick i skolan och lärde mig t ex Officepaketet. Vi 
har pratat om det och jag vet inte hur många gånger vi har tagit upp det, men ofta 
har vi så mycket att göra att det skjuts åt sidan. Och det är ofta så. Men det börjar 
bli bättre nu”.   

Mätning, övervakning och styrning 

1. Hur genomförs detta idag? 
”Tidigare var vi mycket mer ”dum-snåla” och vi använder inte den kvaliteten alltid 
som vi borde göra. Men det har vi ändrat faktiskt tycker jag. För vi tar åt oss på ett 
annat sätt och säger ifrån att om vi gör på det här sättet så blir det inte bra”. Myck-
et har blivit bättre. Samtidigt är säljare redo att sälja vad som helst bara de får sälja. 
Blir ofta en mellanväg mellan kalkyl och kvalitet.  

2. Finns det brister? 
Det är så mycket som inte hinner testas. Strävar efter att testa, men med det tids-
schemat vi har så vi hinner inte. Inte så mycket som vi borde göra i alla fall. Vissa 
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produkter testas, men fungerar inte ändå när de sätts upp. Orealistiska. Ska vara så 
lika slutprodukten som möjligt. Inte tillräckligt bra. Känner på förhand att kunden 
inte kommer bli nöjd. Synsättet är att det här funkar nog istället för att tänka att 
det här aldrig kommer att fungera. ”Ibland så skäms man för vad man levererar. 
Men folk tycker också att jag är överkritisk”. Mätning behövs! 

Processer 

Inte arbetat i processer innan. Skeptisk. Svårt att förstå vad det innebär med processer.  

Avvikelsehantering 

1. Hur hanteras avvikelser idag? 
Avvikelser hanteras, men har inte så stor uppfattning om de hanteras. Vissa har 
hanterats.  

Ansvarsområden 

1. Är ansvarsområdena tydliga? 
Nej. Man vet vilka som ansvarar för vad, men sen är det vissa sker som görs av 
andra också. Det finns inga papper i form av arbetsbeskrivning, som är formellt 
underskrivna. Det påbörjades, men vet inte var den beskrivningen finns idag.   

2. Vad anser du behövs för att ansvarsfördelningen ska fungera önskvärt? 
Nedskrivet på papper med underskrift. Att man vet var papperna finns.  

Rutinbeskrivningar 

3. Behövs rutinbeskrivningar?  
Rutinbeskrivningar behövs. Alla gör på olika sätt även om det är en och samma ru-
tin. Måste finnas ett sätt där alla kan arbeta lika. Det kommer att bli svårt att för-
ändra.   

1. Hur ska en rutinbeskrivning utformas? 
De som arbetar med rutinen måste få vara med och utforma den, annars kommer 
ingen att följa beskrivningen. Jätteviktigt.  Jag vet hur jag utför mitt arbete.  

2. Hur ska den skapas? (vilka borde vara med att utforma en) 
Ihop med dem som arbetar med rutinen.  

Diskussionsämnen  

Tidigare organisationsförändring? 

Nej 

Delaktighet 

Jätteviktigt. Vill vara med och fatta beslut, diskutera och komma med åsikter.  

Engagemang och motivation 

Belöning den främsta motivationen. Delaktighet och motivation går lite hand i hand.  
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Förändringsmotstånd 

Chefer emellan framför allt. Vissa vill verkligen ha förändringen andra vill bara ar-
beta på som innan eftersom det ändå fungerar.  

”Största problemet med ISO är att företaget går bra ändå och då tycker folk det att 
man behöver inte göra några ändringar. Företaget går ju bra, varför ska vi ändra på 
det?”  

Ledarskap 

En chef vill gärna att saker ska ske med en gång medan en annan gärna vill tänka ige-
nom ett beslut. Blir motstridigt, samtidigt som den första chefen smittar av sig på 
medarbetarna som tänker att det kanske inte är så noga.  

 
 



 

 45

Intervju med Lars Larsson, lager-, monterings- och distributionsansvarig, 2007-
12-04 

Kommunikation och informationsspridning 

7. Hur sprids information internt idag? 
Inside, sprids dåligt med information om produkter, ändringar av produkter, stan-
nar på ett ställe. Mail. Dåligt med information. Muntligt. Föredrar info på papper.  

