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Sammanfattning 

Kandidatuppsats vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

Program:  Ekonomprogrammet 

Kurskod:  VT, 2FE40E 

 

Titel :  Förändringsarbetet i kvalitetsledningssystem –  

En fallstudie vid Electra Sweden AB  

 

   Författare:  Linnea Bergman och Dafina Ukiqi 

  Handledare: Thomas Karlsson 

 

Bakgrund:Implementering av ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 medför att 

gamla hierarkiska tankebanor behöver brytas ner till nya. Hierarkiska 

tankebanor medför en suboptimering av företagets resurser då enskilda 

avdelningar har endast god förståelse för hur avdelningens interna aktiviteter 

samverkar och inte hur avdelningens aktiviteter samverkar med företagets 

övergripande processer. Ett processorienterat synsätt har som utgångspunkt 

företagets naturliga arbetsflöde som består av processer, vars flöde skär 

igenom verksamhetens systematiska funktioner. Ett processorienterat synsätt 

innebär även att företagets huvudprocesser skall ständigt arbeta med att 

förbättra kvalitetsledningssystemet. Vilka faktorer påverkar 

förändringsarbetet negativt med kvalitetsledningssystemet? Hur kan 

förändringsarbetet effektiviseras i företagets huvudprocesser? 

 

Syfte:      Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för ämnet samt undersöka 

vilka faktorer som påverkar Electra Sweden AB:s förändringsarbete negativt i 

arbetet med att effektivisera kvalitetsledningssystemets huvudprocesser. 

 

Metod: Tillvägagångssättet för att uppnå uppsatsen syfte har en kvalitativ 

forskningsmetod valts. Under uppsatsens gång har nio intervjuer genomförts 

inom företaget Electra Sweden AB. 

 

Slutsats: Under studien har vi kommit fram till att det är många faktorer som påverkar 

företagets förändringsarbete negativt. De mest framträdande faktorerna som 

framkommit är bristande kunskap, ansvarstagande, information och 

målkongruens där det vertikala organisationssynsättet fortfarande lever kvar i 

organisationen och dess företagskultur. 
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel kommer vi kort att beskriva uppkomsten och syftet med ett 

processorienterat kvalitetsledningssystem. Vidare förs en diskussion om litteraturens 

syn på svårigheter med införandet av ett processorienterat kvalitetsledningssystem 

som sedan leder fram till uppsatsens problemformulering och forskningsfråga. I 

kapitlet presenteras även vilket företag som studien har avsett.   

 

1.1 Bakgrund 

Alvesson och Svenningsson (2007) beskriver att vi lever i tider med radikala 

förändringar. Eftersom omvärldens förändringstakt ständigt ökat ställs högre krav på 

organisationernas förmåga att anpassa sig. Bergman och Klefsjö (2001) beskriver att 

det har blivit allt vanligare att företag använder sig utav kvalitetsledningssystem för att 

bli en effektivare och konkurrenskraftigare organisation. Författarna definierar 

kvalitetsledningssystem som: 

 

Ett kvalitetssystem är organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är 

nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet.  

(Bergman och Klefsjö 2001, s.445) 

 

Bergman och Klefsjö (2001) beskriver att företag implementerar kvalitetssystem utav 

olika anledningar, förutom att verka som ett interntstyrmedel med syfte att styra och 

förbättra kvaliteten på företagets produkter och processer nämner författarna att det 

kan finnas krav från leverantörer eller att systemet kan verka som ett 

konkurrensmedel.  

 

Enligt Bergman och Klefsjö (2001) utvecklades år 1987 en internationell standard, 

International Organization for Standardization (ISO) för ett kvalitetsledningssystem 

med benämningen ISO 9000. Den ursprungliga versionen har under åren omarbetats 

och utvecklats till en kravstandard för kvalitetsledningssystem med beteckningen 

9001:2000.  Bergman och Klefsjö (2001) beskriver att versionen innehåller 

standardens krav på ett kvalitetsledningssystem som utgår ifrån ett processorienterat 
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angreppssätt. Enligt Sörqvist (2004)  är standarden framförallt uppbyggd på 

kundfokus och att utvalda huvudprocesser ständigt skall förbättra 

kvalitetsledningssystemet. Bergman och Klefsjö (2001) menar att ett företags 

överlevnad i dagens hårda företagsklimat är beroende av att ständigt anpassa och 

förbättra verksamhetens processer efter kunders önskemål. 

 

Eftersom alla organisationer är unika, är kvalitetssystemet även unikt för 

organisationen och tillika de problem som kan uppstå i arbetet med det. Denna uppsats 

är en fallstudie på Electra som har varit ISO 9000 certifierade sedan 1997. Då gamla 

mönster brukar vara svåra att bryta intresserade vi oss för företagets arbete med att 

förändra och förbättra dess huvudprocesser som finns i företagets kvalitetssystem. 

 

1.2 Problemdiskussion 

För att organisationer skall lyckas med att implementera ett processorienterat synsätt 

behöver gamla tankebanor brytas, främst med tanke på den hierarkiska och vertikala 

uppbyggnaden inom organisationen (Karlsson och Söderstedt 1997). Enligt Sörqvist 

(2004) består den hierarkiska uppbyggnaden av ett vertikalt synsätt av verksamhetens 

systematiska funktioner eller avdelningar, exempelvis produktion, administration och 

inköp. Sandholm (2001) menar att ett vanligt förekommande problem hos företag som 

är uppbyggda på detta sätt är suboptimering utav dess resurser. Med detta menas att de 

enskilda avdelningarna har god förståelse för hur avdelningens interna aktiviteter 

samverkar men inte för hur avdelningens aktiviteter samverkar med andra funktioner 

och företagets övergripande processer.(ibid.) Om inte förståelsen för den 

organisatoriska helheten finns är risken stor att de enskilda avdelningarna endast ser 

till dess egna uppsatta mål och effektivitet som missgynnar organisationen som helhet 

(Samuelson 2008). 

 

Sandholm (2001) beskriver att företag som arbetar efter ett processorienterat synsätt 

har som utgångspunkt företagets naturliga arbetsflöde, ett horisontellt synsätt. Det 

horisontella synsättet består utav aktiviteter och processer vars flöde skär igenom 

verksamhetens systematiska funktioner. Då merparten organisationer fortfarande är 
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uppbyggda på systematiska funktioner är risken stor att avdelnings tänket fortfarande 

lever kvar i organisationen efter implementeringen av ett processorienterat synsätt, 

vilket kan leda till suboptimering av företagets resurser och att nyttan av 

kvalitetssystemet inte når full effekt. 

 

Enligt Bergman och Klefsjö (2001) skall utvalda huvudprocesser utrustas med en 

processägare som har ansvar för processen och att ett aktivt förbättringsarbete för att 

utveckla och anpassa processen sker. Processägaren skall ha befogenheter och resurser 

för att kunna förbättra processen. Författarna menar att det finns många organisationer 

som hävdar att de arbetar efter ett processorienterat synsätt men att de endast har ersatt 

organisationens gamla funktioner med nya namn och att organisationens chefer har 

blivit processägare för respektive ansvarsområden.(ibid.)  

 

Vi tror att det är många faktorer som påverkar hur väl ett företag lyckas med sitt 

kvalitetssystem. Under uppsatsens inledande fas blev vi intresserade att undersöka 

vilka faktorer som påverkar Electras arbete med dess kvalitetssystem negativt och hur 

synen på kvalitetsarbetet är i organisationen. Det vi främst har inriktat oss på är att 

undersöka vilka faktorer som påverkar företagets förändringsarbete med att 

effektivisera kvalitetssystemets huvudprocesser negativt. Våra förhoppningar har varit 

att kunna belysa och förklara vilka faktorer som påverkar förändringsarbetet negativt i 

Electra. Detta har lett fram till uppsatsens forskningsfråga och problemformulering. 

 

Forskningsfråga: 

 

Vilka faktorer påverkar Electra Sweden AB:s förändringsarbete negativt i arbetet med 

att effektivisera kvalitetsledningssystemets huvudprocesser?  

 

Problemformulering: 

- Hur upplever Electra Sweden AB:s anställda företagets kvalitetsledningssystem? 

- Hur upplever Electra Sweden AB:s anställda rollfördelningen mellan processägare 

och avdelningschef ? 
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- På vilket sätt påverkar Electra Sweden AB:s företagskultur förändringsarbetet? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för ämnet samt att undersöka 

vilka faktorer som påverkar Electra Sweden AB:s förändringsarbete negativt i arbetet 

med att effektivisera kvalitetsledningssystemets huvudprocesser. 
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1.4 Disposition 

 

                 Inledning 

 Inledningskapitlet kommer att behandla uppsatsen 

 bakgrund, problemformulering och syfte 

  

Metod 

Metodkapitlet beskriver vårt tillvägagångssätt 

 för att uppnå uppsatsens syfte. Valda metoder  

motiveras  

 

Teoretisk referensram 

Referensramskapitlet behandlar teorier och begrepp 

som är relevanta för att uppfylla uppsatsens syfte 

 

Empiri 

Empirikapitlet kommer att behandla nio djupgående  

intervjuer  

 

 

Analys 

Analyskapitlet behandlar kopplingen mellan  

empirin och den teoretiska referensramen. I detta  

kapitel kommer vi diskutera empirin utifrån  

referensramen samt egna tolkningar 

 

Slutsats 

Det sista kapitlet handlar om att besvara uppsatsens  

problemformulering och syfte med hjälp av våra 

tolkningar.  
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2. Metod 

 

I detta kapitel kommer vi presentera tillvägagångssättet och även motivera de metoder 

som valts för genomförandet av uppsatsen. Metodkapitlet innehåller även en kritisk 

genomgång av uppförandet. 

 

 

2.1 Forskningsansats 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är data och information om den verklighet som 

studeras underlag för teoribygget. Arbetet med en undersökning består av att relatera 

teori och verklighet till varandra. (ibid). Andersen (1998) menar att när syftet är att 

producera kunskap om samhället, organisationer eller mänskligt beteende finns två 

tillvägagångssätt att välja mellan, nämligen induktion och deduktion.  Förutom dessa 

tillvägagångssätt belyser Patel och Davidsson (2003) ytterligare en metod, abduktion.  

 

2.1.1 Deduktion 

Enligt Holme & Solvang (1997) är det deduktiva angreppssättet det vanligaste 

förhållningssättet mellan teori och empiri. Patel och Davidsson (2003) menar att det 

deduktiva arbetssättet följer bevisandets väg och utifrån befintliga teorier och 

allmänna principer drar forskaren slutsatser om enskilda företeelser. Andersen (1998) 

förklarar att utgångspunkten med den deduktiva ansatsen är teori och empirins roll är 

att antingen bekräfta eller dementera teorin. Forskningsprocessen blir enligt Patel och 

Davidsson (2003) mindre påverkad av forskaren med detta arbetssätt eftersom 

utgångspunkten tas från en existerande teori då denna fått bestämma vilken 

information som skall samlas in.  

 

2.1.2 Induktion 

Patel och Davidsson (2003) menar att det induktiva arbetssättet handlar om att utifrån 

verkligheten upptäcka uppsatsens problemformulering. Med detta arbetssätt utgår inte 

forskaren ifrån någon befintlig teori utan studerar forskningsobjektet genom att följa 

upptäckandets väg och utifrån insamlad information och empiri formuleras en teori.  
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Andersen (1998) beskriver induktion som upptäckandets väg och vid induktion utgår 

forskaren från empiri för att sedan sluta sig till generell kunskap om teorin.  

 

2.1.3 Abduktion 

Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det förutom deduktiv och induktiv även 

abduktiv forskningsansats. Abduktion är en kombination av induktion och deduktion 

och kännetecknas av att den inledande fasen är induktiv för att sedan arbeta deduktivt, 

det finns alltså ett samspel mellan empiri och teori. Vid detta arbetssätt blir inte 

forskaren lika låst som vid ett strikt förhållningssätt till forskningsansatsen. Forskaren 

måste dock vara medveten om att detta arbetssätt medför vissa risker, framför allt att 

undersökningen kan färgas av forskarens tidigare kunskaper och förutfattade 

meningar.  

 

2.1.4 Uppsatsens forskningsansats 

Vi har arbetat efter den abduktiva ansatsen i arbetet med uppsatsen. Inledningsfasen i 

uppsatsarbetet var induktivt då vi tog kontakt med Electras ekonomichef, Anneli 

Sjöstedt för att diskutera uppsatsens ämne. Vi kom överrens om att uppsatsen skulle 

behandla företagets kvalitetssystem och blev hänvisade till företagets controller för 

fortsatt diskussion kring uppsatsens frågeställning. Utifrån samtalet med företagets 

controller kunde vi urskilja problem med företagets förändringsarbete med 

processerna i kvalitetssystemet. Vi återkopplade våra funderingar med controllern som 

ansåg att detta fenomen skulle vara intressant att få undersökt. Eftersom vi inte hade 

några direkta förkunskaper om kvalitetssystem ville vi studera och samla information 

om ämnet för att få en djupare förståelse innan intervjufasen inleddes. Detta för att 

inte missa intressanta infallsvinklar. Det dominerande arbetssättet kommer dock att 

vara induktivt men med inslag av deduktion.   

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod  

Holme och Solvang (1997) beskriver att det inom samhällsvetenskapen brukas skilja 

mellan två metodiska angreppssätt, utgångspunkten är om informationen som 

undersöks består utav mjuk- eller hårddata. Det som i termer uttrycks som kvalitativa 

eller kvantitativa metoder. (ibid).  
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2.2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Holme och Solvang (1997) menar att kvalitativa forskningsmetoder har en låg grad av 

formalisering och kännetecknas av en närhet till källan som information hämtas ifrån. 

I kvalitativa forskningsmetoder finns det en direkt subject-subject relation mellan 

forskaren och det som undersöks. Författarna menar att syftet med det kvalitativa 

forskningstillvägagångssättet är att försöka komma det som studeras nära in på livet 

och därigenom kunna förstå dess situation. Forskaren skall sträva efter att försöka 

studera fenomenet inifrån, det är viktigt att forskaren sätter sig in i den undersöktes 

situation och försöker se världen ur dennes perspektiv. Enligt Patel och Davidsson 

(2003) används den kvalitativa metoden då frågeställningen handlar om att tolka och 

förstå exempelvis hur människor upplever en företeelse. Datainsamlingen fokuserar på 

”mjuka data” såsom kvalitativa intervjuer och tolkande analyser i form av verbala 

analysmetoder av textmaterial. Backman (1998) menar att med den kvalitativa 

forskningsmetoden betraktas den omgivande verkligheten som subjektiv och att 

verkligheten är en individuell, social och kulturell konstruktion. Det som studeras är 

hur vi uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten som människor. Bryman och 

Bell (2005) beskriver att med den kvalitativa forskningsmetoden fokuserar forskaren 

på ord vid insamling och analys av data. Metoden används med fördel om 

frågeställningen innefattas av en bild av den sociala verkligheten där de individer som 

skapar och konstruerar fenomenet är källan till data. Enligt författarna har den 

kvalitativa forskningsmetoden ett induktivt synsätt när det gäller relationen mellan 

teori och forskning samt att teorier genereras utifrån insamlad data. (ibid.)  

 

2.2.2 Kvantitativ forskningsmetod 

Enligt Holme och Solvang (1997) är den kvantitativa forskningsmetoden mer 

formaliserad och strukturerad än den kvalitativa metoden och är i stor utsträckning 

präglad av kontroll från forskarens sida. Uppläggning och planering av en 

undersökning med den kvantitativa metoden kännetecknas av selektivitet och avstånd 

när det gäller forskarens förhållande till informationskällan.   Bryman och Bell (2010) 

beskriver att den kvantitativa forskningsmetoden betonar kvantifiering vid insamling 

och analys av data och har ett deduktivt synsätt på relationen mellan teori och praktisk 
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forskning. Metoden kopplas samman med att prova befintliga teorier och är mer 

inriktad på siffror och siffermässiga mätmetoder. (ibid) 

 

2.2.3 Uppsatsens forskningsmetod 

I och med att vårt syfte med uppsatsen har varit att sätta oss in i och undersöka hur 

Electras personal uppfattar och upplever företagets kvalitetssystem, främst 

förbättringsarbetet med processerna. Med tanke på uppsatsens ämne och problematik 

föll det naturligt för oss att angripa forskningsfrågan med den kvalitativa 

forskningsmetoden. Vi som författare har försökt att undersöka uppsatsens 

problemformulering ifrån ett inifrånperspektiv och det data som samlats in består i 

huvudsak utav kvalitativa intervjuer.  Intervjuerna har genomförts i respondenternas 

naturliga miljö för att försöka komma respondenten nära och lättare kunna uppfatta 

problematiken ur dennes perspektiv. Eftersom den kvantitativa metoden förespråkar 

selektivitet och avstånd när det gäller förhållandet mellan forskare och 

informationskälla, samt att metoden kopplas samman med att prova befintliga teorier 

passar inte den kvantitativa forskningsmetoden denna uppsats frågeställning.  

 

2.3 Datainsamling 

Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det olika metoder för att samla in den 

information som behövs för att besvara en uppsats frågeställning. Holme och Solvang 

(1997) förklarar att uppsatsens frågeställning är avgörande för vilken information som 

behövs samlas in eftersom problemformuleringen skall klargöra vilka enheter som 

skall undersökas och vilka egenskaper hos dessa som författaren önskar få 

upplysningar om. Data kan antingen vara primär eller sekundär. 

