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Sammanfattning 

 
 
 
 
Tidigare forskning har visat att Design Management bidrar till implementeringen av Total 

Quality Management (som i denna studie tillsammans med New Public Management framförs 

som Kvalitetsstyrning). Syftet med denna studie är att tillföra en utökad vetenskaplig kunskap 

om styrformerna Design Management och Kvalitetsstyrning samt deras likheter. Genom att 

informanter som har erfarenheter av dessa styrformer har delat med sig av sina perspektiv har 

styrformernas centrala delar sållats ut och jämförts med teori och tidigare forskning. En 

kvalitativ metod valdes i denna studie för att kunna skapa en förståelse och en tolkning av 

informanternas erfarenheter av fenomenen som avsågs undersökas. Totalt genomfördes åtta 

intervjuer med informanter som antingen forskar, arbetar eller undervisar om 

Kvalitetsstyrning/Design Management. Resultatet i denna studie visade att Design 

Management och Kvalitetsstyrning har många centrala delar gemensamt förutom mått, som 

endast är en central del i Kvalitetsstyrning. Centrala delar som är gemensamma för båda 

styrformerna är: värderingar, ledning, kultur, kompetens/medarbetare, innovation, 

kunder/användare, kvalitet och effektivitet. Analysen visade att det mest centrala för både 

Design Management och Kvalitetsstyrning är att de måste genomsyra hela organisationen på 

alla nivåer. Kulturen och värderingarna som styrformerna innehar måste anammas av alla 

medarbetarna för att styrformerna ska kunna implementeras. Författarna önskar att denna 

studie kan öka förståelsen för individer och organisationer som vill arbeta med 

Kvalitetsstyrning eller Design Management och för de som vill tillägna sig mer kunskap om 

styrformerna. 
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Abstract 

 
 
 
 
Previous research has shown that Design Management contributes to the implementation of 

Total Quality Management (which in this study together with New Public Management is 

referred as Quality Management). The purpose of this study is to provide an increased 

scientific knowledge of the management forms Design Management and Quality 

Management, and their similarities. Through the knowledge of individuals, who have shared 

their experience of these management forms, the central parts of Design Management and 

Quality Management have been able to be identified and compared with theory and previous 

research. A qualitative method was chosen in this study to create an understanding and an 

interpretation of the informants’ experiences of the management forms. A total of eight 

interviews were conducted with informants who either research, work or teach Quality 

Management or Design Management. The result of this study showed that Design 

Management and Quality Management have many central parts in common, except for 

measurements which is only a central part of Quality Management. Central parts that are 

common in both Design Management and Quality Management are: values, leadership, 

culture, competence/employees, innovation, customers/users, quality and effectiveness. The 

analysis showed the most central part for both Design Management and Quality Management 

is their need to permeate the entire organization at all levels, the culture and the values held 

by them must be embraced by all employees in order for Quality Management and Design 

Management to be implemented. The authors hope that this study may increase an 

understanding for individuals and organizations who want to work with Quality Management 

or Design Management and for those who want to acquire more knowledge about these forms 

of management. 
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Centrala begrepp 

Den här studien använder sig av begrepp som bör definieras för att kunna få en given och 

begriplig betydelse.  

 

Design Management  

Dahlén (1992, s.11) menar att Design Management är en filosofi och uppsatsen grundar sig på 

denna definition av styrformen. Begreppet har även förkortats till DM för att förenkla 

läsandet. 

 

Kvalitetsstyrning 

Martin (1993, s.10), Emami et al. (2012) och Lane (2003, s.3) hävdar att Total Quality 

Management och New Public Management är filosofier och uppsatsen grundar sig på dessa 

definitioner av styrformerna. I denna uppsats används begreppet Kvalitetsstyrning som ett 

paraplybegrepp för dessa två styrformer. 
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 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Begreppet design har förändrats och är idag inte något som endast används av tillverkande 

företag, utan har börjat spridas som ett sätt för organisationer att skapa processer och metoder 

med kunden i centrum (SVID, u.å). Begreppet har gått från att användas för utseendet av 

produkter till att idag även vara ett sätt att styra ett företag (Erichsen och Christensen, 2013). 