8. Finns det brister i hur information sprids idag? 
Ja den brister. Im-listan brister. Får ingen information om vad som ska skickas. 
Hittar kanske info själv och måste fråga om när och om. Rutiner behövs för att 
veta vilket led det ska gå.   

9. Kan kommunikationen förbättras? 
Ja genom rutiner.  

10. Vad anser du behövs för att kommunikationen ska fungera önskvärt? 
Rutiner.  

Dokumentation 

7. Hur dokumenteras information idag? 
Hinns inte med. Liggande högar. Ändringar och uppdateringar hinns inte med. Rit-
ningar är inte färdiga till produkter som redan skickats iväg. Dokumentation finns 
till viss del. Halkar efter.  

8. Finns det brister i hur och var information dokumenteras idag? 
Oftast är ändå informationen fullständig även om den halkar efter.  

9. Vad anser du behövs för att dokumentationen ska fungera önskvärt? 
Mer personal. Så att alla hinner med dem ska göra. Ibland stressigt. Skjuter på vissa 
grejer för att hinna med. Hinner inte alltid ikapp. Rutiner saknas. Behöver veta vad 
som ska dokumenteras.  

10. Vad är ditt behov vid dokumentation? 
Rutiner.  

Utbildning 

3. Hur viktigt är det med kompetensutveckling?  
Jag tycker det är viktigt. Visma. Har de inte kompetensen att veta hur man ska göra 
i Visma så kommer de till mig och ber om hjälp. Kan de visma och slipper komma 
till mig om hjälp så får jag mer tid till t ex dokumentation (underlag). Viktigt att alla 
vet hur man ska göra sin arbetsuppgift.  

4. Känner du att du har fått den utbildning du behöver för att klara ditt arbete? 
Jag vill lära mig mer om Visma. Ingen utbildning för att vara arbetsledare. Skulle 
vilja lära mig att ta folk bättre.  
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Mätning, övervakning och styrning 

3. Hur genomförs detta idag? 
Ja, på tillverkade detaljer. En kvalitetskontroll. Skriver en avvikelse vid fel. Det är 
viktigt arbete. Skickprov. Ibland hinner man inte, men det ska göras.  

4. Finns det brister?’ 
Ja.  

5. Vad är ditt behov vad gäller mätning? 
Få in materialet tidigare. Framförhållning. Bättre utrustning för att mäta produkter. 
Så att man vet att det är rätt. Bättre kvalitetskontroller kan reducera fel.  

Processer 

Vet ej vad processer innebär.  

1. Fördelar och nackdelar med processer? 
2. Kan processer vara till nytta i ditt arbete? 

Det är viktigt att vi jobbar ihop. Måste prata med varandra.  

Avvikelsehantering 

2. Hur hanteras avvikelser idag? 
Vid en kvalitetskontroll så skrivs en avvikelse för att felet inte ska upprepas. Ska 
bearbetas. Fungerar, men det behövs fler avvikelser. Många dokumenteras inte.  

3. Finns det brister i hanteringen av avvikelser? 
Vet inte om det är upp till mig eller dem att meddela om problemet är löst. Finns 
ingen tid att tänka på det. Skriver mest upp avvikelsen och sen så ser man den inte 
mer. Risken är att vet man inte om felet är åtgärdat så kan ju felet uppstå igen. Kan 
se i systemet hur långt hanteringen gått.  

Ansvarsområden 

4. Är ansvarsområdena tydliga? 
Behöver skrivas upp. Nej inte tydliga. Hantera det riktigt. Någonstans ska det fin-
nas att läras. Det är viktigt. För att veta vem som ska göra vad. Har inte läst något 
dokument om ansvarsområden. Vet inget om det. I beslutsgränser är det svårt att 
svara på hur det hanteras.  

Rutinbeskrivningar 

Bra så man vet vilken ordning en sak ska göras. 

3. Hur ska en rutinbeskrivning utformas? 
Telefonnummer, kontaktperson, så att vem som helst ska kunna veta hur en rutin 
ska göras om jag inte är där. Det ska stå hur en rutin ska genomföras steg för steg.  