 

2.3.1 Sekundärdata 

Andersen (1998) förklarar att sekundärdata är data som samlats in av andra personer 

eller forskare för ett annat syfte. Bryman och Bell (2005) framhäver både för och 

nackdelar med att använda sekundärdata. Då forskaren inte är bekant med hur 

materialet samlats in och organiserats är det tidskrävande för forskaren att lära känna 

och sätta sig in i materialet. Forskaren måste även ha i åtanke att kvaliteten på 

sekundärdata inte kan garanteras. Då sekundärdata samlats in för ett annat syfte kan 
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viktiga variabler för den aktuella undersökningen saknas och det blir då svårt att 

generera entydiga slutsatser om endast sekundärdata använts.(ibid). Patel och 

Davidsson (2003) menar att forskaren måste vara noggrann med att kritiskt granska 

sekundärdata för att kunna använda sig av denna med tanke på ovanstående faktorer. 

Fördelar med att använda sekundärdata kan nämnas att informationen redan finns 

tillgänglig och både tid och pengar kan sparas.   

 

2.3.2 Uppsatsens sekundärdata 

Sekundärdata i denna uppsats består utav litteratur, internt material och elektroniska 

källor. Eftersom vi inte hade några direkta kunskaper om kvalitetssystem och ISO 

9000 har sekundärkällorna använts som referensram och varit nödvändig inför arbetet 

med insamling av uppsatsens primärdata. Det interna materialet har bestått utav 

utbildningsmaterial och företagets manualer hur de skall arbeta med kvalitetssystemet. 

Sekundärdatan är även hämtad ifrån tryckt litteratur och elektroniska källor. 

Uppsatsens sekundärdata har varit en förutsättning för att kunna utforma relevanta 

intervjufrågor. 

 

2.3.3 Primärdata  

Eliasson (2010) förklarar att primärdata är data som forskaren själv samlat in för att 

analysera och har därmed kontrollerat hela undersökningsprocessen.    

 

2.3.4 Uppsatsens primärdata 

Primärdata är uppsatsens huvudsakliga material och består utav nio personliga 

intervjuer. Intervjuerna har ägt rum i respondenternas naturliga arbetsmiljö och 

frågorna har varit av likartad karaktär för att kunna finna mönster och göra 

jämförelser.  

 

2.4 Intervjuer 

Holme och Solvang (1997) menar att undersökningssituationen i kvalitativa intervjuer 

liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Kvale (1997) menar att en intervju 

förutom att vara ett samtal även har ett syfte och struktur. Intervjun i den bemärkelsen 

går utöver det spontana, vardagliga utbytet av åsikter och blir ett sätt för forskaren att 
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ställa omsorgsfullt valda frågor och erhålla respondentens åsikter och kunskap om 

ämnet. (ibid). Det finns alltid en direktkontakt mellan intervjuare och respondent, 

dock i olika grad av närhet. Intervjun kan antingen genomföras via telefon, eller öga 

mot öga. Fördelen med personliga intervjuer där både respondenten och intervjuaren 

befinner sig på samma plats är den personliga kontakten som uppstår dem emellan. 

(Holme & Solvagn 1997) Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun 

har som mål att fånga respondentens syn och beskrivning på omvärlden samt att 

forskaren utifrån detta försöker förstå och tolka den kunskap som erhållits. 

 

Andersen (1998) menar att vid utformning av intervjustrategi skall två aspekter 

beaktas, standardisering och strukturering. Struktureringsgraden handlar om i vilken 

utsträckning ämnena för intervjun är bestämd på förhand eller är beroende av 

intervjusituationen. Struktureringsgraden behandlar även i vilken ordning som 

intervjuns ämnen eller frågor behandlas. Standardiseringsgraden handlar om själva 

intervjusituationen, hur pass lik situationen blir för respondenterna med avseende på 

frågor, ordningsföljd och villkor. Standardiseringen handlar även om svarsangivandet, 

om de är öppna eller slutna svarsmöjligheter. (ibid.) Kvale (1997) förklarar att 

kvalitativa intervjuer inte är repressiva eller progressiva, utan värdet av den kunskap 

som frambringas beror på i vilket sammanhang kunskapen skall användas. Kvalitativa 

intervjuer är ett bra verktyg för den som undersöker människors upplevelser och 

beteenden. (ibid.)   

 

2.4.1 Uppsatsens intervjudesign och genomförande 

Vi har i uppsatsarbetet använt oss utav kvalitativa intervjuer, där vi har försökt komma 

respondenten nära för att uppfatta och tolka dennes syn på uppsatsens frågeställning. 

Då vi inte hade några speciella förkunskaper kring uppsatsens ämne studerade vi 

befintlig litteratur och internt material innan vi utformade en intervjuguide. Vi ville att 

respondenterna skulle få likvärdiga frågor och villkor för att kunna jämföra svaren och 

hitta likheter och skillnader dem emellan. Inför intervjuerna hade vi som avsikt att 

informera respondenterna om uppsatsens syfte och vilka områden intervjun som skulle 

behandla. Vi ville dock inte att respondenterna skulle ha tillgång till vår intervjuguide 

som bestod utav ett antal förbestämda frågor. Därför mejlades ett intervjuunderlag ut 
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till respondenterna med information om vilka områden som intervjun skulle beröra. 

Någon respondent fick inte tillgång till detta intervjuunderlag då intervjun 

genomfördes direkt när vi skulle boka en tid för intervju. Vid dessa tillfällen 

redogjorde vi för uppsatsens syfte innan intervjusessionen. Eftersom vi ville 

undersöka uppsatsens frågeställning i flera olika befattningsgrader inom företaget 

kunde inte frågorna ställas på exakt samma sätt. Vi ville ge respondenten fritt 

svarsutrymme för att på så sätt kunna fånga in dennes syn på problematiken och om 

det fanns någon synvinkel som vi missat. På detta sätt ledde vissa respondenters 

intervjuer till följdfrågor på sådant som vi ansett intressant att följa upp. Vårt 

tillvägagångssätt beskriver Andersen (1998) som en delvis strukturerad intervju. Vid 

denna typ av intervju har intervjuaren viss teoretisk och empirisk kunskap om det 

fenomen som studeras men är öppen för nya synvinklar och information som 

respondenten innehar. Det brukar finnas en utarbetad intervjuguide och frågorna 

behöver inte beröras i samma ordningsföljd. (ibid.) 

 

Samtliga intervjuer ägde rum i Electras lokaler och spelades in med en diktafon. Vi 

som korrespondenter kunde med hjälp av diktafonen rikta vårt fokus mot 

respondenten och genomförandet av intervjun. Diktafonen spelar en stor roll, då den 

samlar upp respondentens kompletta svar anser vi att kvaliteten av det bearbetade 

materialet blir högre än vid endast minnesanteckningar. 

 

2.5 Urval 

Urvalet av undersökningspersoner blir en avgörande del i undersökningen, om fel 

personer väljs ut till studien kan hela undersökningen bli värdelös i relation till 

utgångspunkten som fanns i början. Eftersom syftet med kvalitativa undersökningar är 

att skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det studerade 

fenomenet är det vanligt att urvalet inte sker slumpmässigt. Urvalet brukar ske 

systematiskt utifrån medvetet formulerade kriterier. (Holme & Solvang 1997)   

 

För att få ett bättre djup i undersökningen ville vi undersöka hur både 

avdelningschefer, processägare och vanliga anställda uppfattar arbetet med företagets 

kvalitetssystem. Vi kontaktade företagets controller som är ansvarig för 
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kvalitetssystemet och vet vilka som arbetar inom de olika befattningarna. Vi var 

tydliga med att vi ville ha tre processägare, tre avdelningschefer och sex anställda. Vi 

ville även ha en spridning på respondenternas ålder och antal år de arbetat på 

företaget. Eftersom vi inte har kunskap om dessa faktorer blev det naturligt att ta hjälp 

av företagets controller, Petersson och vår uppfattning är att urvalet blir bättre 

representerat genom detta tillvägagångssätt jämfört med om vi skulle valt ut 

respondenterna själva. Utfallet av respondenter blev inte helt som planerat, tre av 

respondenterna är processägare, varav en även är avdelningschef och resterande sex är 

vanliga anställda varav tre även verkar som internrevisorer av företagets 

kvalitetssystem. När det gäller spridningen på respondenternas ålder och tiden de 

arbetat på företaget uppfyller det våra uppsatta planer.   

 

2.6 Bearbetning av insamlad primärdata 

Holme och Solvang (1997) menar att vid kvalitativa intervjuer kan inte författaren 

strukturera och organisera materialet förrän all information är insamlad, när detta är 

gjort kan ramar för analys av materialet sättas upp. Uppsatsen empiriska material blev 

väldigt omfattande och svårläst när intervjuerna presenterades var för sig och vi valde 

därför att strukturera om materialet. Vi valde att dela upp och presentera materialet i 

grupperna processägare, internrevisorer och vanliga anställda. Då intervjuerna inte 

varit helt strukturerade och respondenterna haft fritt svarsutrymme har 

intervjusituationerna inte varit exakt lika, med tanke på intervjufrågornas ordning och 

följdfrågor. För att kunna presentera materialet enligt indelningen redovisas 

intervjufrågorna och dess svar områdesindelat. 

   

2.7 Metod- och källkritik 

Enligt Bryman och Bell (2010) brukar den kvalitativa forskningsmetoden kritiseras för 

att vara altför subjektiv och att resultatet bygger på forskarens osystematiska 

uppfattningar om vad som viktigt och betydelsefullt. Kritiken riktas även mot den 

subjektivitet som uppstår mellan forskaren och undersökningspersonerna.  Då vi inte 

hade några förkunskaper om ämnet var vi noggranna med att bygga upp en 

referensram. Vi träffade även företagets controller vid två tillfällen innan insamlandet 

av det empiriska materialet, vi diskuterade hans syn på problematiken kring företagets 
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förändringsarbete med kvalitetssystemets huvudprocesser. Controllern var dock inte 

involverad i utformandet av intervjufrågorna eller uppsatsens forskningsfråga. Den 

information vi samlat på oss via referensramen, policydokument (bilaga 1) och 

mötena med Petersson ligger till grund för vårt val av vad vi ansett som viktigt att 

belysa i det empiriska materialet. När det gäller subjektiviteten som uppstår mellan 

respondent och korrespondent har vi försökt att se det studerade fenomenet ut 

respondentens perspektiv och vid analys av materialet diskuterat båda författares 

uppfattning av respondentens svar.  

 

Då uppsatsen är en fallstudie vill vi upplysa läsaren att ha i åtanke att internt material 

förekommer och det inte går att kontrollera dess riktighet. Vi har ansett det nödvändigt 

att använda förekommande interna dokument för att beskriva företagets arbete med 

kvalitetsledningssystemet. Det interna materialet har vi fått tillgång till genom 

företagets controller, materialet har vi själva efterfrågat och sedan tillhandahållit. Vår 

uppfattning är att Petersson inte varit styrande i uppsatsen när det gäller val av 

forskningsfråga eller i arbetet med den. Han har mer verkat som ett bollplank i 

uppsatsens inledande fas och sedan bistått med det material som vi efterfrågat. 

Petersson har även hjälpt oss att välja ut respondenter, vi anser att urvalet blev bättre 

representerat genom detta förfarande då vi saknar kunskap om företagets anställda. Då 

urvalet av respondenter inte blev som planerat saknar uppsatsen en tänkt respondent 

grupp och infallsvinkel. Vår uppfattning är dock att intervjuerna som fåtts belyser den 

mest framträdande problematiken. 

 

Bryman och Bell (2010) framhäver även att undersökningar som gjorts enligt den 

kvalitativa forskningsmetoden är svåra att replikera och generalisera. Då syftet med 

vår uppsats varit att undersöka problematiken för ett utvalt företag genom en fallstudie 

har inte avsikten varit att dra generella slutsatser som är applicerbara på andra företag 

som använder sig utav kvalitetsledningssystem.   

 

Ejvegård (2003) menar att tillförlitligheten hos använda källor skall diskuteras av 

vetenskapsmannen.  Forskaren skall alltid vara försiktig och bedöma material ur 

saklighetssynpunkt och objektivitetssynpunkt. 
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Som vi tidigare beskrivit förekommer interna dokument i uppsatsen vilken inte kan 

kontrolleras och säkerställa dess riktighet. Vi som författare anser dock att 

informationen tjänar sitt syfte och att den är en har en viktig funktion i uppsatsen. Vi 

vill även upplysa läsaren om att den sekundärdata som använts i uppsatsen är skriven 

för ett annat syfte och vi kan därmed inte säkerställa dess kvalitet. Då ISO 9001:2000 

är en relativt ny utgåva upplever vi att det har varit svårt att hitta relevant och 

uppdaterad litteratur. Vi anser att referensramens tillförlitlighet gällande subjektivitet 

och korrekthet skulle tjänat på flera referenser.   
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3. Referensram 
 

I detta kapitel kommer vi att ge läsarna en djupare förståelse kring 

processorienterade organisationer. Kapitlet kommer att behandla kvalitets och 

processbegreppet, vertikala och processorienterade synsätt, kvalitetsförbättringar, 

ISO 9001 samt företagskultur. Referensramen kommer tillsammans med empirin att 

utgöra underlag för våra analyser och slutsatser. 

 

3.1 Processer 

Då uppsatsen kommer att beröra processarbetet i processorienterade organisationer 

kommer vi att börja med att presentera processbegreppets innebörd och därefter 

presenteras tre olika indelningar. Idag finns det olika synsätt på organisationer, ett 

synsätt är det traditionella och ett annat är det processorienterade, vi kommer 

presentera teori kring dessa synsätt. Vi kommer även att presentera teori kring 

processägare, kvalitetsrevision och flödesscheman, då dessa områden är viktiga inom 

det processorienterade synsättet. 

 
3.1.1 Definition av process 
 

 

Enligt Ahrenfelt (2001) kan begreppet process i sin enklaste form beskrivas som en 

rörelse eller förändring, processbegreppets motsats är ett statiskt tillstånd. Sandholm 

(2001) beskriver processer som en begränsad mängd av samordnade aktiviteter som 

tillsammans har ett bestämt syfte. Bergman & Klevsjö (2002:239) beskriver processer 

som ”en uppsättning sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden”. Enligt ISO 

(2010) är en process aktiviteter som är strukturerade och utformade på så sätt att de 

gemensamt skall omvandla resurser av olika slag till ett bestämt resultat. Det som är 

viktigt i en processbeskrivning är hur arbetet går till, och inte vilken produkt som 

produceras i processen. 

 

3.1.2 Processers indelning 
 

Sandholm (2001) beskriver att processerna inom det processorienterade synsättet är 

uppdelade i tre olika delar. De tre delarna förklarar Bergman & Klefsjö (2002) är 
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huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. Sörqvist (2004) beskriver att 

huvudprocesserna har som uppgift att skapa ett värde för externa kunder samt att 

processerna skall avspegla organisationens verksamhetsidé och vision. Enligt 

Bergman och Klefsjö (2002) har 

stödprocessen i organisationen som 

uppgift att leverera resurserna till de 

verksamma processerna såsom 

informationsprocesser. Sörqvist 

(2004) beskriver att 

ledningsprocesser är de processer 

som krävs för att styra och leda 

övriga processer. För att kunna leda och styra ledningsprocesserna samt övriga 

processer skriver Bergman och Klefsjö (2002) att det är viktigt att fatta beslut om 

organisationens mål och strategier. Dessutom har de som uppgift att genomföra 

ständiga förbättringar av de övriga processerna som ingår i organisationen. (ibid.)    

Syftet med indelningen av processerna är att underlätta för organisationen att uppnå en 

gemensam vision och gemensamma mål. Genom att ha uppdelning av processer så 

hjälper det till att förbättra processen genom att utvärdera och sammanställa viktig 

information av separata fel samt avvikelser. (Bergman & Klevsjö 2002) 

 

3.1.3 Vertikala & Processorienterade synsätt 
 

Enligt Karlsson och Söderstet (1997) är organisationer 

uppbyggda på olika synsätt, dessa synsätt är antingen 

vertikala eller processorienterade.  

Ett vertikalt synsätt är ett traditionellt synsätt som 

enligt Ljungberg och Larsson (2001) innebär att 

varje avdelning sköter sin del av verksamheten, 

det vill säga att avdelningarna arbetar efter att 

maximera avdelningens mål och resultat. Det kan 

finnas en risk för att målen inom de olika avdelningarna sätts på ett sådant sätt att det 

gynnar den egna funktionen på bekostnad av övriga funktioner. Denna risk är en 

nackdel eftersom ledare/chefer belönas i förhållande till hur väl målen uppfylls och 

Figur 1Bergman & Klevsjö, Kvalitet i alla led, 

2002 s.40) 

Figur 2 Ljungberg och Larsson 

Processbaserad 

verksamhetsutveckling (2001 s.69)  
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organisationer riskerar att bli fragmentariska och har enbart en liten avsikt att utveckla 

processerna som ytterst gynnar kunderna. Ljungberg och Larsson (2001) beskriver 

fortsättningsvis att avdelnings tänket ger tydliga gränser för ansvar och befogenheter 

samt väl definierade vägar för beslutsfattare. Avdelnings tänket medför även att 

verksamheten är enkel att styra då det inte råder någon tvekan om vem som är 

avdelningschef och var gränserna för ett ansvarsområde går. Beslutsfattandet inom det 

vertikala synsättet som berör flera avdelningar skjuts upp till högre chefer och detta 

medför att medarbetarna tar ett mindre ansvar. Det leder till att effektiviteten 

försämras då avdelningarna tenderar att se varandra som fiender och kan leda till en 

suboptimering för företaget som helhet. Andra nackdelar med funktionsavdelningar är 

att det blir interna maktkamper, långsamma beslut samt att svårighetsgraden att 

anpassa organisationen till nya förutsättningar ökar. Att det blir interna maktkamper 

inom organisationen är för att problemen uppstår internt i de olika 

funktionsavdelningarna men att förklaringarna och lösningarna på problemen söks 

utanför funktionsavdelningen. (ibid). 