Tjänstedesign, lärs bland annat ut till politiker med undervisning om bland annat 

designmetodik (Sveriges kommuner och landsting, 2017a). Politiker har även möjligheten att 

sätta sig in i och lära sig om användardriven innovation (Sveriges kommuner och landsting, 

2018b). Roger Martin som är ordförande för Rotman School of Management menar att dagens 

affärsmänniskor behöver bli designers och att Design Thinking kommer att influera 

undervisningen av management (Fast Company, 2010). Det framförs således i stor omfattning 

att design är något aktuellt och viktigt i dagens samhälle.  

 

Design Management (DM) är ett sätt att styra på genom att skapa och bygga värden inom en 

organisation (Borja de Mozota, 2003, s.70). Design Thinking är något som används inom DM 

som en metod för arbetet, medan DM betraktas som en strategi som genomsyrar 

organisationen på alla nivåer (Design Management Institute, u.å). Inom DM är det viktigt att 

involvera kunden i arbetet då det bidrar till ökad innovation och lönsamhet (Dickson et al., 

1995). Kvalitet är även något som är centralt för DM då kvaliteten kan gälla både för 

produktionen, det visuella och det funktionella (Bodenfors et al., 2014, s.63–72). Borja de 

Mozota (2003, s.67) hävdar att organisationsmodellen som DM innehar är inspirerad av 

styrformen Total Quality Management.  

 

I likhet med hur DM används för att kunna styra organisationer har organisationer använt sig 

av andra tillvägagångssätt skapade av diverse managementfilosofier för att kunna förbättra 

sina organisationer (Augusto, Lisboa och Yasin, 2014). Bejrerot och Hasselbladh (2003) 

menar att styrformer som betonar vikten av kvalitet har varit aktuella och omtalade under de 

senaste åren, som exempelvis Total Quality Management (TQM) och New Public 

Management (NPM). Även Ahlbäck Öberg et al. (2016) anser att NPM har varit aktuellt 

under de senaste årtiondena och varit en bidragande faktor till reformer som uppstått i den 

offentliga sektorn. TQM är en kundcentrerad styrform då en av komponenterna är att ha fokus 

på kunden (Bejerot och Hasselbladh, 2003). Enligt Vinni (2007) delar TQM och NPM på 
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många gemensamma centrala delar (som exempelvis fokus på kvalitet). Bland annat utnämns 

NPM i tidigare forskning som tillämpningen av TQM i den offentliga sektorn (Korunka et al., 

2007). I denna uppsats används begreppet Kvalitetsstyrning som ett paraplybegrepp för dessa 

två styrformer. 

 

1.2 Problemdiskussion 

“Idag är organisationsteori en självklar del av managementteori” (Grey, 2009, s.26). Därmed 

är det av vikt att man, inom organisationsteori, undersöker hur managementteorier 

implementeras i organisationer.  

 
Management philosophy defined is the foundation upon which the organizational vision, 

business strategy, implementation of the strategic plans, establishment of codes of behavior, 

employee behavior, business culture and business core values are built (Newman, Moncarz 

och Kay, 2014, s.3) 

 

Med citatet ovan vill det förtydligas varför det är av vikt att undersöka filosofierna bakom 

styrformerna (DM och Kvalitetsstyrning). För att kunna få bättre förståelse för dessa 

styrformer har författarna valt att i denna studie jämföra dem.  

 

Tidigare forskning syftar på att DM bidrar till implementeringen av TQM (Ahire och Dreyfus, 

2000). Det omtalas inte om vad Kvalitetsstyrning och DM har gemensamt och/eller vad för 

egenskaper hos DM som gör det möjligt för DM att bidra till implementeringen av 

Kvalitetsstyrning. Det är därför viktigt att undersöka vilka likheter dessa två styrformer har. 

Dessutom har det enligt tidigare forskning visat sig att DM är ett spritt ämne inom akademins 

värld, då det finns flera olika definitioner på hur ämnet ses och används (Sun, Williams och 

Evans, 2011; Tzortzopoulos och Cooper, 2007; Nielsen och Christensen, 2014). Därmed är 

det av vikt att bidra till utökade kunskaper om styrformerna. 