4. Hur ska den skapas? (vilka borde vara med att utforma en) 
Jag ska få vara med att säga mitt. Jag vill vara med att tycka. Jag kanske inte gör det 
på rätt sätt men jag vill diskutera. Jag kanske inte heller gör rätt.  

5. Hur kan en rutinbeskrivning kommuniceras tycker du? 
Enkel, inte ingående till minsta detalj men säga allt som behövs. Enkel att hitta.  
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Tidigare organisationsförändring? 

Nej 

Delaktighet 

Information är viktig. Ska man ändra något så vill jag vara med att diskutera det. Vill 
vara med även om man inte säjer så mycket. Vill ha möjligheten att säga sitt.  

Motivation  

Att det blir bättre. Effektivare. Bättre arbetsmiljö.  

Ledarskap 

Någon måste styra. Så att det följs och att det händer någonting så det inte rinner mel-
lan stolarna. Någon måste se till att det följs.  

Förändringsmotstånd 

Att det ska ger mer arbetsuppgifter man inte har tid för. Det kan göra det lättare om 
man har en riktig rutinbeskrivning. Kan gå fortare. Måste ju prova. Kan bli lättare. Mer 
rutiner borde göra det bättre. Vet inte riktigt vad ISO innebär. Det kan bli både bra 
och dåligt. Vill lösa upp knutar. 
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Intervju med Leif Nilsson, inköpsansvarig, intervjuad 2007-12-04 

Kommunikation och informationsspridning 

11. Hur sprids information idag? 
Flera sätt, möten (måndagsmöten), projektmöten, mest muntligt, papperslappar hit 
och dit. Samtidigt som de kommer med lapparna så blir man informerad om vad 
det gäller.  

Behöver fråga efter information som man behöver. Vara aktiv.  

12. Finns det brister i hur information sprids idag? 
Kan behöva informationen tidigare. Måste fråga om det är något man saknar. Brist 
på bemanning.  

13. Kan kommunikationen förbättras? 
Inget stort behov av det. Inköpssamordnan. Ett system som finns, men inte an-
vänds. Alla kommer med lappar ändå.  

14. Vad anser du behövs för att kommunikationen ska fungera önskvärt? 
Strukturera upp så alla får ett likvärdigt sätt att arbeta på. Så att alla kan få rätt in-
formation i rätt tid.  

Tror inte att det kommer bli så att alla kan arbeta på ett likvärdigt sätt eftersom vi 
alltid har för bråttom. Måste gå genvägar. KLS idag fungerar inte. Man får tro att 
det genomförs den här gången. Alla måste förstå vad det är tal om. Börjar ledning-
en gå genvägar så kommer alla att göra det.   

Dokumentation 

11. Hur dokumenteras information idag? 
Materiallistor sparas i hög och slängs från botten. Sparas i order och i mail. 
Bristande struktur.  Allt samlas i mappar. Kladdigt.  

12. Finns det brister i hur och var information dokumenteras idag? 
Lösbladssystem idag. Packlistan behöver struktureras. Order kan läggas till samma 
leverantör tre gånger. Finns ingen ordning. Försökte ta fram underlag i Excel för 
Visma. Blev aldrig färdigt. Någon har försökt använda det men i slutändan är det 
ändå lättare att springa med lösa lappar. När man inte har en lista är det svårt att 
komma ihåg vad vi ska packa eller specificera. Många kopierar den gamla packlis-
tan och då kommer inte nya detaljer med och fel antal.     

13. Vad är ditt behov vid dokumentation? 
Samlad dokumentation. Tiden att hinna dokumentera. Struktur. Visma-arbetet. 
Inte fått lära oss om hur Visma fungerar i många lägen. Man får veta att det finns i 
Visma men var eller hur det fungerar det har man inte fått lära sig.   

Utbildning 

5. Hur viktigt är det med kompetensutveckling?  
Viktigt idag när allt förändras snabbt.  

6. Känner du att du har fått den utbildning du behöver för att klara ditt arbete? 
Ja, men Visma behöver man kunna mer om. Hur ska vi jobba i Visma! Alla jobbar 
inte lika intensivt med Visma. Det är användbart, det vet man, men hur det ska an-
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vändas har man aldrig fått en bra utbildning om. Ledningen borde uppmuntra till 
att arbeta mer i visma. En ordentlig utbildning för samtliga.  