 

Avdelningschefer 

Inom det vertikala synsättet beskriver Ljungberg och Larsson (2001) att organisationer 

fokuserar sig på att tillfredställa avdelningschefen. Enligt Sörqvist (2004) ansvarar en 

chef för en funktionsorienterad organisation, för en begränsad del av processen eller 

verksamheten. Enligt Ljungberg och Larsson (2001) är det viktigaste ansvarsområdet 

för en chef ansvaret för samtliga resurser, ansvaret för driften av verksamheten samt 

ansvaret för utvecklingen av den berörda delen av processen. Resterande chefer inom 

verksamheten har på motsvarande sätt ansvar för en annan del av processen. Enligt 

Bergman och Klefsjö (2001) skall chefen även ansvara för att motivera de anställda 

eftersom att personlig utveckling ligger i linje med organisationens behov. Ljungberg 

och Larsson (2001) menar att cheferna inom organisationen ansvarar enbart för sina 

avdelningsområden och innebär att ansvarsgränserna korsas allt för sällan i den 

funktionsorienterade organisationen. Dessa gränser blir ett slags hinder för 

organisationens redovisningssystem, kvalitetssystem, avdelningsbudgetar samt 

informationsvägar. (Ljungberg och Larsson 2001) 
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Sandholm (2001) beskriver att grunden för ett processorienterat synsätt är att leda 

organisationen som ett system av vertikala och horisontella processer. Ett 

processorienterat organisationsschema visar kunden, produkten och arbetsflödet. Ett 

processorienterat organisationsschema visar även hur processerna går igenom de 

funktionella gränserna samt att interna 

kund- leverantörs- förhållanden synliggörs. 

Enligt Ljungberg och Larsson (2001) kan 

en processorienterad organisation även 

beskrivas som någon form av 

matrisorganisation som kännetecknas av 

framförallt deras helhetssyn av att alla har 

tillgång och använder ”all” information. 

Helhetssynen är viktig och den kräver 

mycket kunskap om hur processerna 

fungerar eftersom arbetandet i processer 

har ett ansvarar från ett kundbehov till att tillfredställa kundernas behov. Risken för 

felbedömningar elimineras då organisationen kan förutse hur aktörerna kommer att 

agera. Nackdelar med organisationer som använder sig av ett processorienterat synsätt 

är att det finns mycket oklarheter mellan de olika ansvarsområdena.  Oklarheterna kan 

leda till att det blir maktkamper inom organisationen och att det kan bli mer 

frustrerande för anställda att ha flera chefer. Att ha flera chefer kan vara en nackdel då 

cheferna kan ha motsägelsefulla krav vilket kan leda till konflikter i organisationen. 

(ibid) 

Ljungberg och Larsson (2001) beskriver att inom det processorienterade synsättet 

fokuserar organisationer på kundtillfredsställelsen genom att skapa ett mer värde för 

kunden. 

 

 

 

 

Figur 3 Ljungberg och Larsson 

Processbaserad 

verksamhetsutveckling (2001 s.72) 
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 Processägare 

Bergman och Klefsjö (2001) beskriver att i dagens organisationer är 

processorientering väldigt viktigt för att nå framgång. Ljungberg och Karlsson (2001) 

förklarar att i det processorienterade organisationer är vanligt att företagets aktuella 

uppgifter är uppdelade på tre olika roller; 

processägare, resursägare och 

teamledare (figur 4). I större 

processorganisationer brukar de tre 

rollerna innehas av tre olika personer 

dock behöver det nödvändigtvis inte 

vara så. Enligt Bergman & Klefsjö 

(2001) är det ledningens uppgift att utse 

processägare för organisationens viktiga 

processer. Processägaren för en viss 

process, beskriver Ljungberg och 

Karlsson (2001) är en person som anses ha goda kunskaper och är expert på processer, 

efter att processägaren utsetts av ledningen så bestäms processens resursägare och 

teamledare. Ljungberg och Karlsson (2001) menar att i de flesta organisationer har 

processägaren och teamledaren sina respektive ansvarsområden längs med hela 

processen och därför begränsas inte utav de traditionella funktionsgränserna. Vid 

införande av processägare inom organisationen förutsätts det att en förändring av den 

funktionsorienterade chefens ansvarsområden. Logiskt sett kan linjechef och 

processägare inte existera samtidig. I de organisationer som båda rollerna finns är det i 

vanliga fall processägaren som får kliva åt sidan och inte får den tänkta rollen i 

företaget. (ibid) Enligt Hoyle (2003) är processägarens huvudsakliga uppgift att driva 

processutvecklingen och leda gruppen till att uppnå processens fastställda mål. Men i 

vissa fall där utvecklingen berör organisationens huvudprocesser beskriver Ljungberg 

och Karlsson (2001) att det krävs att processägaren understöds av ett processteam. Ett 

processteam består av representanter för representativa och viktiga delar av processen. 

Enligt Hoyle (2003) bör representanterna i processteamet eller 

processutvecklingsgruppen få grundlig utbildning i processledning och under 

Figur 4 Ljungberg och Larsson 

Processbaserad 

verksamhetsutveckling (2001 s.94) 
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processteams möten kan det vara lämpligt att gå igenom viktiga begrepp för 

processtyrningen.(ibid) 

 

Resursägaren enligt Ljungberg och Larsson (2001) är inte knuten till någon specifik 

process utan är den som finns till för att förse organisationen med kompetens eller 

resurser som behövs.  Resursägaren ska även kunna säkerställa att alla anställda har 

information som hjälper till att lösa organisationens resurskonflikter samt att 

utvecklingsplaner för varje individ etableras och efterlevs. Resursägaren har ett 

långsiktigt ansvar som innebär att han eller hon skall arbeta med planering, underhåll, 

utveckling av resurser samt anställa personal som skall ha en långsiktig relation med 

resursägaren. Teamledaren är den naturliga länken mellan personalen och ledningen 

och i uppgift att utifrån processtrukturen stötta den aktiva personalen i det dagliga 

arbetet. Det är även team ledarens uppgift att bryta ner de övergripande processmålen 

till individ och processteams nivå.(ibid.)  

 

Flödesschema 

Enligt Sörqvist (2004) kan ett flödesschema ses som ett förbättringsverktyg som 

organisationer använder sig utav för att kunna beskriva hur arbetet i processen skall 

utföras eller hur det borde utföras. Ett flödesschema består av ett antal symboler som 

representerar de olika arbetsmomenten och aktiviteterna som utförs. Dessa symboler 

sammanbinds igenom olika processer och därefter kan flödet beskrivas. (ibid) 

Enligt Sandholm (2001) är användandet av ett flödesschema en fördel då 

organisationen får en klarare bild över processen. Flödesschemat hjälper till att 

strukturera och den visar även möjliga problem såsom flaskhalsar eller onödiga steg i 

processen. För att kunna strukturera ett flödesschema behövs det mycket planering 

och beredning. Ett flödesschema är svårt för en enskild person att göra och därför skall 

uppgiften ges till en grupp med personer som har mer detaljerade kunskaper om varje 

del i processerna.  

 

 

 
 



28 

 

Kvalitetsrevision 

Sörqvist (2004) beskriver att de flesta av dagens verksamheter använder sig av någon 

form av intern kvalitetsrevision som regelbundet kommer utsättas för extern 

kvalitetsrevision. I vissa fall kan det vara att någon utomstående såsom 

certifieringsorgan exempelvis ISO 9001, myndighet eller kund som ställer krav på att 

intern kvalitetsrevision skall följas upp i organisationen. Enligt Sandholm (2001) är de 

interna kvalitetsrevisionernas viktigaste områden kvalitetssystemet, kvalitetsrutiner, 

utförandeprocesser, tillhandhållandet av produkter samt framställningen av 

produkterna. De externa kvalitetsrevisionerna kan inte bedöma om verksamheten 

bedrivs på ett effektivt sätt utan arbetar endast enligt de krav som finns på 

kvalitetsledningssystem i exempelvis ISO 9001 samt hur verksamheten bedriver sin 

verksamhet med avseende på deras krav.(ibid) 

Kvalitetsrevision enligt Sandholm (2001) är något företag allt oftare arbetar med vid 

kvalitetsförbättringar. Hoyle (2003) skriver att kvalitetsrevisionen även ska ge förslag 

på förbättringsåtgärder. Det finns tre olika kvalitetsrevisioner, systeminriktade, 

processinriktade samt produktinriktade kvalitetsrevisioner. Enligt Sörqvist (2004) 

innebär att de systeminriktade kvalitetsrevisionerna granskar hur verksamheten 

bedrivs i enlighet med de krav och riktlinjer som bestäms i verksamhetens 

systemdokumentation och normer. De processinriktade kvalitetsrevisionerna följer 

verksamhetens processer och granskar huruvida processerna fungerar, om processerna 

ger önskat resultat samt att finna möjligheter samt åtgärder för att förbättra 

processerna. (ibid) Enligt Sandholm (2001) arbetar de produktinriktade 

kvalitetsrevisorerna med att granska varor och tjänster som produceras och levereras 

med utgångspunkt från de kriterier och normer som kunder använder vid bedömning. 

 

 
3.2 Kvalitet 
Då uppsatsen kommer att beröra processorienterade organisationer så kommer 

organisationerna vara intresserade av att leverera produkter av bra kvalitet för att kunna 

tillfredställa sina kunder.  Vi kommer därför börja med att presentera kvalitetsbegreppet och 

därefter presentera hur organisationer kan arbeta med kvalitetsförbättringar i form av 

generell förbättringsmodell, processteam samt utbildning. 
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3.2.1Definition av kvalitet 

Bergman & Klefsjö (2002) skriver att kvalitet kommer från latinets ”qualitas” som 

betyder beskaffenhet. Författarna menar även att kvalitet går att definiera som 

”uppfyllande av satta krav”. Sandholm (2001) beskriver kvalitet som en produkts 

lämplighet för användning.  

 

3.2.2 Kvalitetsförbättringar 
 

Generell förbättringsmodell 

Sandholm (2001) beskriver olika sätt att förbättra verksamhetens olika processer och 

delar, arbetsrutiner, strävan att överträffa kundernas behov och förväntningar för att 

motverka ineffektivitet inom 

organisationen. 

 

Sörqvist (2004) beskriver att 

verksamhetens förbättringsarbete 

kan baseras på en generell 

förbättringsprocess. Denna 

förbättringsprocess innehåller fyra processteg; identifiera, lösa, genomföra samt 

underhålla (Figur 5). I det första steget skall information om verksamhetens processer 

och produkter hämtas för att kunna identifiera lämpliga förbättringsmöjligheter. I 

arbetet med att hitta förbättringsmöjligheter är det viktigt att prioritera och välja 

projekt. (ibid.) Sandholm (2001) beskriver att det finns faktorer att ta hänsyn till vid 

prioritering av förbättringsprojekt, dessa faktorer är projektets storlek, avkastningen på 

investeringen, motståndet mot förändringar etcetera. Sörqvist (2004) beskriver att det 

andra steget innebär att förbättringsgruppen har som avsikt att lösa problemet genom 

att fastställa en bra och effektiv lösning i form av olika modeller och verktyg. I det 

tredje steget är problemet löst och organisationen har nu som avsikt att implementera 

lösningsförslaget i verksamheten. I det fjärde och sista steget i förbättringsprocessen 

så skall de genomförda förbättringarna säkras och upprätthållas över tiden. För att 

verksamheter ska bli framgångsrika behöver förbättringsåtgärderna grundas på fakta. 

Figur 5 Sörqvist, Ständiga förbättringar 

(2004 s.121) 
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Informationen kan tas fram på olika sätt som genom kundfokuserade 

verksamhetsanalyser, information från kunderna, kvalitetsbrister och fel, 

kvalitetsbristkostnader, kvalitetsrevisioner, processtudier etcetera. Då organisationen 

satsar mer på att bli konkurrenskraftig måste ständiga förbättringar och förnyelser 

göras i organisationens olika delar. Dessa delar kan bland annat vara att kulturen inom 

organisationen ser till att försöka stimulera nya och kreativa idéer. (Sandholm 2001)  

 

Processteam  

För att kvalitetsförbättra organisationen skall förbättringsgrupper eller processteam 

enligt Bergman & Klevsjö (2002) identifieras för att skapa ett större engagemang i 

organisationen. Detta engagemang leder till att förbättringsgrupperna förbättrar 

organisationen genom deras erfarenheter och kunskaper inom 

problemlösningsområdet. Sandholm (2001) menar att processteamen hjälper till att 

effektivisera organisationen samt att minska kvalitetsbristerna och de fel som görs. 

Projektgruppen eller processgruppen bär ett gemensamt ansvar för att kunna lyckas 

med arbetet och uppnå det önskade resultatet.  Det finns tre olika roller inom varje 

projektgrupp, dessa är ledaren som har ansvaret för de administrativa frågorna och 

leder gruppens möten, sekreteraren som ansvarar för protokoll och annan 

dokumentation samt underlättaren som egentligen inte ingår i projektgruppen men 

som har i uppgift att hjälpa gruppen i förändringsarbetet. (ibid.) 

 

Utbildning 

Personerna i projektgrupperna bör ha en skyldighet att genomgå en utbildning i 

förändringsarbetet, delta på möten, komma med förslag och nya idéer. Personer skall 

även vara kreativa, positivt inställda och slutligen se till att förbättringsarbetet kring 

kvalitetsproblem leder till organisationens önskade resultat.  (Sandholm 2001) 

Bergman & Klevsjö (2002 s.42) skriver att kvalitetsutvecklingen har en grundregel 

och den lyder ”det finns alltid ett sätt att producera förbättrade produkter eller 

arbetsrutiner men till en lägre kostnad”.  
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Rutinerna skall följas, ledningen ska ta en aktiv roll i förbättringsarbetet, kunskaper 

om verkningsfulla metoder och andra hjälpmedel såsom resurser som underlättar 

arbetet samt tiden är viktig gällande arbetet. De slutgiltiga resultaten som 

organisationen får fram av förbättringsarbetet skall i efterhand följas upp. (Sandholm 

2001) 

 
 

3.4 International Organization for Standardization (ISO) 9001 
Processorienterade organisationer brukar använda någon form av standard för deras 

kvalitetsarbete. Vi kommer därmed att presentera teori om en internationell krav 

standard (ISO) för organisationens kvalitetsledningssystem. Vi börjar med att 

presentera bakgrunden till den internationella standarden och därefter redogöra för 

kvalitetsledningssystemet utifrån en modell.  

 

3.4.1 Bakgrund 

International Organization for standardization (ISO) är en internationell standard som 

ansvarar för ISO 9000. ISO 9000 är en organisation för standardisering som är en 

sammanslutning av nationella standardiseringsorgan (Sandholm 2001). Internationella 

organisationen för standardisering har sitt ursprung redan från 1940-1950 talet i de 

amerikanska militära standarderna. Den internationella organisationen har översatts 

och fått olika namn till de nationella standarderna. I Sverige heter standarden SS-EN 

ISO 9001 enligt Bergman & Klefsjö (2002). 

Enligt Bergman & Klefsjö (2002) ledde denna standard till att ny standard ISO 9001 

utformades. Standarden ISO 9001 skapades av den tekniska kommittén (ISO/TC176), 

quality management and quality assurance, subcommittee (SC) 2, quality systems. 

Enligt ISO (2010) brukar den tekniska kommittén komma fram med förslag till den 

internationella standarden. Efter att förslagen är framtagna får ISOs medlemmar vara 

med och delta i en omröstning. ISO 9001 är den tredje och nyaste utgåvan, denna 

utgåva innehåller inte kvalitetssäkring som handlar om produkter och deras hantering, 

utan endast återspeglar kraven på ett ledningssystem för kvalitet.  
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3.4.2 Ledningssystem för kvalitet 

Enligt ISO (2010) är ett ledningssystem för kvalitet ett arbetsredskap som 

organisationen använder för att leda och styra företagets processer. 

Kvalitetsledningssystemet samordnar organisationens resurser med ett systematiskt 

angreppssätt för att uppnå organisationens mål. (ibid.) Enligt Ljungberg och Larsson 

(2001) är den senaste utgåvan anpassad för processorienterade verksamheter. ISO 

(2010) beskriver att ledningssystemet även skall verka för att förbättra företagets 

produkter, både för interna och externa kunder. 

 

Enligt ISO (2010) är ISO 9001 den enda standarden som innehåller krav på 

kvalitetsledningssystem, kraven är allmänt formulerade och därmed tillämpbara på 

merparten organisationer. Standarden innehåller inga krav på organisationens 

produkter då dessa krav ställs utav kunder. Enligt Bergman och Klefsjö (2002) är ISO 

9001 den enda kravstandarden som lyfter fram ledarskap, kundfokusering, 

processynen, faktabaserade beslut och ständiga förbättringar på ett sätt som kan 

benämnas kvalitetsledningssystem.  

 

Modell av ett processbaserat ledningssystem för kvalitet 

Enligt Bergman & Klefsjö (2002) är den internationella standardiseringen för kvalitet 

9001 främst uppbyggd kring fyra olika delar, ena delen är ledningens ansvar, andra är 

hanteringen av resurser, tredje är produktframtagningen samt den fjärde är mätningen, 

analyseringen och förbättringen. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2002) handlar ledningens ansvar bland annat om dess 

Figur 6. Bergman och Klefsjö, Kvalitet i alla led (2002 s.267) 
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skyldighet kring kvalitetsledningssystemets utveckling och förbättring, det vill säga att 

ledningen skall ge bevis för kvalitetsledningssystemets utveckling och förbättring. 