 

Både Kvalitetsstyrning samt DM utmärks av deras kundcentrerade inriktning och deras fokus 

på kvalitet. Professor Liedtka (2015) har ställt sig frågan om Design Thinking kan bli den nya 

versionen av TQM. Genom att identifiera de centrala delarna av styrformerna 

(Kvalitetsstyrning och DM) kan det förhoppningsvis ge en förståelse om vad dessa styrformer 

ytterligare har gemensamt.  
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Informanterna i denna studie har alla erfarenheter och kunskaper om Kvalitetsstyrning och 

DM. Genom att sätta deras kunskaper och erfarenheter i centrum önskar studien undersöka 

vilka som är de centrala delarna i DM och Kvalitetsstyrning samt vilka likheter som det finns 

mellan dem. 

 

1.3 Forskningsfråga 

Vilka delar i Design Management och Kvalitetsstyrning kan identifieras som centrala och 

vilka är deras likheter enligt individer med erfarenhet av dessa styrformer? 
 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att tillföra en utökad vetenskaplig kunskap om styrformerna 

Design Management och Kvalitetsstyrning samt deras likheter. Genom att individer som har 

erfarenhet av dessa styrformer delar med sig av sina perspektiv kommer styrformernas 

centrala delar kunna sållas ut och jämföras med teori och tidigare forskning. Författarna 

önskar att denna studie kan öka förståelsen för individer och organisationer som vill arbeta 

med Kvalitetsstyrning eller Design Management eller för de som rentav vill införskaffa sig 

mer kunskap om styrformerna. 
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 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som kommer att användas inför 

förståelsen och analysen av empirin. I den teoretiska referensramen kommer det inledningsvis 

redogöras för Røviks perspektiv på reformer, för att kunna förstå den bakomliggande 

anledningen till hur och varför styrformer uppkommer i organisationer. Därefter kommer 

styrformerna Design Management och Kvalitetsstyrning introduceras genom beskrivningar 

av deras framväxt samt kännetecken, utifrån litteratur och tidigare forskning, för att kunna 

bidra till en djupare förståelse.  

 

2.1 Teori om styrformers uppkomst 

I boken Moderna organisationer skriver Røvik (2000) huruvida institutionaliserade 

standarder såsom kvalitetssäkring och målstyrning utformas samt hur dessa reformer även har 

blivit förebilder för andra organisationer. Dessa standarder och reformer, förklarar han som 

“ett legitimerat recept på hur man bör utforma delar av en organisation” (Røvik, 2000, 

s.13). Det finns två olika teoretiska perspektiv som reformer, eller organisationsrecept, kan 

förstås genom: Verktygsperspektivet och Symbolperspektivet (Røvik, 2000, s.30). 

  

Verktygsperspektivet härstammar från den rationellt-instrumentella traditionen som existerar 

inom organisationsteorin. Utifrån detta teoretiska perspektiv förklaras det att reformerna 

endast är ett redskap för att kunna åstadkomma effektivitet i organisationen. Oavsett om det 

gäller produktion, produkter, beslut eller legitimitet anses det kunna uppnås genom 

effektivitet. (Røvik, 2000, s.30–32)  

 

Verktygsperspektivet innebär att man ser människan som en rationell varelse som inte tar 

hänsyn till trender som sker inom organisationer. Istället tillämpas ett problembetingat 

sökande som baseras på väldefinierade och objektiva problem. Reformerna ses därmed som 

en objektiv härledning. Då verktygsperspektivet även är utvecklingsoptimistiskt anses 

reformerna som spridits och globalt anammats vara superstandarder. Endast de mest effektiva 

och “bästa” reformerna överlever, reformer som inte längre uppnår måtten förkastas och nya 

reformer intar deras platser. (Røvik, 2000, s.30–32) 

 

Till skillnad från verktygsperspektivet härstammar symbolperspektivet från ett institutionellt 

perspektiv där fokus hamnar på den socialt skapade omvärlden. Symbolperspektivet uppfattar 
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reformer som en social konstruktion, de är idéer som anammats av tillräckligt många och 

därmed blivit institutionaliserade. I detta perspektiv anses de administrativa reformerna driva 

fram lösningar, vara lösningsdrivande. Dessa idéer blir symboler som ger eller skapar mening 

och definitioner för diverse fenomen. Därmed formulerar reformen problemet och erbjuder 

sig även som lösningen till denna. När reformerna institutionaliserats bedöms de även vara 

objektiva. (Røvik, 2000, s.35–36) 