Processer 

Nej, vet inte vad processer innebär. 

3. Kan processer vara till nytta i ditt arbete? 
Svårt att förstå nyttan när man inte förstår vad en process innebär. Arbetsuppgif-
terna i dag är för många och alla uppgifter sker mer eller mindre samtidigt. Svårt 
att se hur arbetsuppgifterna ska kunna ske i ett led. Med för många arbetsuppgifter 
idag går inte att försäkra kvaliteten i arbetet. Finns inte tid.   

Avvikelsehantering 

Hur hanteras avvikelser idag?  

Ingen hinner följa upp det som händer med det problem som rapporterats.  

Skriver inga avvikelser men tar hand om dem. Om allt som avviker ska skrivas upp 
så skulle vi inte ha mycket annat att göra. Problem löses ofta när de kommer, går 
inte att skriva upp allt.   

4. Vad anser du behövs för att avvikelsehanteringen ska fungera önskvärt? 
Det måste bli uppstyrt med rutiner som ingen kan gå förbi. Styrning uppifrån. Alla 
måste dra åt samma håll. Ledarskap viktigt för att alla ska arbeta på samma sätt och 
inte ta genvägar.    

Ansvarsområden 

5. Är ansvarsområdena tydliga? 
Ja och nej. Finns inga uttalade. Man har arbetsuppgifter. Inga skriftliga som talar 
om vilka som ansvarar för vilka områden. Men det blir inget problem så länge nå-
gon ändå tar ansvar. Ingenting är nedskrivet och därför svårt att peka på exakt vad 
man ansvarar för. Kan uppstå problem i gränser mellan två ansvarområden vilket 
kan bero på att arbetsuppgifterna inte är så klara.  

6. Vad anser du behövs för att ansvarsfördelningen ska fungera önskvärt? 
Klara gränser, för vad man ansvarar för. Vem ska göra vad! Vet inte om det finns 
några beskrivningar. Får sätta ihop en själv inför lönesamtal och facket. Glömmer 
hälften ändå. Styrning saknas. Frihet är viktigt men gränser måste finnas. Grundan-
svar måste någon ha, annars blir det inte utfört. 

Rutinbeskrivningar 

Osäker om det behövs. Svårt att själv se om det behövs. Rutinbeskrivning för Visma 
är mer befogat för alla. Då får man en säkerhet om att saker och ting blir uträttat. Är 
bra för nyanställda att man kan läsa sig till hur något ska göras. Det bör finnas rutinbe-
skrivningar även för arbetsuppgifter.     
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6. Hur ska en rutinbeskrivning utformas? 
Inte för detaljerad, utan mest i grova drag hur man ska genomföra rutinen. Det är 
viktigt att den som utför rutinen är med och får utforma den. Diskutera vad som 
är rätt och fel sätt.  

7. Hur kan en rutinbeskrivning kommuniceras tycker du? 
Skriftlig och med genomgångar.  

Tidigare organisationsförändring? 

Nej 

Delaktighet 

Väldigt viktigt att alla blir delaktig i det som ska genomföras. Det är ett måste för att få 
alla med sig. Alla oavsett tjänst bör vara inblandad. Annars går det inte att genomföra. 
Ständig information om vad som händer är viktigt. ”Annars känns det som man står 
utanför och det är någonting som vältras över”. =motstånd. Vill vara delaktig för att 
bli informerad. Måste inte nödvändigtvis vara med att påverka, utan för att få vara med 
och få reda på varför vissa beslut fattas. Få möjlighet ställa frågor om vad som kom-
mer. Få säga vad man tycker.   

Motivation  

Att vara delaktig. Göra arbetet bättre och lättare, enklare genom en förändring. Att 
man får ut något av förändringen. Kanske kan jobba lättare. Om företaget går bättre 
kan även vi få ut något av det. Ökar arbetsglädjen. Måste känna att systemen ger för-
bättringar. 
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Intervju med Jan Lewandowski, utvecklingsansvarig, 2007-12-05 

Kommunikation och informationsspridning 

15. Hur sprids information idag? 
Visma, fråga mig fram, finns en pärm med information om organisationen. Möten, 
projektmöte, att samla upp information via möten. 