Ledningen skall även kunna säkerställa att organisationen skall kunna uppnå ökad 

kundtillfredsställelse hos kunden genom att först identifiera vad kunden har för behov 

och förväntningar. Ledningen behöver dessutom upprätta kvalitetsmålen och 

säkerställa att dessa är mätbara och överensstämmer med kvalitetspolicyn om bland 

annat ständig förbättring. Administrationen är en del som ledningen skall ha krav på 

av kvalitetsledningssystemet. Ett exempel på detta kan vara att upprätta en 

kvalitetsmanual som skall underhållas. Slutligen skall ledningen kunna säkerställa 

med planerade intervall att kvalitetsledningssystemet är lämplig, tillräcklig och har 

avsedd verkan. (ibid.) 

 

Enligt Bergman och Klefsjö (2002) handlar hantering av resurser om att 

organisationen skall fastställa deras nödvändiga resurser och leverera dessa i tid. 

Organisationen skall fortsättningsvis även kunna fastställa att deras personalresurser 

uppfyller behoven såsom behovet av kompetens. För att organisationen skall kunna 

tillhandahålla, fastställa och underhålla resurserna så att de överensstämmer med 

produktkraven så kommer organisationen att använda sig av lokaler och annan sorts 

utrustning. Slutligen skall organisationen även kunna fastställa och hantera psykiska 

och fysiska förhållanden kring verksamhetsmiljön. (ibid.) 

 

Bergman och Klefsjö (2002) beskriver att produktframtagning bland annat handlar om 

att organisationen skall ha planer på processer för framtagning av produkter. Dessa 

processer skall överensstämma med andra krav i organisationens 

kvalitetsledningssystem som även skall dokumenteras på ett sätt som passar 

organisationens arbetssätt. Organisationen kommer att använda sig av kundknutna 

processer för att identifiera kundkrav därefter skall kundkraven granskas. 

Konstruktionen och utvecklingen är viktig för organisationen då det är organisationens 

uppgift att planera och styra utvecklingen av produkten. För att konstruktionen och 

utvecklingen skall vara så bra som möjlig kommer organisationen att använda sig utav 

systematiska genomgångar för vad som skall göras eller ändras. Det finns olika 

processer för inköp av produkterna som behövs styras, detta kommer organisationen 
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göra genom att säkerställa att inköpta produkter uppfyller nödvändiga krav. Inom 

organisationen används instruktioner, utrustning samt rutiner som hjälpmedel till 

styrandet kring framställandet av produkterna. För att organisationen skall veta och 

säkerställa att produkterna överensstämmer med kraven kommer dem att använda sig 

av mätningar och övervakningsutrustning. (Bergman & Klefsjö 2002) 

 

Bergman och Klefsjö (2002) beskriver att mätning, analysering och förbättring 

handlar om att organisationen först och främst skall säkerställa krav för att uppnå 

förbättring genom att definiera, planera och införa mätnings och 

övervakningsaktiviteter. Organisationen kommer även att använda sig utav mätning 

och övervakning för att få fram information om kundtillfredsställelse och missnöje. 

För att organisationen skall uppnå lämpliga förbättringar samt 

kvalitetsledningssystemets lämplighet så kommer organisationen att samla in relevant 

material för att analysera. För att organisationen skall uppnå ständiga förbättringar av 

systemet krävs det att organisationen planerar och leder processerna. (ibid.) 

 

ISO (2010) beskriver att kraven enligt ISO 9001 standarden är allmänna och avsedda 

att kunna tillämpas av alla organisationer. De allmänna kraven för ledningssystem för 

kvalitet enligt ISO 9001 innebär att organisationen skall upprätta, dokumentera, införa 

och underhålla ett ledningssystem för kvalité. Under tiden försöker organisationer 

jämt och ständigt förbättra systemets verkan enligt dessa krav. För att organisationer 

skall kunna identifiera de processer som erfordras för systemet samt att beskriva hur 

de ska tillämpas i organisationen finns det krav för detta. Det finns även krav på att 

organisationer ska ha kriterier och metoder som finns tillgängliga för att kunna 

säkerställa att processerna både fungerar och styrs på ett visst sätt som organisationen 

vill. De allmänna kraven är även viktiga för organisationen för att kunna mäta och 

analysera processerna samt att kunna vidta åtgärder för att få planerade resultat och 

ständig förbättring av processerna.  Det är med andra ord organisationens uppgift att 

leda och hantera processerna i enlighet med kraven i ISO standarden. Det finns krav 

för hur kvalitetsledningssystemet skall dokumenteras, såsom att det ska finnas 

kvalitetspolicys och kvalitetsmål dokumenterade, en kvalitetsmanual för hur 

organisationen ska gå tillväga samt rutiner som är dokumenterade och behövs för 
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standarden. Dessutom ska det finnas dokument som behövs för att organisationen ska 

kunna beskriva hur säkerställandet av processer planeras, genomförs och styrs på ett 

verkningsfullt sätt och slutligen ska det finnas redovisande dokument som krävs enligt 

ISO standarden. (ibid.) 

 

 
3.5 Företagskultur 
Processorienterade organisationer försöker få hela organisationen att röra sig i 

samma riktning, för att åstadkomma att alla i organisationen rör sig i samma riktning 

kommer vi att presentera teori kring företagskultur. Vi kommer börja med att 

presentera begreppet företagskultur och därefter företagskulturens funktioner. 

Avsnittet beskriver även vad som kännetecknar en företagskultur som stark eller svag 

och slutligen förändringar i företagskulturen. 

 

3.5.1 Definition av Företagskultur 

Enligt Hatch (2002) är företagskultur ett av de svåraste organisatoriska begreppen att 

definiera. Bang (1999) menar att orsaken till detta är att kultur är något immateriellt 

och abstrakt. Kultur är en benämning för fenomen som många känner till men inte kan 

definiera vad de består av. Enligt Kaufmann (2010 s.361) definieras företagskultur 

som ”de uppsättningar gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 

samspelar med varandra och med omgivningen”. Hofstede (2005) definierar kultur 

som ett samlingsnamn på alla mönster av tankar, känslor och sätt att agera. Ljungberg 

och Larsson (2001 s.19) beskriver att företagskulturen ”anger ideal och riktlinjer för 

förståelse och handlande i företaget och påverkar bland annat beslutsfattande, 

kommunikation och sammansättning”. Andra aspekter på vad som kan menas med 

företagskultur är medarbetarnas identitet, gruppfokus, människosyn, integrering och 

koordinering av avdelningar, risktolerans, betoning av mål.  (Kaufmann 2010) 
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3.5.2 Företagskulturens funktioner 

Enligt Kaufmann (2010) har 

företagskulturen olika funktioner (figur 

7) utifrån dessa funktioner kan 

företagskulturen öka medarbetarnas 

identitet. Identitetskänslan berörs av hur 

tydliga värderingarna är definierade 

samt att desto mer kommer 

medarbetarna att känna sig som en 

viktig del av organisationen. Medarbetarnas förpliktelser för målen ökar då kulturen 

tydliggör och skapar mening och stabilitet. Förpliktelser förstärker riktlinjerna för 

beteendet i arbetet och minskar känslan för osäkerhet hos nyanställda. (ibid.) 

 

3.5.3 Stark och Svag Företagskultur 

Enligt Kaufmann (2010) kan företagskulturer vara starka och svaga. Det som 

kännetecknar en företagskultur som stark är att dem har grundläggande antaganden 

och värderingar som är djupt förankrade hos medarbetarna. En stark företagskultur har 

fem element som karaktäriserar den, dessa är tydliga normer och värderingar, betoning 

på mänskliga resurser, karismatiska ledare, ritualer samt klara förväntningar om 

styrningen. Svaga företagskulturer kännetecknas då värderingar och antaganden är 

svagt förankrade som möjliggör en mer formell styrning. (ibid.) 

 

3.5.4 Skapande av företagskultur 

Kaufmann (2010) skriver att det finns ett antal faktorer som bidrar till att 

företagskultur skapas. Den första faktorn 

handlar om att kulturen bygger på att 

grundarna har dynamiska personligheter 

med starka värderingar och tydliga visioner 

för att få en klar uppfattning av hur 

organisationens affärside ska realiseras. 

Värderingarna måste upprätthållas och 

Figur 7. Kaufmann. Psykologi –i organisation 

och ledning (2010 s.367) 

Figur 8. Kaufmann. Psykologi – i 

organisation och ledning (2010 

s.366) 



37 

 

accepteras för att medarbetarna skall kunna identifiera sig med dem. (ibid.) Alvesson 

(2001) beskriver att detta underlättas via ingrepp från ledningens sida. Kaufmann 

(2010) skriver att den andra faktorn handlar om att kultur delvis kan uppstå genom 

gemensamma erfarenheter och en gemensam förståelse. Denna erfarenhet och 

förståelse får medarbetarna genom regelbunden samvaro på arbetsplatsen och detta 

medför att man skapar en gemensam förståelse för företagets värderingar. (ibid.) 

 

3.5.5 Förändring av organisationskultur 

Enligt Kaufmann (2010) förändras organisationskulturen i takt med de utmaningar 

som organisationen står inför. Utmaningarna kan vara ny teknik, förändrad politik, 

fusioner eller konkurshot. Att förändra en organisationskultur är svårt med tanke på att 

värderingar och normer är stabila fenomen som utvecklas över tid, men att förändra 

organisationskulturen är inte omöjligt. Orsaker som kan uppstå för att vilja förändra 

organisationskulturen kan vara att organisationen fått nya ledare som ger företaget 

andra värderingar som är mer dugliga att lösa vid krissituationer, nystartade 

organisationer då dem är mer mottagliga för förändringar än en organisation som är 

stabil och har stark organisationskultur. Under dessa förutsättningar kan toppledarna 

inom organisationen förmedla och införa nya ritualer som nya nyckelpersoner som 

exponerar de nya värderingarna. (ibid.) 

 

Alvesson (2001) skriver att det finns tre olika varianter av kulturförändringar, ett 

storslaget projekt, en organisk social rörelse och ett omgestaltande i vardagen. Dessa 

tre olika varianter av kulturförändringar motsäger inte varandra utan kan gå hand i 

hand med varandra. Kulturförändring utifrån det storslagna teknokratiska projektet 

utgår från och drivs uppifrån och nedåt. Det är utifrån högsta ledningens instinkter 

som kulturförändringar utgår ifrån samt att det är högsta ledningens som står bakom 

utformandet av förändringsplanen. Höga chefer brukar ofta anlita konsulter för att 

stödja cheferna vid olika förändringsprojekt. (ibid.) 

 

Alvesson (2001) beskriver ett annat sätt att se kulturförändringar på, genom att se det 

som en organisk social rörelse som flyter utifrån och inåt. Detta innebär att 

förändringen är något som växer fram och det är ingen som agerar centralt bakom 
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förändringen.  Kulturförändringen innebär att grupper inom organisationen följer 

strömmen av nya idéer som leder till den kulturella förändringen, det vill säga att 

grupperna reviderar sitt tänkande och sitt värderande. Det som karakteriserar en 

förändring som sker som en organisk rörelse är att många konfronteras med något som 

påverkar att uppfattningarna, idéerna och värderingarna förändras. Denna uppfattning 

resulterar i förändringar utan att högsta ledningen inom företaget har någon viktig roll. 

(Alvesson 2001) 

 

Alvesson (2001) beskriver ett tredje sätt som handlar om att omgestalta vardagen på 

kulturförändringar som innebär att man rör sig från mitten och nedåt. Omgestaltandet i 

vardagen brukar vanligtvis genomdrivas av en eller några få aktörer som exempelvis 

en chef. För att kunna hitta relevanta sätt att arbeta med kulturförändringar krävs 

kreativitet, uthållighet, inblick i de egna värderingarna och idéerna. (ibid.) 
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4. Empiri 

 

I detta kapitel presenteras det studerade företaget och internt material som behandlar 

företagets syfte, arbete och mål med kvalitetsledningssystemet. Kapitlet innehåller även 

insamlad primärdata i form utav nio kvalitativa intervjuer. För att underlätta för läsaren 

presenteras intervjuerna indelade i processägare, internrevisorer och ”anställda” samt 

struktureras efter ämnesområde.  

 

 

 

4.1 Företagsinformation 

Electra grundades år 1949 av Gunnar Lissinge, företagets dåvarande verksamhet var 

orienterad inom radiobranschen. Idag har företagit vuxit och gått ifrån att vara ett 

familjedrivet handelsbolag till ett börsnoterat aktiebolag med en omsättning på cirka 

1,1 miljarder kronor. Moderbolaget Electra Gruppen AB har sitt säte i Kalmar och 

börsnoterades på Stockholmsbörsen 2006. (www.electra.se, 2011-05-03)  

Electra Gruppen AB hanterar strategiska frågor gällande affärsutveckling, förvärv och 

finansiering och den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget Electra Sweden 

AB. Electra är en komplett leverantör av varor och tjänster inom hemelektronik och 

företagets kunder tillhör de ledande fackhandelskedjorna i Sverige. (www.electra.se, 

2011-04-05) 

 

Electra Sweden utvecklar och driver koncept för varuförsörjning och logistik inom 

hemelektronik och telekommunikation. Företaget äger kedjorna AUDIO VIDEO, 

Ring Upp och Digital Butikernas koncept och namn. Kedjornas butiker drivs och ägs 

av lokala entreprenörer och Electra sköter kedjornas marknadsföring, varuförsörjning, 

IT och konceptutveckling. Dessa kedjor har tillsammans 217 lokala butiker utspridda i 

Sverige och är Electras främsta kunder. Electra erbjuder även kundanpassade logistik 

och IT-lösningar till externa företag. 

 

 

 

http://www.electra.se/


40 

 

 I ett internt dokument finns fyra verksamhetsgrenar beskrivna; 

Inköp, lagerhållning, marknadsföring, och distribution åt fackhandeln inom elektronik 

och telekommunikation.  

Tredjeparts logistik inom logistik och IT- verksamhet. 

E- handelsförsäljning direkt till konsument av hemelektronik.  

Utveckling av butiksdatasystemet Electra Smart till fackhandeln. 

 

 

4.1.1 Organisationsschema 

Electra Sweden AB organisation är uppbyggd enligt organisationsschemat nedan, 

under VD finns fem avdelningar, marknad, inköp, ekonomi, logistik och IT. 

Företagets ekonomichef, Sjöstedt beskriver Electra Sweden AB som en relativt platt 

organisation med få chefer.  

 

 

4.1.2 ISO-certifiering   

Electra Sweden AB har varit ISO certifierade sedan 1996 inom 9001-serien som är ett 

kvalitetsledningssystem. Enligt företagets hemsida har kvalitetssystemet bidragit till 

att företaget kunnat genomföra en kraftig volymexpansion med bibehållen kontroll 

och lönsamhet. (www.electra.se 20110407) 
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Kraven i standarden vägleder bolaget att fokusera på ett systematiskt processorienterat 

arbetssätt där internt och externt kundfokus leder processerna mot ständiga 

förbättringar. Bolagets processer kännetecknas av ständig strävan mot effektivitet för att 

skapa ett resultat med minimum av resursförbrukning. Samtidigt har processerna en 

anpassningsförmåga som gör att de snabbt och enkelt kan anpassas till förändrade 

förutsättningar, såsom nya kundkrav och affärsområdesexpansion. 

 

                                                                (www.electra.se 2011-04-07) 

 

4.1.3 Huvudprocesser 

Företaget arbetar aktivt i hela organisationen med kvalitetssystemet, tydligast syns de i 

form av 10 huvudprocesser med tillhörande processteam. Processteamen är utformade 

efter företagets huvudsakliga processer, som de anser som de huvudsakliga 

arbetsområdena i företaget, vilka är: 

- Kundutvecklingsprocessen 

- Ny kundprocessen 

- Reklamationsprocessen 

- Kampanjprocessen 

- Budgetprocessen 

- Strategi och ledningsprocessen  

- Utveckling och IT- tjänster 

- Inleveransprocessen 

- Utleveransprocessen 

- Produkt/Leverantörsval och Inköpsprocessen 

(internt material) 

Syftet med företagets processteam är att de medverkande skall vara delaktiga och 

hjälpa till med förbättringsarbetet i processerna. I det interna materialet finns tre 

huvudkomponenter i förbättringsarbetet definierade. Den första består utav underhåll 

och förvaltning av den dagliga driften i syfte att upprätthålla kvaliteten och undvika 

försämringar. Den andra huvudkomponenten syftar till förbättring, små förändringar i 

befintliga processer och den tredje består utav förnyelse för att generera kreativa, nya 

processer.  
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4.1.4 Arbetet i processteamen 

Processteamen skall träffas minst en gång i kvartalet, men kan variera beroende på 

status för pågående arbeten och förbättringsförslag. Mötena skall protokollföras för att 

tydliggöra status, ansvar och tidsramar för pågående arbeten.  För att säkerställa att 

teamen arbetar med prioriterade frågeställningar finns en gemensam agenda. 

Processteamet består utav fyra till sex personer och leds av en processägare. Alla i 

teamet skall vara väl insatta i hur arbetet i processerna skall bedrivas. Medlemmarna i 

ett processteam får med fördel arbeta i olika avdelningar för att ge en större bredd i 

kunnandet. Det blir därigenom lättare att finna lösningar av ett problem som orsakats i 

gränssnitt mellan avdelningarna, där problemen är vanligast förekommande. Ibland 

deltar även någon som inte direkt ingår i processen, detta för att minska risken för 

silotänkande och samtidigt försöka öka fokuset på kunderna. (internt material) 

 

4.1.5 Processteamets uppgifter 

I företagets interna material finns ett antal punkter nedskriva som processteamen skall 

hjälpa till med, vilka är följande: 

- Ge förslag på förbättringar 

- Planera och genomföra förbättringsåtgärder 

- Följa upp förbättringsförslag 

- Processbeskrivning i form av simbanemodell 

- Mäta/följa upp indikationer 

- Utveckla metoder för styrning av processen 

För varje processteam finns utarbetade dokument med kortfattad information om 

processen. Det som tydliggörs är processens: input, output, vilken som är ansvarig, 

vilken som är kund/intressent, krav på processen, säkerställande att kraven uppfylls, 

kritiska faktorer och för vissa processer finns även mätpunkter. Dokumentet avslutas 

med en beskrivning av vilka mål som finns uppsatta för processen. 

 

Petersson uppgav under våra möten att de har på senare tid gjort vissa förändringar 

gällande hur processteamen är uppbyggda. Tidigare var processägaren och 
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avdelningschefen en och samma person, men att de har som avsikt att det skall vara 

olika personer. 

 

 

4.2 Presentation av processägare 
 

4.2.1 Anneli Sjöstedt 

Den 27 april intervjuade vi Anneli Sjöstedt som är personal- och administrationschef 

på Electra, vilket hon har varit sedan 2002. Sjöstedt arbetar 50 procent i 

moderföretaget Electra Gruppen AB och ansvarar för dess koncernredovisning och IR 

information (rapporter, styrelsematerial, försäkringsfrågor etcetera). Resterande 50 

procent är hon ansvarig för ekonomiavdelningen och basar över 11 personer i 

dotterföretaget Electra Sweden AB. I sitt arbete har hon ansvar för bokslutssiffrorna 

och budgetuppförande. Sjöstedt är förutom avdelningschef för administrationsarbetet 

även processägare för budgetprocessen.  

 

4.2.2 Per Sjölin 

Den 29 april intervjuade vi Per Sjölin som har varit anställd hos Electra sedan 2010. 

Sjölin är marknadsansvarig och arbetar med allt som rör kedjorna Audio video, 

Digitalbutikerna och Ring upp:s marknadsföring, marknadsplaner, budgetar, tv 

kommunikation samt reklam. Sjölin är även processägare för kampanjprocessen. 

 

4.2.3 Mats Strandberg 

Den 27 april intervjuade vi Mats Strandberg. Strandberg har arbetat på Electra sedan 

1998 och har under sin anställning arbetat med varierande arbetsuppgifter. Idag arbetar 

Strandberg som reklamationsansvarig och är processägare till reklamationsprocessen 

 

4.3 Intervju processägare 
 

4.3.1 Kvalitetssystemets syfte 

Samtliga respondenter anser att de vet ganska mycket om företagets kvalitetssystem. 

Sjölin som är relativt nyanställd anser att han har relativt goda kunskaper om 
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kvalitetsarbetet och dess syfte. Han förklarar att alla nyanställda genomgår en 

grundutbildning inom företagets kvalitetsarbete . Sjöstedt anger att ”Jag är inte insatt i 

detalj men vet vad syftet är och tycker att ISO arbetet har bidragit till att vi har 

ordning och reda i företaget”. Samtliga respondenter är av åsikten att 

kvalitetssystemet effektiviserar organisationen. Strandberg beskriver att 

kvalitetssystemet hjälper till att effektivisera organisationen eftersom de ständigt 

arbetar med att förbättra verksamhetens huvudprocesser. Sjöstedt är av åsikten att 

kvalitetssystemet gör att de arbetar på ett mer genomtänkt sätt.”Det hjälper oss att 

göra rätt saker och använda resurserna på rätt sätt” Hon menar att kvalitetssystemet 

skapar mer tid genom att förbättra och effektivisera organisationen. ”Man måste tänka 

på hur man kan jobba smartare hela tiden, det kan man aldrig sluta tänka på ”.  

Sjölin är lite mer kritisk till hur kvalitetsarbetet fungerar och anser att 

kvalitetssystemet ”skall köras hela vägen och vara förankrat från toppen till botten” 

genom att lägga tid, energi, och resurser hela tiden för att vidmakthålla det. Sjölin 

menar att kvalitetssystemet är bra men att alla måste förstå nyttan utav det för att 

systemet skall få den avsedda effekten. Vidare anser Sjölin att det går att öka nyttan av 

kvalitetssystemet genom att försöka få alla inom organisationen att förstå att 

kvalitetssystemet ökar lönsamheten i bolaget. Sjölin påpekar att arbetet är ganska stort 

för att få systemet att fungera, han säger ”det går inte att göra lite, för då funkar det 

inte och slutar med att folk inte förstår, då tynger det mer än vad det gör nytta”. 

Fungerar inte kvalitetssystemet anser Sjölin att det går att hitta andra system som är 

lite mer mänskliga eftersom ”systemen blir rätt omänskliga om inte alla är med på 

det”. Sjölin beskriver att han upplever arbetet med kvalitetssystemet splittrat i 

företaget, vissa arbetar hårt med att utveckla kvalitetssystemet medans andra inte ser 

systemets nytta. Dock är Sjölins åsikt att systemet som helhet effektiviserar 

organisationen men anser att de inte uppnår dess fulla potential. 

 

4.3.2 Uppfattning om befogenheter  

Sjöstedt beskriver att avdelningarna är indelade vertikalt och processerna mer 

horisontellt och går igenom flera avdelningar. Avdelningschefens roll är att hålla 

avdelningens uppsatta budget, se till att ha rätt personal och att rätt kompetens finns 

inom avdelningen. Sjölin anser att avdelningschefens primära roll är att få gruppen att 
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prestera bra och se till att personalen trivs med sitt arbete. Han menar att 

avdelningschefen har ett viktigt ledaransvar och måste våga delegera och ge anställda 

ansvar och därigenom prestera bättre. Strandberg menar att företaget arbetar efter 

processer och anser att det är processägarens roll att se till att själva processen 

fungerar i alla led. Skulle problem uppstå under arbetets gång är det processägaren 

tillsammans med processteamet som ska försöka hitta lösningen på problemet.  

 

Både Sjöstedt och Sjölin beskriver att tydligheten kring rollerna inte har varit 

tillräcklig. Sjöstedt berättar att ämnet behandlades på det senaste ledningsgruppmötet 

där beslutet togs att processägaren skall ha befogenhet att styra människor som denne 

inte är ansvarig för, någon som inte ingår i avdelningen men i en process. Hon menar 

att processägaren har rätt till att delegera till personer inom de olika avdelningarna. 

Sjölin säger att ”en processägare ska ha den befogenhet som behövs för att följa 

processen” han förklarar att processägaren enligt organisationsschemat inte har någon 

befogenhet hierarkiskt att driva igenom processen. Vidare beskriver Sjölin att de drivit 

frågan att processägare behöver befogenhet för att kunna fullfölja sina processer och 

säger att ”det har lett till att det idag är okej att man har mandat att driva igenom 

processen på tvären och inte avdelningsvis, vi är inte riktig där ännu men är på riktig 

god väg”. När det gäller organisationsschemat anser Sjöstedt att företaget inte i 

nuläget behöver ändra schemat, eftersom Electra är en ganska ”platt” organisation, 

men påstår att behov kan uppstå om de skulle expandera ytterligare för att förtydliga 

organisationens processorienterade arbetssätt.  

 

När frågan om vem som har bestämmanderätt över arbetet är respondenterna överrens, 

alla anser att det är processägaren som har rätt att bestämma, men beskriver att det inte 

alltid varit så. Sjöstedt beskriver att det har blivit mer tydligt nu efter det senaste 

ledningsgruppmötet, vad någon som är ansvarig för en process kan begära av någon 

som inte ingår i den egna avdelningen. Hon anser att processägaren kan säga till någon 

som ingår i processen vad som skall göras och om detta inte fungerar får 

processägaren gå till avdelningschefen för att driva igenom detta. Sjölin beskriver 

förhållandet mellan avdelningschef och processägare som komplicerat men anser att 

han som processägare har rätten att tvinga igenom ett arbete. Strandbergs åsikt skiljer 
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sig från övriga respondenter och beskriver att processägaren och avdelningschefen 

kommunicerar dem emellan för att gemensamt komma fram till vad som är bäst för 

företaget och vilket tillvägagångssätt som är mest fördelaktigt.  

 

När diskussionen om vilken de tror följs av avdelningschef eller processägare vid 

olika uppgifter svarar Sjöstedt att detta är väldigt individuellt, men tror att det skulle 

vara avdelningschefen för att ” det är avdelningschefen som sätter din lön, som håller 

utvecklingssamtal och följer dig som person.” Sjöstedt tror att de på hennes avdelning 

skulle följa hennes direktiv före andra processägare eftersom det är hon som är chefen. 

Sjöstedt förklarar att detta har varit ett problem och att de har försökt hitta något sätt 

att få processägaren att ta mera ansvar för processerna. Hon tror även att det beror på 

”hur tydlig man är och bestämd man är, det gäller att vara väldigt tydlig i en sådan 

roll, det är viktigt att förmedla tidsplan och vad som förväntas, det gäller att vara 

extra tydlig i den rollen, annars tror jag att chefens order går före och gör 

processarbetet bara om man hinner”. Sjölin är av samma åsikt som Sjöstedt och 

beskriver att vid nio av tio fall är det chefen som håller utvecklingssamtal och 

lönesamtal. ”Skulle chefen säga det här är viktigare och så kommer processägaren 

och säger annat skall göras så tror jag att man lyssnar på sin chef, dock är det 

otydligt samt outtalat att det är processen som är viktigare, därför behöver vi vara 

mer tydligare uppifrån och ner.”  

 

4.3.3 Förändringsarbete 

Samtliga respondenter tycker att de kan påverka arbetstillvägagångssättet för att 

förbättra kvaliteten i företagets processer. Sjöstedt förklarar att hon ingår i strategi och 

ledningsprocessen och beskriver att hon kan påverka processerna när de går igenom 

och sätter upp mål för processerna. Är målen lågt satta krävs knappt några 

förändringar för att nå målen men om de sätts högt krävs förbättringsåtgärder för 

processerna. Hon anser att hon främst kan påverka på detta plan och förklarar att alla 

som jobbar med processerna, där ibland ledningsgruppen, processteamen och 

processägaren bidrar till målsättningen. Sjöstedt säger ”Vad har vi för mål med 

processen, vad vill vi? - det kan jag vara med och påverka, det tror jag är ett viktigt 

mått”. Strandberg och Sjölin tycker att de kan påverka arbetstillvägagångssättet för att 
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förbättra kvalitén genom processteams möten som hålls, där de försöker hitta 

utvecklings och förbättringsmöjligheter. Strandberg säger dock att ” vi får driva vidare 

dessa förslag till berörda avdelningschefer.” Sjölin upplever att han ibland inte har 

tillräckliga befogenheter eller att processerna kan åsidosätts, men annars tycker han att 

det fungerar bra, han säger ”skulle jag inte vara nöjd med mina befogenheter tar jag 

upp det på mötet med min chef och beskriver hur svårt det är och genomföra 

förbättringar” Sjölin anser att de har en enkel miljö internt för att arbeta igenom 

frågor och förändringar. 

 

När förändringsarbetet och dokumentation diskuteras berättar Sjöstedt att de har 

internrevisioner för processerna och att varje process ska ha en tidsplan för när 

revisionerna skall göras. Revisionerna utförs av några inom företaget som har gått 

revisionsutbildningar och om det framkommer någon avvikelse eller brist 

dokumenteras detta i C2, ett datasystem som samliga medarbetare har tillgång till. När 

ett ärende lagts upp i C2 skickar systemet ärendet till berörda processägare som 

systemet påminner tills personen åtgärdat avvikelsen eller skickat den vidare i till 

berörda personer i processflödet. När processens brist eller förändring åtgärdats skall 

processägaren godkänna åtgärden. Alla förbättringar följs upp på detta sätt, ett ärende 

blir inte klarmarkerat förrän den är gjord. Sjöstedt anser att händelseförloppet ibland 

tar lite för lång tid. Förutom C2 belyser Sjölin företagets simbanemodeller som visar 

en process flöde genom organisationen. Eftersom många fel eller problem i en process 

ofta uppstår i gränssnittet mellan avdelningarna underlättar modellen sökandet efter 

var problemet uppstår och var de skall rika åtgärderna för att förbättra kvaliteten. 

Strandberg tycker ibland att dokumentationen kan gå lite till överdrift och säger att de 

ibland muntligt kommer överrens om en liten förändring som inte dokumenteras. 

 

När vi diskuterar var de upplever att största friktionen uppstår i förändringsarbetet 

förklarar Sjöstedt att finns flera aspekter som påverkar detta, hon påpekar att vi är 

olika som individer och hanterar saker individuellt, vissa har mer ”driv”, mer eller 

mindre tid samt att alla arbetar på olika sätt. Andra saker som kan påverka är att det 

kan finnas olika uppfattning om vad som är viktigt. Sjöstedt anser att det är viktigt att 

ha uppsatta ramar och regler för hur processerna skall styras och att en processägare 
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behöver inte göra allting själv, denne kan delegera till andra inom processteamet vilket 

gör att flaskhalsar kan undvikas. Sjöstedt menar att det är viktigt att sätta en tidsplan 

samt att det är viktigt att vara tydlig och bestämd och säga ”kan du göra det här?” 

istället för att säga ”snälla kan hjälpa mig med att göra det här?” Det handlar om att 

vara bestämd men på ett trevligt sätt. Sjöstedt säger ”jag tror att det är friktionen, att 

vi är olika” Sjölin upplever att det ibland tar lång tid för chefer att fatta beslut, han 

säger ”ibland så saknar man den tydliga styrningen”. Det kan uppstå oenighet mellan 

processägare och avdelningschef om vad som är viktigt men anser att detta i vissa fall 

kan vara bra ”har man ett budgetansvar så ansvarar man för en påse pengar som ska 

leverera resultat.” Strandberg delar åsikten med övriga respondenter att det kan ta för 

lång tid att driva igenom förändringar som involverar många personer och kostnader, 

han anser att förändringar som involverar personer högre upp i företaget tar för lång 

tid innan ett beslut fattas. 

 

4.3.4 Information 

Sjölin berättar att de använder sig utav olika system men framförallt intranätet när det 

gäller information om processerna. Han beskriver att de har andra underliggande 

system, exempelvis simbanemodeller som visar en process flöden och vilka personer 

som ingår i processerna. Sjöstedt förklarar att de på ledningens genomgång går 

igenom offentliga protokoll som är tillgängliga för alla på företaget. Dock förväntas 

det inte att personalen går in och läser dessa dokument. Varje månad skriver VD:n ett 

månadsbrev som läggs upp på intranätet som samtliga medarbetare brukar läsa. 

Beroende på processändringens omfattning kan denna information vara med i brevet. 

VD:n brukar höra sig omkring om det uppkommit någonting på exempelvis 

ledningsgruppmötena som borde vara med i brevet. På avdelningsmötena tas 

ledningsprotokollet upp och den information som finns där förmedlas, bland annat 

finns en punkt som heter processarbetet. Sjöstedt tror att ett problem som är 

genomgående för hela företaget är att förmedla information till berörda personer, hon 

säger att ”det är viktigt att vara tydliga med förändringarna men vi kanske glömmer 

bort att förmedla att vi faktiskt har gjort en förändring, vi är fantastiskt duktiga i det 

här företaget att göra förändringar men sen kanske vi glömmer bort att tala om att vi 

gjort det” Företaget har ett verktyg för förbättringsarbete, C2 där alla kan lägga in 
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förbättringsförslag. Genom detta hamnar förslaget hos den som är ansvarig för den 

berörda processen. Personen som är ansvarig får kontinuerligt påminnelsemejl tills 

förslaget behandlats eller åtgärdas. Sjöstedt förklarar att den som vill se vad som har 

hänt med ett förslag kan se det i C2:s arkiv. Sjöstedt är av åsikten att systemet är inte 

är bra utformat för uppföljning, förutom för den som lämnat in en fråga eller är 

processägare eftersom systemet levererar uppdateringar gällande ärendet. Förutom 

systemen belyser samtliga att de på processmötena går igenom om det har skett någon 

förändring, det är främst på dessa möten som alla informeras. 

 

Alla respondenter är medvetna om sina skyldigheter att uppdatera sig på förändringar 

som sker. Då samtliga respondenter är processägare uppger de att är det viktigt att 

vara uppdaterad på vad som händer, Sjölin förklarar att eftersom han har ansvar och 

befogenheter är det viktigt att vara medveten om sina skyligheter och föregå med gott 

exempel. Han är av åsikten att det är vikigt att beteendet måste förankras i hela 

organisationen, för att kvalitetssystemet skall ge önskad effekt. Sjölin beskriver att det 

är svårt att få alla att engagera sig och att det kanske skulle vara lättare om det fanns 

ett straffsystem, men förklarar att det inte existerar något sådant inom organisationen. 

Sjöstedt menar att det är viktigt att alla är delaktiga och känner ansvar för att leva upp 

till det som de varit med och satt upp ramarna för. ”Att man är med om 

förändringsarbetet och tycker att det är viktigt.” Svårigheten ligger i att få med alla på 

tåget.    

 

4.3.5 Förändringskultur 

Sjöstedt anser att företagets budord är positiva för organisationen och förklarar att alla 

fick vara med att ta fram dem. Hon förklarar att de har försökt fånga upp olika delar 

av företaget och även externa intressenter eftersom det är många som är involverade i 

ett företag, något budord är inriktade på sälj, något är riktat mot aktieägare och så 

vidare. Sjöstedt tycker att det är svårt att säga om de uppfyller budorden, men skulle 

önska att de gjorde det, hon vet att det finns några som inte uppfyller dem. Sjöstedt 

önskar att alla skulle vara raka och säga till direkt istället för att gå bakom ryggen och 

påstår att ”det finns alltid någon som inte tar den raka vägen.” Strandberg ser 
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budorden som positiva ledord och anser att de strävar efter att uppfylla budorden men 

tror att de inte allid gör det.  