16. Finns det brister i hur information sprids idag? 
Som ny har inga brister i informationsspridningen upptäckts. ”Mycket information 
sitter hos individer och det är svårt att komma åt information som andra har”. Alla 
vill nog ha det på samma sätt, att det är lättillgängligt och att man är med från bör-
jan.   

17. Vad anser du behövs för att kommunikationen ska fungera önskvärt? 
På en fråga om hur information kan bli lättillgänglig: Dagordning möte, annars 
måste man in och leta i alltför många olika filer. Det måste också finnas för att 
kunna gå tillbaka och hitta information men dialogen är det viktigaste i första ske-
det.  

Dokumentation 

14. Hur dokumenteras information idag? 
”Ja, det gör det väl”. Mail ska ju sparas någonstans. Inte hunnit sätta sig in i det rik-
tigt, men det sparas under ett projektnummer i Visma oftast. Om projektet är nog 
informationen rätt så samlad.  

15. Finns det brister i hur och var information dokumenteras idag?  
Ritningar ligger inte lika samlat, utspritt, försöker men det blir inte bra struktur. 
Problematiskt.  

16. Vad anser du behövs för att dokumentationen ska fungera önskvärt? 
Strukturering, dela upp en maskins moduler och att det blir likadant i Visma så att 
det följs åt från ritning till Visma. Kan bli lättare att hålla reda. Ritningar blir inte 
bra i Visma. Inga onödiga omvägar = rutiner och utbildning i visma. Dokument-
hållningssystem Volt håller ordning på ritningarna. Under all kritik, det finns bätt-
re. Ett bättre dokumenthållningssystem skulle skapa mer tid att dokumentera. Idag 
är det för invecklat.   

Utbildning 

7. Hur viktigt är det med kompetensutveckling?  
Det är jätteviktigt, att hela tiden följa med. Kontinuerlig utbildning.  

8. Känner du att du har fått den utbildning du behöver för att klara ditt arbete? 
En dags utbildning är för lite. ”Jag tar mig fram.” ”Det gäller att hitta de snabbaste 
vägarna att göra det på”. Mer utbildning om ritsystemet och Visma. Att få jobba i 
Visma framför allt är viktigt. Utbildning är inte det viktigaste utan det måste finnas 
något konkret att jobba med. Lära sig att bygga upp en struktur.     

Mätning, övervakning och styrning 

6. Hur genomförs detta idag? 
Görs emellanåt. Provkör vissa grejer. Provkör det man har mindre koll på, men 
inte annars. Mäts inte så mycket utan den som utvecklar något han kan det han 
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gör, sen så hämtar man folk som får bedöma det man byggt. Tidsbrist har alla. De 
tittar på det och säger att, ja det ser bra ut. Men det räcker inte. Man måste sätta sig 
in i det ordentligt. Och det är svårt för någon utifrån.  

Bolla med flera personer under utvecklingsarbetet är bästa sättet att få infalls-
vinklar. Så fungerar det i verkligen och vi försöker göra så, så gott det går. Man kan 
inte göra massa tester hela tiden, det tar för mycket tid. För ett större företag som 
bygger i serier, kan optimering av produkten ske. Optimering i ett mindre företag 
blir oftast genom den tiden man har och försöker bara under tiden göra det så bra 
som det går.  

Processer 

Ja, jag har jobbat i processer.  

5. Fördelar och nackdelar med processer? 
Alla måste vara med på ett möte som är inblandade. Viktigt att vara med och fånga 
upp information från början. Blir lättare att samla ihop samma grupp igen.  

Nackdelen kan vara om man inte får med sig en person som sitter på information, 
som inte hinner eller kan vara med. Måste i så fall finnas mötesdisciplin.     

6. Kan processer vara till nytta i ditt arbete? 
Har tillgång till alla på ett enkelt sätt, du vet var all info finns.  

Avvikelsehantering 

4. Hur hanteras avvikelser idag?’ 
Avvikelser skrivs när något inte är bra. Ska åtgärda dem. Har fått två avvikelser 
men de var till fel person.  