 

Sjöstedt pekar ut det sjätte budordet ”vi respekterar tagna beslut” och kan ibland 

uppleva att detta budord möter motstånd och menar att när ett beslut väl är taget ska 

alla respektera det. Hon menar att budorden kan vara till hjälp eftersom alla var med 

och utformade dem och därmed skall alla respektera och följa dem. Även Sjölin 

kommenterar det sjätte budordet och menar att det kan tyckas självklart men att det 

inte är det. Han beskriver att de kan sitta på ett möte och bestämma någonting och att 

några ändå inte gör det som bestämts. Sjöstedt menar att budorden redan existerade 

inom organisationen innan de skrevs ner, men då organisationen expanderade kraftigt 

uppstod ett behov. Sjölin som tidigare arbetade i Stockholm beskriver att det är annat 

tempo där än i Kalmar, många personer stannar rätt länge i bolaget eftersom det inte 

finns så många bolag i regionen, vilket leder till att personalomsättningen blir väldigt 

låg. Sjölin säger att det finns en skillnad i den företagskultur som finns här och den 

han upplevde i Stockholm. I Kalmar har de anställda byggt upp en bred kunskap då de 

jobbat länge på samma arbetsplats, men risken finns att man blir segmenterad i sitt 

mönster, ”så här har vi jobbat länge varför ska vi ändra på det om det har fungerat 

tidigare”. Sjölin anser att budorden till 80 procent stämmer in på Electra men att de 

har vi en bit till innan de når upp till budorden. 

 

4.4 Presentation av internrevisorer 
 

4.4.1 Camilla Fridolf 

Den 28 april intervjuade vi Camilla Fridolf. Fridolf har arbetat på Electra sedan 1998 

på ekonomiavdelningen där hon har haft varierande arbetsuppgifter. Idag är hon 

redovisningsansvarig och ingår i både budgetprocessteamet och 

kundutvecklingsprocessteamet. Förutom ovanstående arbetsuppgifter är Fridolf även 

internrevisor för kvalitetssystemet. 
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4.4.2 Birgitta Svensson 

Den 5 maj intervjuade vi Birgitta Svensson. Svensson har arbetet sedan 2008 på 

Electra som systemadministratör. Förutom att verka som systemadministratör arbetar 

hon med diverse projekt och är internrevisor för kvalitetssystemet samt ingår i 

processteamet utveckling av IT-tjänster. 

 

4.4.3 Dan Bobeck 

Den 28 april intervjuade vi Dan Bobeck. Bobeck har arbetat på Electra sedan 1995 

och har under sin tid arbetat med olika arbetsuppgifter. Han har tidigare arbetat som 

säljare och produktansvarig för Audio video. Bobeck har tidigare arbetat som 

internrevisor i cirka 10 år men är inte det i dagsläget. Idag arbetar Bobeck både som 

inköpare och inköpsassistent. Bobeck ingår i processteamet Produkt/Leverantörsval 

och Inköpsprocessen. 

 

4.5 Intervju internrevisorer 
 

4.5.1 Kvalitetssystemets syfte 

Samtliga respondenter är av åsikten att de har relativt goda kunskaper om företagets 

ISO- arbete. Svensson anser att hon som internrevisor har goda kunskaper om hur 

kvalitetssystemet är uppbyggt och har en skaplig överblick för ”vad det är för krav 

man har på sig såsom dokumentation, versionshantering, flöden och hur de olika 

processerna ska jacka i varandra för att det ska fungera”. Svenssons tidigare 

arbetsplats var ett större företag som hade ett mycket striktare system än Electra och 

hon har tillsammans med en annan anställd på företaget strukturerat upp ett arbetssätt 

för IT avdelningen och dess processer. Svensson påstår att kvalitetssystemet hjälper 

till att anpassa organisationen efter omvärldens krav och att finna arbetssätt som 

optimerar företagets resurser. Fridolf berättar att ” Jag har varit ganska involverad i 

ISO-arbetet eftersom jag var under en period ansvarig, innan det här nya 

processtänket och standarden kom, så jag är ganska väl insatt bakåt i tiden, hur vi har 

jobbat och varför vi har det.” Bobeck är av åsikten att kvalitetssystemets syfte är att 

ständigt försöka hitta förbättringar inom företaget.  
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Fridolf anser att ”kvalitetssystemet effektiviserar organisationen eftersom det lyfter 

fram våra uppsatta mål och att det blir lite mer att alla arbetar mot samma mål och 

att man vet att vi gör rätt saker”.  Fridolf anser att kvalitetssystemet gör att de arbetar 

med förebyggande åtgärder som leder till att de sällan behöver ”släcka bränder som 

för med sig stora kostnader”. Fridolf anser dock att kvalitetssystemet ibland är lite 

onödigt krångligt och har för höga dokumentationskrav men säger att 

”kvalitetssystemet har varit en förutsättning för företaget då vi kunnat växa fort med 

mer strukturerade rutiner, tydligare ansvar, befogenheter och tydligare mål”. 

Svensson delar Fridolfs syn att kvalitetssystemet effektiviserar organisationen och 

framhäver främst att systemet gör att alla vet vad som skall göras i olika situationer 

genom att de arbetar med styrande dokument.  Företagets styrande dokument visar på 

ett tydligt sätt vad som skall göras vid olika situationer och gör att de inte glömmer 

bort att göra vissa saker i som är en del i en process. Bobeck menar att 

kvalitetssystemet är till stor hjälp när det gäller förbättringar och bidrar till 

kostnadsbesparingar. 

 

4.5.2 Uppfattning om befogenheter  

Enligt Fridolf har avdelningschefen ansvar för avdelningens uppsatta budget och 

personal. Hon anser att processägaren skall styra upp processarbetet och sätta upp mål 

för processen samt att se till att processen fungerar i alla led. Fridolf anser även att det 

är processägarens roll att se till att det alltid finns någon som är delansvarig för 

processens olika faser.   

 

Svensson är av åsikten att avdelningschefens uppgift är att sätta regelverk för 

avdelningen, vad som får och skall göras samt att delegera uppgifter. När det gäller 

processägarens roll anser Svensson att processägaren har det yttersta ansvaret för 

processens funktion och se till att en förändring av processen passar in i det totala 

flödet. Bobecks syn på rollfördelningen mellan avdelningschef och processägare 

skiljer sig från Fridolfs och Svennsons och anser att det inte är någon specifik skillnad.  

 

På frågan om vilken av processägaren eller avdelningschefen som har rätt att 

bestämma hur ett arbete skall utföras beskriver både Svensson och Fridolf att detta har 
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varit och fortfarande är problematiskt i organisationen. Fridolf berättar att de har i 

många år har arbetat med att försöka gå från ett avdelningstänk till ett 

processorienterat synsätt. ”Eftersom vi fortfarande är uppdelade avdelningsvis har det 

verkligen varit en utmaning att se det som processer i stället”. För samtliga 

respondenters avdelningar är processägaren och avdelningschefen en och samma 

person, Svensson berättar att hon i sitt arbete som internrevisor ibland upplever att 

avdelningschefer och processägare kan värdera saker olika och att det då kan uppstå 

problem. Svensson uppger att det är kring processerna som målen sätts och är av 

åsikten att det är viktigt att alla förstår vikten av dessa, om alla inte genomför 

förändringarna i processerna kanske det uppstår problem längre fram i processflödet. 

Svensson är av åsikten att det är avdelningschefen som i den dagliga driften som 

bestämmer men att det är processerna som ligger till grund hur arbetet skall utföras. 

Fridolf förklarar att alla tillhör en avdelning men att man även ingår i olika processer, 

hon säger ”det är processägaren som har rätten att bestämma hur ett arbeta skall 

utföras om man ska följa processtänket fullt ut”. Bobeck anser att det handlar om 

prioriteringar och berättar att de på hans avdelning fokuserar väldigt mycket på 

ekonomiska mål och säger ” ska man väga processmålen o de ekonomiska målen så 

är det väl 95procent ekonomiska mål, så processmålen kanske blir kanske lite 

nedstoppade”. Bobeck menar att detta kanske beror på att avdelningschefen sitter på 

båda posterna och anser att det spelar ingen roll för honom vilken som ger orden utan 

han gör det som är mest akut. 

 

När frågan diskuteras om vilken de tror följs av processägare eller avdelningschef vid 

olika uppgifter säger Fridolf att avdelningschefen även är processägare i 

budgetprocessen som hon mest påverkas av har hon inte ställts inför det dilemmat. 

Hon tror att det är tvetydigt och säger att ”det är lite svårt, jag tror att det beror på 

vad det handlar om, men det borde vara processägaren, det är lite klurigt och inte helt 

solklart”. Svensson menar även hon att detta kan vara problematiskt och att de 

diskuterat denna problematik nyligen. Hon tror att beror lite på hur de olika 

personerna är som ”chefsperson”. Bobecks uppfattning är att det handlar om 

prioritering och att det som bedöms som mest akut görs oavsett vilken som begär 

arbetsgången. 



54 

 

 

4.5.3 Förändringsarbete 

Samtliga respondenter anser att de kan påverka arbetstillvägagångssättet för att 

förbättra kvaliteten i företagets processer. Fridolf upplever att det är ganska lätt att få 

igenom förändringar och beskriver att det är korta beslutsvägrar i organisationen 

genom att det är få hierarkiska nivåer. Fridolf brukar vända sig direkt till Sjöstedt som 

är både avdelningschef och processägare för budgetprocessen. Fridolf förklarar att hon 

även kan påverka via sin roll som internrevisor. Bobeck anser till skillnad från Fridolf 

att förändringsarbetet är tungarbetat, han beskriver att cirka 80 procent av alla förslag 

rör IT förbättringar och att det tar mycket tid i anspråk att utarbeta en plan för 

förändringen. Han är dock av åsikten att han kan påverka arbetstillvägagångssättet. 

Svensson menar att hon kan påverka på flera olika sätt, dels genom kravdefiniering för 

hur de skall gå tillväga för att olika projekt ska fungera, dels genom processteams 

möten och dels genom hennes roll som internrevisor.  

 

Både Svensson, Fridolf och Bobeck beskriver att de har ett intranät och att det finns 

ett verktyg som heter C2 som de använder sig utav vid förändringar. Fridolf och 

Svensson använder sig främst utav C2 efter genomförd internrevision, om de stött på 

någonting som behöver förändras under revisionen läggs det upp i C2 så att 

informationen når berörda personer. Svensson beskriver att de på IT- avdelningen har 

ett projektverktyg där fel som rapporteras eller ändringsförslag läggs in. När det gäller 

företaget som helhet är samtliga respondenter överrens att de är intranätet och C2 som 

används. Bobeck beskriver att de förutom intranätet och C2 har ett program för 

felrapportsförslag på IT-avdelningen som även det ligger på intranätet. 

 

4.5.4 Information 

När vi diskuterar var de upplever att den största friktionen uppstår i förändringsarbetet 

beskriver Fridolf att när förändringsförslag läggs brukar själva beslutsproceduren ske 

relativt snabbt. Hon förklarar att många förändringar brukar involvera IT- lösningar 

och upplever att det är där som en förändringsåtgärd stoppar upp. Hennes uppfattning 

om varför förändringar stannar upp vid IT-avdelningen är att det är en resursbrist i 
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kombination med att avdelningen fokuserar på externa kunder och behandlar de 

interna önskemålen i mån av tid. Svensson beskriver även hon problematiken med IT, 

men anser att ett större problem är att avdelningarna fortfarande lever kvar lite för 

mycket i avdelnings tänket, hon säger att ”det skulle bli bättre om vi jobbade lite mer 

över gränserna, lite bredare eftersom vi är beroende av varandra”. Hon tror att det 

skulle lösa en del utav IT-problematiken. Vidare anser Svensson att om alla 

avdelningarna kom överrens om ett nytt arbetssätt som de undersökt hur det skulle 

påverkar och fungera för inblandade parter innan en förfrågan skickas till IT, som är 

en bristresurs skulle de spara mycket tid och pengar samt att åtgärden bli mer 

lyckosam.  

 

Samtliga respondenter anser att säkerställandet att alla berörda personer får 

informationen om förändringar är svår. Svensson beskriver att de dels uppdaterar 

förändringar på deras intranät och när det gäller IT- avdelningen har de något som 

heter systemförteckning där alla kan gå in och titta vem som är expertanvändare, 

systemansvarig, klassificering, prioritering samt tider om det är någon som har några 

frågor eller funderingar. Fridolf beskriver att de delgiver information på intranätet 

men endast om det är lite mer omfattande förändringar, hon påstår att de inte kan 

säkerställa att alla tagit del utav informationen. Förutom intranätet förmedlas 

information på processteamens möten, mötena skall protokollföras och finns 

tillgängliga på intranätet. Fridolf berättar att förändringar som endast påverkar henne 

brukar Sjöstedt informera Fridolf muntligen utan något system. Fridolf upplever att 

om det sker förändringar i processer som hon inte är direkt utan indirekt involverad i 

är det ren tur om den informationen når henne. Hon tror inte att det beror på slarv utan 

att ”de vet nog faktiskt inte att jag ska ha den informationen, där finns det nog saker 

som går att förbättra i informationsflödet.” Bobeck anser att det är svårt att säkerställa 

att berörda personer tar del utav förändringsinformation, han anser att det inte är några 

problem inom processteamet men så fort det berör andra personer blir det svårare. 

Bobeck beskriver när han skulle informera några personer mejlade han till dessa men 

att det var ingen som skickade tillbaka någon bekräftelse att de mottagit 

informationen. Han anser att de borde bli bättre på detta. 

 



56 

 

När vi ställer frågan om de har några uppdateringsskyldigheter för förändringar säger 

Fridolf ”Vad har jag för skyldigheter?” och berättar att det är självklart om det är 

någon förändring som berör henne så gör hon det som begärs men säger ”mina 

skyldigheter är mer outtalade och finns inte direkt uttalade någonstans men om man 

är delaktig i någon process eller processkarta finns de uttalade.” Svensson beskriver 

att när det gäller processteams mötena är de tydliga vilkens ansvar det är att se till att 

saker och ting sker. Bobeck anser att den skyldighet som han har är att medverka på 

processteams mötena och vara medveten om vad som händer. Ibland delgivs 

information via mejl och Bobeck menar att de skall läsas men tror att det finns 

personer som inte tar detta så seriöst.   

 

4.5.5 Förändringskultur 

Svensson tycker att de uppfyller företagets alla budord, men vid budordet ” vi 

engagerar oss och tar ansvar i vårt arbete ”säger hon att ”man kanske ska jobba mer 

tillsammans, det vill säga att man plockar in fler när man gör något för att det ska bli 

mer ett gemensamt ansvar”. Vi respekterar tagna beslut anser Svensson att de gör men 

påstår att det alltid finnas några som vill gå vid sidan. Svensson anser att budorden 

behöver spetsas till lite eftersom de kan ”plockas in på vilken arbetsplats som helst”.  

Svensson menar att ”budorden ska sitta i väggarna” och ska finnas med hela tiden. 

Även Fridolf tycker att de uppfyller budorden men tycker att ”vi är lite för försiktiga 

med att våga vinna”. Fridolf och Svensson tycker att budorden är positiva och ger dem 

energi och hjälper till att verka som en organisatorisk enhet. Bobeck anser även han att 

de nästan uppfyller budorden, men det sjätte budordet, ”vi respekterar tagna beslut” 

inte följs helt och säger att ”det är sådant som gör att själva förbättringsarbetet i 

företaget tar längre tid än vad det skulle behöva göra.” 

 

 

4.6 Presentation av medarbetare i processteamen  

 
4.6.1 Roger Johannesson 

Den 28 april intervjuade vi Roger Johannesson. Johannesson har arbetat på Electra 

sedan 13-15 år tillbaka, han har under sin tid på Electra arbetat med varierande 
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uppgifter. I dagsläget arbetar Johannesson med försäljning på marknadsavdelningen. 

Johannesson ingår i processteamet Produkt/Leverantörsval och Inköpsprocessen. 

 

4.6.2 Jonas Karlsson 

Den 28 april intervjuade vi Jonas Karlsson på Electra. J Karlsson har arbetat på 

Electra sedan 2004, han har tidigare arbetat som både inne- och utesäljare.  Idag är J. 

Karlsson chef och ansvarar för Digitalbutikerna. J. Karlsson ingår i både 

Kundutvecklingsprocessteamet och Budgetprocessteamet.  

 

4.6.3 Lars Karlsson 

Den 29 april intervjuade vi Lars Karlsson. L. Karlsson har arbetat på Electra under en 

längre tid och började som lagerarbetare. Idag är han lagerchef men basar inte över 

någon personal. L. Karlsson ingår inte i något processteam. 

 

4.7 Intervju medarbetare processteam 
 

4.7.1 Kvalitetssystemets syfte 

Samliga respondenter anser att de har ganska goda kunskaper om företagets ISO- 

arbete. Både Johannesson och J. Karlsson menar att han inte har några djupa 

kunskaper men att förstår syftet med det. L . Karlsson har varit med sedan företaget 

började arbeta med kvalitetssystemet och anser att det är ett system som tjänar sitt 

syfte, det skapar ordning och reda. Johannesson är av åsikten att kvalitetssystemet 

effektiviserar organisationen till viss del men anser att det inte får gå till överdrift. 

”jag tycker att det skall användas i lagom dos, allt kan inte följas upp hela tiden, det 

blir för mycket protokoll ibland så det blir en börda.” L. Karlsson anser att 

kvalitetssystemet har skapat ordning och reda och delar åsikten med Johannesson att 

det ibland är lite för mycket dokumentationskrav. Dock tror inte L. Karlsson att 

kvalitetssystemet leder till några ekonomiska besparingar utan endast till att de har 

bättre ordning och reda. J. Karlsson anser att kvalitetssystemet bidrar till att minimera 

missförstånd och fel internt och gentemot externa kunder och leverantörer. 
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4.7.2 Uppfattning om befogenheter 

L. Karlsson menar att processägaren skall i första hand leda processteamen, samordna 

och sprida information om det sker någon förändring till berörda personer. 

Johannessons uppfattning är att avdelningschefens roll handlar om att vara 

personalansvarig och inte så mycket ansvar för själva kvalitetsarbetet, han anser att det 

är processägarens roll och ansvar att sammankalla till processgruppsmöten och leda 

utvecklingen för processerna samt att tillsammans med teamet lösa problem som 

uppstår i processerna. J. Karlsson som själv är chef för Digitalbutikerna säger att hans 

roll är att vara länken mellan leverantörer och butikerna samt mellan Electra och 

butikerna. Han anser även att det är hans uppgift att ”göra Digitalbutikernas röst 

hörd.” Han anser även att han som chef har ett resultat och budgetansvar. När de 

gäller processägarens roll är han av åsikten att denne skall verka för att processen skall 

fungera så bra som möjligt och genomföra förändringar om det är något som inte 

fungerar.  

 

När frågan ställs om vilken som de anser har rätt att bestämma hur ett arbete skall 

utföras av processägaren eller avdelningschefen berättar J. Karlsson att han inte har 

råkat ut för att det uppstått något problem angående motsägande uppgifter från de 

olika rollerna, men om det skulle göra det i framtiden anser han att det är 

avdelningschefen som skall bestämma och säger ”om det inte passar processen får 

man ändra på denna eftersom systemet skall inte vara ett hinder utan ett stöd till 

verksamheten.” J. Karlsson förklarar att de är ett marknadsbolag och att deras 

utgångspunkt måste vara att sälja saker och att kvalitetssystemet skall ses som ett stöd 

och inte tvärt om. Johannesson säger att han inte tänkt på det eftersom han inte råkat 

ut för problemet då hans chef sitter på båda posterna. L. Karlsson är av åsikten att det 

är processägaren som har befogenheten att bestämma hur arbetet skall utföras. 

 

Vid diskussionen om vilken de tror skulle följas av avdelningschef eller processägare 

säger J. Karlsson att han tror att de skulle följa honom som avdelningschef men påstår 

att om det skulle uppstå oenigheter kring ett tillvägagångssätt enligt process och 

avdelningschef får de kontrollera processen. Johannesson menar att han måste först 

och främst göra sitt jobb, det som måste bli klart och att processerna ibland kommer 
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lite i andra hand. Han har dock inte råkat ut för situationen men tror att han skulle göra 

det som avdelningschefen förväntar sig av honom i första hand. L. Karlsson är av 

uppfattningen att det skulle vara avdelningschefens order som skulle följas. 

 

4.7.3 Förändringsarbete 

Samtliga respondenter anser sig kunna påverka arbetstillvägagångssättet. Johannesson 

förklarar att alla kan lägga in förslag på förändringar i C2 som hamnar hos den 

berörda processägaren. Han anser att det blivit bättre och lättare sedan de införde 

verktyget och att det går att följa vad som händer med förslaget. J. Karlsson anser att 

han främst kan vara med och påverka genom processteams mötena som hålls.  

   

Vid diskussion om de använder sig utav några hjälpmedel vid förändringar beskriver 

J. Karlsson att företagets simbanemodeller som tagits fram och säger ”att de är 

väldigt bra och överskådliga, nästan barnsligt enkla, vi jobbar efter dem hela tiden. 

Är det någon förändring som skall göras så ser man vilka konsekvenser den ger för 

allt annat i ett flöde.” Han anser även att intranätet är ett bra stöd och att det finns 

information som ligger lättillgängligt där. Johannesson förklarar att han använder sig 

av C2 vid förändringar. L. Karlsson säger även han att de har simbanemodeller men 

använder dem inte själv ”har man vari här tillräckligt länge så sitter den i 

bakhuvudet.” Dock anser han att det är ett bra sätt att förklara ett flöde för någon som 

är ny.  

 

När frågan om var de upplever att den största friktionen uppstår i förändringsarbetet är 

Johannessons åsikt att det beror på vad som skall förändras, men han tror att det 

största hindret är tidsaspekten och att det handlar om prioriteringar. L. Karlssons 

uppfattning är att när det är stora kostnader som är förenliga med en förändring tar det 

lång tid innan den antingen realiseras eller avslås. L. Karlsson tror även att 

förändringar som berör många personer är svåra att förankra hos alla och att det 

därmed är svåra att genomföra. 

 



60 

 

4.7.4 Information 

J. Karlsson förklarar att information om förändringar läggs ut på intranätet men säger 

att ”man kan inte förutsätta att alla går in och kollar.” Sker det förändringar som 

berör hans säljare meddelar han dem via mejl eftersom de inte är inne på kontoret så 

ofta. Förutom intranätet menar J. Karlsson att information når ut till de inom 

processteamen under de möten som äger rum några gånger per år. Johannesson 

beskriver att ett förslag eller åtgärd som läggs in i C2-verktyget hela tiden påminner 

den personen som skall göra åtgärden tills personen i fråga klarmarkerar denna. På så 

sätt är verktyget bra, men det säkerställer inte att andra personer tar del utav 

informationen. L. Karlsson anser att de är upp till individen och säger att ”vill man 

inte ha informationen uppfattar man den inte.” Han beskriver att efter 

ledningsgruppens möten brukar de gå ut med information som framkommit där.  

 

L. Karlsson anser att han inte har några direkta skyldigheter att uppdatera sig på om 

det skett några förändringar, förutom det som förmedlas på processmötena och är av 

åsikten att det fungerar bra.  Vad Johannesson vet har han inga skyldigheter mot att 

uppdatera sig på processerna, men på vad som sker inom sin avdelning. Hans 

uppfattning är att processägaren har krav på sig att uppdatera sig och föra information 

vidare. J. Karlsson ser till att han är uppdaterad på de processer han medverkar i och 

förutsätter att han blir informerad om det sker någon förändring i andra processer som 

påverkar honom.  

 

4.7.5 Förändringskultur 

J. Karlsson anser att de inte alltid uppfyller företagets budord ”vi följer dem inte till 

punkt och pricka, men de är någon form utav mål.” J. Karlsson påpekar att det sjätte 

budodet ”vi respekterar tagna beslut” är ett sådant budord och menar att företaget är 

ganska stort och att det finns många viljor. Han tror att en faktor som påverkar 

motståndet vid tagna beslut är att personalomsättningen är ganska låg och många 

stannar länge i företaget och har invanda rutiner som inte finns i kvalitetssystemet. 

Han påpekar även budordet ”vi vågar vinna” och anser att det är individuellt och att 

det skiljer sig mellan avdelningarna, men är av åsikten att det är sunt för företaget. J. 
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Karlsson tycker att budorden är någonting bra och värt att sträva efter. Johannesson är 

av åsikten att ”det finns ingenting negativt med budorden men jag tror inte att ger så 

mycket heller, plus minus noll.” Även Johannesson på pekar det sjätte budordet och 

menar att det ibland inte uppfylls. Hanns uppfattning är att det kan bero på att vissa 

beslut kan vara ”lite luddiga och då kan de vara svårt att respektera dem.” L. 

Karlsson åsikt är att de uppfyller budorden och att de är positiva ord. 

 

… 
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5. Analys     
 

I det följande kapitlet gör vi en analys utifrån referensramen och den presenterade 

empirin. I kapitlet presenteras även våra tolkningar.  

 

 

 

5.1 Kvalitetssystemets syfte 

Enligt ISO (2010) är ett ledningssystem för kvalitet ett arbetsredskap som 

organisationer använder sig utav för att leda och styra företagets processer. Systemet 

avser att uppnå organisationens mål genom att systematiskt samordna verksamhetens 

resurser.   Samtliga respondenter uppger att de har relativt goda kunskaper om 

företagets kvalitetssystem och förstår syftet med organisationens 

kvalitetsledningssystem. Vår uppfattning är att respondenterna till viss del förstår 

kvalitetssystemets syfte, men att det råder delade meningar om kvalitetssystemets 

effekt. Sjöstedt är av åsikten att systemet hjälper dem att göra rätt saker och att 

använda företagets resurser på rätt sätt. Andra synpunkter om systemet är att det 

skapar ordning och reda samt att det effektiviserar organisationen genom att 

organisationens uppsatta mål blir tydliga vilket medför att samtliga medarbetare 

strävar mot samma mål. Sjölin anser att systemets förankring i företaget inte riktigt 

lyckats då han upplever att några inte har förståelsen för systemets nytta och att det 

måste följas konsekvent för att få den avsedda effekten på företagets lönsamhet. 

Denna uppfattning bekräftas av L. Karlsson vars åsikt är att systemet skapar ordning 

och reda men att det inte leder till några ekonomiska besparingar.  Vi tolkar det som 

att det finns delade meningar inom organisationen om vilken effekt systemet har, men 

att samtliga anser att systemet medför positiva följder. Vi anser att kvalitetssystemet 

effektiviserar företaget men att det inte kommer till sin fulla rätt då det krävs att det 

följs konsekvent, vilket endast uppnås när samtliga arbetar aktivt med att förbättra och 

följa systemet.  

 

Ett framträdande mönster som vi kunnat utskilja är att många upplever att 

dokumentationskravet är betungande. Fridolf, L. Karlsson och Johannesson anser att 
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kvalitetssystemet innehåller för mycket dokumentationskrav som är tidskrävande. 

Bergman och Klefsjö (2001) menar att dokumentationskravet är en viktig del i 

kvalitetsledningssystemet för att kunna styra och leda processerna på ett effektivt sätt. 

Trots att Fridolf är av åsikten att kvalitetssystemet har för höga dokumentationskrav 

anser hon att dokumentationen har varit en betydande faktor till att företaget kunnat 

växa i snabb takt med bibehållen kontroll genom strukturerade rutiner, tydligare 

ansvar, befogenheter och mål. Vår uppfattning och tolkning av dokumentationskravet 

är att respondenterna upplever att detta krav är tidskrävande och i vissa fall onödigt. 

Vi anser dock att dokumentationskravet fyller en viktig funktion och går på Sjölins 

linje att systemet endast får full effekt då det följs konsekvent. Vår bestämda åsikt är 

att alla inom organisationen bör följa och acceptera systemets krav och rutiner för att 

uppnå dess fulla potential.   

 

5.2 Uppfattning om befogenheter  

Karlsson och Södersedt (1997) menar att organisationer kan antingen vara uppbyggda 

enligt ett vertikalt eller processorienterat synsätt. Beroende på vilket synsätt företaget 

är uppbyggt efter finns olika roller kopplade till befogenheter och ansvar. Ljungberg 

och Larsson (2001) beskriver att i ett traditionellt, vertikalt uppbyggt företag finns 

tydliga gränser för ansvar och befogenheter samt var gränserna för ett ansvarsområde 

går. Tidigare arbetade Electra efter ett vertikalt perspektiv med avdelningschefer, detta 

kan avläsas i företagets organisationsschema som fortfarande är indelat i avdelningar. 

Sjöstedt anser att organisationsschemat inte behöver ändras eftersom Electra är en 

relativt platt organisation, men är av åsikten att behovet kanske uppstår om 

organisationen expanderar ytterligare för att förtydliga organisationens 

processorienterade arbetssätt. Vår uppfattning är att det är svårt att förändra en 

organisation och att en illustration av företagets processorienterade synsätt skulle 

belysa och förtydliga att verksamheten styrs utefter detta perspektiv.  

 

Ljungberg och Larsson (2001) beskriver att en avdelningschef ansvarar för 

avdelningens resurser, drift och utveckling samt en del av en process. I 

processorienterade organisationer delas aktuella uppgifter inom processarbetet upp på 

tre roller; processägare, resursägare och teamledare, i större organisationer är det 
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vanligt att rollerna innehas av olika personer. Resursägaren är inte knuten till någon 

specifik process, utan skall förse organisationen med resurser, arbeta med planering, 

underhåll, utveckling och anställa personal. (ibid.) Hoyle (2003) beskriver att 

processägarens huvudsakliga uppgift är att driva processutvecklingen och att leda 

gruppen att uppnå processens fastställda mål. Teamledaren skall verka som länk 

mellan personal och ledning och skall bryta ner övergripande processmål till 

processteams nivå och utifrån processtrukturen stötta personalen i det vardagliga 

arbetet (Ljungberg och Larsson 2001). Enligt Ljungberg och Karlsson (2001) kan det 

inte både existera avdelningschefer och processägare och förklarar att det i vanliga fall 

är processägaren som får kliva åt sidan och inte får den tänkta rollen i företaget. 

 

Vår uppfattning är att processägare och teamledare är en och samma person i Electra 

och att avdelningschefen skall verka som resursägare. Företagets controller har 

upplevt att förhållandet mellan avdelningschef/resursägare och processägare inte 

motsvarar det som är tänkt i en processorienterad organisation. Tidigare var 

avdelningschef och processägare en och samma person, men detta har ändrats för 

merparten av företagets huvudprocesser. Controllerns upplevelse att det fortfarande 

inte fungerar som tänkt blev tydligt för oss under projektets gång. Personer som är mer 

involverade i det operativa arbetet med kvalitetssystemet visade på mer förståelse för 

processägarens roll och befogenheter. Det vi funnit är att det råder blandade meningar, 

Fridolf anser att det är processägaren som har rätten att bestämma hur ett arbete skall 

utföras men att det inte är ”solklart” att det fungerar på det sättet. Sjöstedts syn på det 

hela är att avdelningschefens roll är att hålla dess budget, se till att ha rätt personal och 

att ha rätt kompetens inom avdelningen.  När det gäller processägaren anser Sjöstedt 

att en processägare skall ha den befogenhet som behövs för att driva igenom en 

process och att det är processägaren som har rätt att bestämma hur arbete skall utföras. 

Emellertid tror Sjöstedt att en person som får olika direktiv från sin avdelningschef 

och en processägare skulle lyda avdelningschefen. Detta beroende på att det är 

avdelningschefen som följer den anställde personligen och sätter dess lön. Sjölin är av 

åsikten att det behöver bli tydligare från ledningens håll vem som har befogenhet att 

bestämma och att de fortfarande lever kvar i avdelnings tänket. Han anser att om de 

skall få kvalitetssystemet att fungera som önskat bör de ”köra det fullt ut” med 
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ledningen mer förankrat. Flertalet av de tillfrågade anser att det är processägaren som 

har befogenhet att bestämma men att de skulle följa avdelningschefen vid olikartade 

uppgifter. Bobeck uppger att detta beror på att det handlar om prioritering och att de 

arbetar mot ekonomiska mål som är satta för de olika avdelningarna. Svenssons 

uppfattning om vilken order som följs beror på hur den som ger orden är som 

chefsperson.  

 

Vår tolkning och uppfattning är att avdelningstankarna fortfarande sitter hårt förankrat 

i organisationen och att de fortfarande har mycket arbete kvar för att integrera det 

processorienterade synsättet i hela företaget. Precis som Ljungberg och Karlsson 

(2001) beskrev kan det inte samtidigt finnas avdelningschefer och processägare då det 

vid sådana situationer vanligtvis är processägarens som inte får den tänkta rollen. 

Detta uppfattar vi är ett stort problem då merparten uppger att de skulle följa sin 

avdelningschef.  Vi menar att det är viktigt att alla förstår betydelsen av systemets 

processorienterade angreppssätt och att de bör fortsätta arbetet med att informera hur 

kvalitetssystemet fungerar och vad det skall uppnå samt vikten av att alla följer det 

konsekvent i alla perspektiv.  

 

 5.3 Förändringsarbete 

Enligt Bergman och Klefsjö (2002) är syftet med indelning utav de olika processerna 

att underlätta för organisationen att uppnå företagets vision och mål. För att kunna 

uppnå detta beskriver Sandholm (2001) att verksamhetens processer ständigt måste 

förbättras för att motverka ineffektivitet. För att organisationers processer skall 

förändras och förbättras anser Sjöstedt att processerna måste ha högt uppsatta mål. Vi 

tolkar det som att processernas mål måste sättas högt för att förbättringsåtgärderna 

skall effektivisera organisationen. Arbetstillvägagångssättet för att förändra och 

förbättra organisationens processer anser samtliga respondenter att de kan påverka. 

Strandberg, Sjölin, Svensson och J. Karlsson anser att ett arbetstillvägagångssätt för 

att hitta utvecklings och förbättringsmöjligheter är genom processteams möten. 

Bergman och Klefsjö (2002) menar att processteam skapar ett större engagemang i 

organisationen. Sandholm (2001) beskriver att processteamen deltar på möten, bär ett 

gemensamt ansvar, är kreativa, kommer med förslag och nya idéer som leder till 
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förbättringar. Vår uppfattning är att processteam är väldigt viktiga för organisationen 

då det medför att teamen bär ett gemensamt ansvar och arbetar ständigt med att hitta 

förbättringsåtgärder. 

 

Förutom processteams möten förklarar Johannesson att de kan använda sig utav C2 

verktyget för att lägga in förändringsförslag, som därefter når berörda processägare. 

Vid förbättringsarbetet beskriver Sörqvist (2004) att organisationer kan använda sig av 

olika verktyg för att kunna beskriva hur arbetet i processen skall utföras, ett exempel 

på detta är flödesschemat som hjälper organisationen att få en klarare bild över 

processen. Flödesschemat visar även möjliga problem såsom flaskhalsar eller onödiga 

steg. Simbanemodeller är ett förbättringsverktyg som organisationen använder sig av 

för att se en process flöde genom organisationen säger Sjölin. Sjölin anser att 

modellen underlättar sökandet efter var problemen uppstår i gränssnittet mellan 

avdelningarna. J. Karlsson uppger att han i sitt arbete använder sig utav verktyget då 

han anser att den är överskådlig och visar vilka konsekvenser som en förändring av en 

process får för det resterande flödet.  L. Karlsson använder däremot inte modellen men 

anser att den är ett bra sätt att förklara flödet för någon som är nyanställd. Vi tolkar att 

användandet av modeller såsom simbanemodellen är mycket användbart vid 

förbättringsmöjligheter då det på ett överskådligt och tydligt sätt visar var problemen 

kan uppstå vid förändringar. 