5. Finns det brister i hanteringen av avvikelser? 
Allt skrivs inte upp. Man försöker ta det med de inblandade med en gång. Inte 
bara föra pappersdiskussion. Det viktigaste är att det blir åtgärdat. Måste göra av-
vägningar. Vad som ska räknas som en avvikelse eller inte finns inte dokumenterat. 
Det är svårt att avgöra vad som är viktigt från person till person. Någon kan tycka 
en sak är jätteviktig och en annan tycker att det är mindre viktigt. Allt kan skrivas 
upp.  

6. Vad anser du behövs för att avvikelsehanteringen ska fungera önskvärt? 
Måste gå igenom alla avvikelser och se vad som kommer in och vad som inte 
kommer in och hur det hanteras. Vet inte hur det ser ut idag. Vad händer egentli-
gen? Några måste sätta sig ner och titta på det och se om de tycker att det fungerar 
bra. ”inte bara föra en pappersdiskussion”. 

Ansvarsområden 

7. Är ansvarsområdena tydliga? 
Lång tystnad. Både ja och nej. Flexibla ansvarsområden. Varierar. Kan inte säga till 
hundra procent vilket som är mitt ansvarsområde. Det är uttalat, men hur det ser 
ut i verkligheten är svårt att säga nu. Är det någonting som saknas då vill jag gärna 
se till att det ordnar upp sig och se till att det inte saknas, även om det är på mitt 
ansvar eller inte. Ofta glider det in i en annans ansvar. Det ska vara lite flexibelt. 
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Det finns dokument där det står att jag ska vara tekniskt ansvarig, men inga detal-
jer om ansvar.   

Rutinbeskrivningar 

Det är alltid bra med rutinbeskrivningar. Man ska kunna se så det har gått till på rätt 
sätt. Det är alltid bra att man får vara med och se så att det blir rätt. Kanske kan vara 
svårt att följa den, beroende på processen. Viktigt att vara med att få skriva sina egna 
rutinbeskrivningar.  

8. Hur ska en rutinbeskrivning utformas? 
Enkel och så att vem som helst kan tyda den steg för steg. Och inte för mycket in-
formation.  

9. Hur kan en rutinbeskrivning kommuniceras tycker du? 
Den ska vara enkel att hitta och uppdatera antingen i pärmar eller på nätet.  

Tidigare organisationsförändring? 

Ja. 

Kan du ge ett exempel?  

Teambuilding. Många olika maskintyper som delades in i självgående grupper. Ingen 
kommunikation mellan grupperna. Försökte skapa företag i företaget. Otillräcklig ut-
bildning, utan fick klara sig själva. Visste inte hur det skulle gå till, svårt. Var inte med i 
processen från början och fick inte veta att det är den här organisationsförändringen vi 
behöver utan vi fick den till oss. vi kan inte jobba så. Vi behövde jobba tillsammans. Vi 
ritade på en sak och någon bredvid kanske håll på med en snarlik sak. Vi hade ingen 
koll på vad som hände. Man tappade helhetsbilden. Ingen som höll i förändringen fullt 
ut. Då fick gå som det ville och det blev inget bra. Slog sönder hela företaget.   

Delaktighet och Motivation 

Ju mer delaktig man är i en förändring, ju större motivation får man. Så alla måste vara 
delaktig, det får inte finnas någon som inte är delaktig. Viktigast. Man behöver vara 
med ifrån början och få försöka tala om hur man tycker det borde fungera och så mås-
te även andra få vara med och tycka till så man optimerar hela flödet. Men måste få 
förståelse för hela flödet. Alla ska vara att tycka att det här är bra. Det kan vara så att 
det som en person i en del av flödet tycker är jättebra och tror fungerar, blir inte alls 
bra i nästa del av flödet. Alla måste vara med och diskutera och ta del av själva flödet 
och så här måste det flyta, så man inte stirrar bild på det man tycker är jätteviktigt en-
bart i det egna arbetet. Få den personen att förstå att för att det ska fungera bra här så 
måste det även fungera där borta.   

Ledarskap  

Finns det bra medarbetare och de känner att de får vara med och själva bestämma, så 
behöver man oftast inte leda så mycket. Måste finnas en ansvarig. En bra ledare behö-
ver inte leda. 
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