 

Merparten av respondenterna uppger att de kan använda sig utav C2 verktyget där 

förändringsförslag kan läggas in, förändringsförslagen hamnar hos berörda 

processägare. Det som Johannesson anser är en fördel med verktyget är att det går att 

följa upp vad som händer med förändringsförslagen. Fridolf och Svensson använder 

sig främst av C2 verktyget efter genomförd internrevision där de stött på någonting 

som de anser behöver förändras i processerna. Enligt Sörqvist (2004) skall 

internrevisionen följa verksamhetens processer, granska hur de fungerar samt om 

processerna ger önskat resultat. Hoyle (2003) skriver även att revisionen skall ge 

förslag på förbättringsåtgärder för processerna. Sjöstedt berättar att det som kommer 

fram under revisionen skall dokumenteras och skall vara ett offentligt dokument där 

vem som helst kan gå in och läsa. Sjöstedt förklarar att när internrevisionernas 
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förändringsåtgärder hamnat i C2 verktyget måste processägaren klarmarkera att 

åtgärden är gjord. Sjöstedt anser att det ibland tar lång tid innan åtgärder klarmarkeras 

och tycker att det är viktigt att ha ramar och regler för hur processerna skall styras. 

Processägaren kan därför delegera till andra för att undvika flaskhalsar.  

 

Strandberg och Sjölin anser att det tar för lång tid för avdelningschefer att fatta beslut 

för att driva igenom förändringar. Detta medför en kamp mellan avdelningschefer och 

processägare då det uppstår en oenighet om vad som är viktigt menar Sjölin. Svensson 

anser att problematiken med förändringsarbetet är att avdelnings tänket fortfarande 

existerar i organisationen och att det skulle bli bättre om de kunde arbeta mer över 

gränserna eftersom de är beroende av varandra. Vi tolkar det som alla inom 

organisationen inte arbetar med det processorienterade synsättet fullt ut då det medför 

oenigheter mellan avdelningschefer och processägare. Vår uppfattning är att 

avdelnings tänket fortfarande finns kvar då det verkar finnas gränser som sätter stopp 

för organisationens förändringsarbete. En anledning till detta skulle kunna vara som 

Sjölin anser att avdelningschefen har ett budgetansvar som ska leverera ett resultat. 

 

Johannesson och L. Karlsson anser även att det största hindret vid förändringsarbetet 

är tidaspekten. Fridolf anser att många förändringsåtgärder involverar någon IT 

lösning och att det är där förändringarna stannar upp. Att förändringarna stannar upp 

där anser Fridolf beror på resursbrist samt att de fokuserar på externa kunder och att 

de interna önskemålen behandlas i mån av tid. En orsak enligt L. Karlssons 

uppfattning till att förändringar tar lång tid är att det är stora kostnader som är 

förenliga med förändringen samt svårare att genomföra om förändringen berör många 

personer. Vår uppfattning till att det tar lång tid att med förändringar kan bero på 

vilken eller vilka avdelningar som skall belasta sin budget. Vi uppfattar det även som 

att avdelningar kan prioritera sina arbetsuppgifter framför förändringsarbetet vilket 

hänger samman att med våra tidigare tolkningar att avdelnings tänket fortfarande lever 

kvar.  
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5.4 Information 

Samtliga respondenter förklarar att information når berörda personer via intranätet. 

Sjöstedt och J. Karlsson anser däremot att det finns stora brister kring 

informationsflödet eftersom det inte förväntas att samliga medarbetare läser tillgänglig 

information. Detta resonemang styrks utav L. Karlssons åsikt att upp till individen om 

de vill uppfatta informationen eller inte.  Vi tolkar det som att det är individens 

uppgift att säkerställa att information når berörda personer. Detta motsäger Electras 

kvalitetspolicy som beskriver tydligt att det är den enskildes ansvar att ta del utav 

tillgänglig information. Detta tolkar vi som en tydlig brist och anser att detta beteende 

inte gynnar kvalitetssystemet.  

 

Förutom företagets intranät beskriver Sjöstedt, Fridolf och Bobeck att information 

gällande förändringar förmedlas på processteams möten. Bobeck anser att 

säkerställandet av att information når berörda personer som inte ingår i processteamet 

borde förbättras. Svensson beskriver att under deras processteams möten försöker de 

vara tydliga med vems ansvar det är att se till att saker och ting sker. Vår tolkning är 

att säkerställandet att information når berörda personer sker mest via processteamens 

möten. Vår uppfattning är att det finns ett problem att informationen inte når berörda 

personer inom organisationen och anser att företagets kvalitetspolicy inte följs. Vi är 

av åsikten att samtliga anställda borde omfattas av en skyldighet att uppdatera sig på 

om det skett någon förändring som berör dennes arbetsområde. Detta förutsätter att 

samtliga förändringar dokumenteras och att alla förstår vikten av företagets 

kvalitetssystem. Vi tolkar det som att detta inte görs beroende på att det upplevs som 

tidskrävande och att systemen inte är tillräckligt utformade för detta ändamål. Vi 

tolkar det som att den mesta informationen förmedlas via processteams möten och att 

processägaren kan säkerställa att information nått fram till medlemmarna i 

processteamet. 

 

Vad gäller skyldigheter är Sjöstedt, Sjölin och Strandberg medvetna om att de måste 

uppdatera sig på förändringarna. Sjölin anser att han som både besitter ansvar och 

befogenheter måste föregå med gott exempel och vara medveten om sina skyldigheter. 

Sjölin anser att kvalitetssystemet skulle fungera bättre om ett mer ansvarstagande 
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beteendet kunde förankrats i hela organisationen. Fridolf anser att skyligheterna är 

mer outtalade men menar om man är delaktig i processer eller processkarta finns 

skyldigheterna uttalade. Däremot förklarar Fridolf att om det är någon förändring som 

berör henne så gör hon det som begärs. J. Karlsson förutsätter att han blir uppdaterad 

och informerad om någon förändring som påverkar honom. Johannesson anser att det 

är processägarens krav att uppdatera sig och föra vidare informationen. Vår 

uppfattning är att processägarna är medvetna om sina skyldigheter vad gäller 

uppdatering av förändringar. Enligt våra tolkningar anser resterande respondenter att 

skyldigheterna är mer outtalade och att det är processägarens krav/ansvar att uppdatera 

sig och föra vidare informationen. Enligt Electras kvalitetspolicy är det den enskilde 

medarbetarens ansvar att ta del av tillgänglig information, denna punkt anser vi att 

medarbetarna strider emot. 

 

5.5 Förändringskultur 

Enligt Hofstede (2005) är kultur ett samlingsnamn för mönster av tankar, känslor och 

sätt att agera. Ljungberg och Larsson (2001 s.19) beskriver att företagskulturen 

”anger ideal och riktlinjer för förståelse och handlande i företaget och påverkar 

bland annat beslutsfattande, kommunikation och sammansättning.” I företag som har 

en stark företagskultur finns fem element som karaktäriserar den; tydliga normer och 

värderingar, betoning på mänskliga resurser, karismatiska ledare, ritualer samt klara 

förväntningar om styrningen. Enligt Kaufmann (2010) förändras organisationskulturen 

i takt med de utmaningar som organisationen står inför. Att förändra en 

organisationskultur är svårt med tanke på att värderingar och normer är stabila 

fenomen som utvecklas över tid men att ändra en företagskultur är inte omöjligt. En 

stabil organisation har vanligtvis stark organisationskultur. För att kunna hitta 

relevanta sätt att arbeta med kulturförändringar krävs kreativitet, uthållighet och 

inblick i de egna värderingarna och idéerna.  

I Electra kan vi förnimma en stark företagskultur. Alla inom företaget har gemensamt 

framarbetat ett antal budord som samtliga som frågats anser sitta i företagets väggar, 

men att vissa inte alltid följs. Budordet ”vi respekterar tagna beslut” är det som 

upplevs inte följs i alla lägen. Detta tolkar vi är ett problem för kvalitetssystemet när 

det gäller att genomföra förändringar. Sjöstedt upplever att detta budord möter 
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motstånd och är av åsikten att när ett beslut väl är taget ska alla respektera det. Hon 

menar att budorden kan vara till hjälp eftersom alla var med och utformade dem och 

att de därmed skall respekteras och följas. Sjölin tror att en orsak till att det sjätte 

budordet inte följs kan vara att de anställda byggt upp en bred kunskap eftersom de 

jobbat länge på samma arbetsplats eftersom personalomsättningen är låg i företaget 

och påpekar att risken finns att man blir segmenterad i sitt mönster, ”så här har vi 

jobbat länge, varför ska vi ändra på det om det har fungerat tidigare.” Bobeck tror att 

tagna beslut inte respekteras gör att förändringsarbetet i företaget tar längre tid än det 

behöver göra. Johannessons uppfattning om varför det sjätte budordet inte följs i alla 

lägen vid förändringar kan bero på att besluten kan vara svåra att förstå och att de 

därmed inte respekteras och följs. 

 

Förutom det sjätte budordet reagerar Svensson på budordet ”vi engagerar oss och tar 

ansvar i vårt arbete” och kommenterar att hon skulle önska att de arbetade mer 

tillsammans i hela organisationen och på så sätt skulle leda till ett mer gemensamt 

ansvar.  

 

Vår tolkning av kulturen i Electra är att den är väldigt stark och är därmed svår att 

ändra. Det är därför viktigt att ledare och personer förlagda med befogenheter är 

tydliga med vad som förväntas utav samtliga medarbetare och att de i det dagliga 

arbetet ständigt påminner och förespråkar vikten av ett konsekvent beteende. Vår 

uppfattning är att gamla värderingar om företagets tidigare version av 

kvalitetssystemet lever kvar ute i organisationen och att det finns ett motstånd mot 

beslut som gäller kvalitetssystemets förändringsarbete. Vi tolkar även att 

förändringskulturen i företaget kan påverkas negativt utav den låga 

personalomsättning som råder i företaget, vilket gör att gamla vanor och beteenden är 

svårare att bryta.   
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6.  Slutsats        
 

I det avslutande kapitlet presenteras våra reflektioner och slutsatser kring uppsatsens 

frågeställning.  

 

Hur upplever Electra Sweden AB:s anställda företagets kvalitetsledningssystem? 

Vi kan konstatera att det råder delade meningar av vad kvalitetssystemet har för 

effekter på organisationen. Dock är merparten av åsikten att systemet effektiviserar 

verksamheten både i ett samverkande perspektiv och ekonomiskt perspektiv. Vi kan 

fastslå att kvalitetssystemets dokumentationskrav uppfattas som tidskrävande och 

något som det ibland slarvas med. Vi kan med stöd av vår analys dra slutsatsen att 

företagets kvalitetssystem både uppfattas och leder till att organisationen 

effektiviseras, men att det inte kommit till sin fulla rätt då det inte är en gemensam 

uppfattning av vikten att följa systemets krav konsekvent.  

 

Hur upplever Electra Sweden AB:s anställda rollfördelningen mellan 

processägare och avdelningschef? 

Med stöd av både empiri och teori kan vi konstatera att rollfördelningen mellan 

processägare och avdelningschef är problematiskt. I organisationer som det både 

existerar avdelningschef och processägare brukar det vara processägaren som inte får 

den tänkta rollen, detta kan vi fastslå är fallet i Electra. Vi menar att företaget inte 

lyckas implementera det processorienterade synsättet till fullo då det är en allmän 

uppfattning att det är avdelningschefens order som följs vid motsägande direktiv. Vi 

kan dock konstatera att det inte är på grund utav okunskap eftersom samtliga är 

medvetna om processägarens roll men att det är avdelningschefens ord som väger 

tyngst. Vi kan även med stöd utav empirin fastslå att personer som är involverade i det 

operativa arbetet med kvalitetssystemet påvisar större förståelse för processägarens 

roll i företaget. Vi kan dra slutsatsen att det vertikala tänket är hårt förankrat i 

organisationen och att rollfördelningen i organisationen inte stämmer överrens med ett 

processorienterat synsätt. 
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På vilket sätt påverkar Electra Sweden AB:s företagskultur förändringsarbetet? 

Vi kan konstatera att det finns en stark företagskultur i organisationen och att det 

arbetas med kulturen för att försöka implementera det processorienterade synsättet. Vi 

kan fastslå att de med hjälp av företaget åtta budord försöker styra organisationens 

medarbetare att acceptera företagets kvalitetssystem. Dock har de fortfarande inte 

lyckats fullt ut, budordet ”vi respekterar tagna beslut” är ett budord som sidosätts vars 

betydelse har stor påverkan på kvalitetssystemet som är starkt förknippat med att 

acceptera beslut gällande förändringar.   

 

Vilka faktorer påverkar Electra Sweden AB:s förändringsarbete negativt i 

arbetet med att effektivisera kvalitetsledningssystemets huvudprocesser?  

Vi kan konstatera att det är många faktorer som påverkar företagets förändringsarbete 

negativt. Vi kan med stöd utav referensram och empiri fastställa att det är av stor vikt 

att samtliga medarbetare inom organisationen förstår vikten utav att följa och uppfylla 

kvalitetssystemets krav. Då den empiriska studien påvisade att personer som arbetar 

nära det operativa arbetet med kvalitetssystemet hade större förståelse för 

kvalitetssystemets processorienterade synsätt och krav drar vi slutsatsen att kunskap 

och utbildning är en nyckelfaktor för ett framgångsfullt kvalitetsledningssystem. Vi 

kan även dra slutsatsen att företagets kvalitetspolicy inte följs när det gäller den 

enskilde personens ansvar att uppdatera sig på förändringar som skett. Detta menar vi 

är en stor anledning till att förändringsprocessen stannar upp och fördröjs. Vi kan med 

stöd av analysen påvisa att det inte råder den målkongruens som kvalitetssystemet 

inrymmer då processmålen blir bortprioriterade till förmån för de ekonomiska målen 

inom avdelningarna. Vi kan därmed dra slutsatsen att det vertikala avdelningstänket 

fortfarande lever kvar i organisationen. Problematiken framträder även i 

uppfattningarna kring rollfördelning och befogenheter mellan processägare och 

avdelningschef.  Vi kan konstatera att det processorienterade synsättet och 

angreppssättet inte implementerats i hela organisationen då merparen av tillfrågade 

uppger att de skulle följa avdelningschefens direktiv framför processägarens. Vi kan 

därmed dra slutsatsen att avdelningstänket lever kvar i företagskulturen och att det 

krävs tydligare och kraftigare åtgärder från ledningen för att kvalitetssystemet skall bli 

en del utav organisationens självskrivna handlande och synsätt.  
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Utifrån ovanstående resonemang drar vi slutsatsen att följande faktorer påverkar 

förändringsarbetet negativt i Electra Sweden AB: 

- Bristande kunskap 

- Bristande ansvarstagande 

- Bristande information och informationsteknologi  

- Bristande målkongruens  

- Bristande tydlighet  
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BILAGA 1, kvalitetspolicy 
 

 
 
 
 
 

Kvalitetspolicy 
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BILAGA 2, intervjufrågor 
 

 
 

 Kan du berätta lite om dig själv och din roll / vad du arbetar med här på Electra.  

 Vad vet du om företagets ISO arbete / kvalitetssystem? 

-vad är din uppfattning av kvalitetssystemet, bra/dåligt 

 Vad anser du att: 

- Linjechefen har för roll? 

- Processägaren har för roll? 

- Du har för roll? 

 Hur vill du beskriva förhållandet mellan processägare / avdelningschef, vilken har 

enligt dig rätten att bestämma hur arbetet skall utföras? 

 

 Om du får olika uppgifter från din avdelningschef eller processägaren, vilken skulle 

du följa, varför? 

 

 Är du medveten om dina ”skyldigheter” vad gäller förändringar? Hur uppdaterar du 

dig på dessa? 

 

 Tycker du att du kan påverka arbetstillvägagångssättet, för att förbättra kvaliteten, 

hur går du tillväga?  

 

 Vid förbättringar / förändringar, hur går ni tillväga? 

-Mall/modell/program  

 Vad tycker du fungerar bra / mindre bra kring förändringsarbetet 

 Uppföljningen av förbättringsåtgärder,  

 Ni har åtta budord, tycker du att ni uppfyller dessa och på vilket sätt? 
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BILAGA 3 Intervjumall till respondenterna 

 

Hej! 

Intervjun kommer att behandla frågor gällande företagets ISO 9001 / kvalitetssystem 

och processynsätt. Vi skickar inte med några direkta frågor eftersom de är av öppen 

karaktär och vi vill försöka föra ett samtal och diskussion.  Vi tror att det är svårt att 

uppnå detta om frågorna tillhandahålls innan intervjutillfället. Frågorna kommer att 

behandla följande:  

 

- vad anser du är bra/ dåligt med  kvalitetssystemet 

- processteamens olika roller 

- förbättringsarbete 

- dina skyldigheter samt tydligheten kring dessa 

- budorden 

- egna reflektioner 

 

Det som vi undersöker är: 

Vilka faktorer som påverkar Electra Sweden AB:s förändringsarbete negativt i arbetet 

med att effektivisera kvalitetsledningssystemets huvudprocesser? 
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BILAGA 4, Budorden 
 

1. Vi är stolta över de resultat vi skapar. 

2. Vi vågar vinna. 

3. Vi sätter kunder och våra partners i fokus. 

4. Vi uppskattar kunskap och initiativ. 

5. Vi är engagerade och tar ansvar för vårt arbete. 

6. Vi respekterar tagna beslut. 

7. Vi uppskattat humor och glädje. 

8. Vi utvecklar varumärket Electra tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft 

och utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i 

samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv 

kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, 

nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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Telefon 0772-28 80 00 

 