 

Utifrån symbolperspektivet är reformernas främsta uppgift att åstadkomma legitimitet även 

om det innebär att man gör anspråk på andra institutionaliserade normer eller rationaliserade 

symboler såsom effektivitet eller kvalitet. Användningen av andra normer anses vara svaren 

till att dessa reformer sprids mellan organisationer men det är på grund av dess definierings- 

och åsiktskapande processer, och sättet att förstå och orientera sig inom en organisation som 

dem anammas av organisationer. Vidare har denna utgångspunkt även en annan syn på 

reformernas livscykel. Organisationer måste ständigt förändras för att kunna vara relevanta i 

dagens samhälle och det driver fram uppkomsten av reformerna. De ständiga förändringarna 

leder till att andra reformer ersätter de gamla, då reformerna varken förkastas eller förbättras. 

Reformerna mister endast popularitet på grund av att de förlorat legitimitet. (Røvik, 2000, 

s.35–36) 

 

2.2 Design Management 

Design Management är ett relativt nytt begrepp som först introducerades inom designvärlden, 

men som på senare år har fått sin introduktion inom akademins värld. Begreppet 

presenterades år 1965 för första gången i Storbritannien av institutionen The Royal Society of 

Arts (Erichsen och Christensen, 2013). Det var inte förrän på 1970-talet som Design 

Management-rörelsen började ta fart, men på den tiden hade designers fortfarande ingen 

viktig roll inom organisationer trots att det gått några år sedan begreppet fick sin första riktiga 

introduktion (Sun, Williams och Evans, 2011). 

 

När begreppet började komma till tals var det mestadels en inriktning på hur DM kunde bidra 

till utvecklingen av produkter, men på senare tid har begreppet utvecklats till att ses som ett 

mer användarcentrerat tankesystem där användaren sätts i fokus (Erichsen och Christensen, 

2013).  
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En av anledningarna till att DM inte fick lika stor uppmärksamhet som andra 

managementtekniker och styrsätt (under 1970 och 1980-talet) kan ha varit misstänksamheten 

mot att förena design med management. Design och management har setts som inkompatibla 

då design syftar till att vara kreativ och explorativ medans management syftar till att 

kontrollera och övervaka. Det fanns en beslutsamhet för att försöka få in DM som profession 

inom affärsvärlden och för att kunna införskaffa igenkännlighet i managementvärlden för 

Design Management. (Sun, Williams och Evans, 2011) I mitten av 1980-talet började forskare 

inom management engagera sig för förbindelsen mellan affärer och design. Det var 

startpunkten för att även andra forskare inom andra områden skulle engagera sig för det. 

(Johansson-Sköldberg, Woodilla och Cetinkaya, 2013) 

 

Tzortzopoulos och Cooper (2007) hävdar att DM till en början introducerades av personer 

som tänkte att det skulle kunna bidra till bra resultat och hög kvalitet inom design, om man 

kunde arbeta utefter’’how designers think’’ (Tzortzopoulos och Cooper, 2007, s.18). 

Bodenfors et al. (2014, s.63–72) anser att kvalitet är något som är centralt för DM och kvalitet 

kan gälla både för produktionen, det visuella och det funktionella.  

 

DM är ett väldigt spritt ämne inom akademins värld då det finns olika definitioner på hur man 

ser på ämnet och hur ämnet kan användas. DM kan ha olika meningar beroende på vilket 

sammanhang och vilken kontext det ses i. (Sun, Williams och Evans, 2011) Tzortzopolous 

och Cooper (2007) menar exempelvis att det inte finns ett enda och tydligt sätt att se på 

ämnet, och att forskning som gjorts inom genren inte har kunnat förklara DM på ett 

allomfattande och bärande sätt. Det kan bero på att det finns olika definitioner på delarna 

Design och Management (Nielsen och Christensen, 2014). Dessutom har huvudområdet inom 

forskningen endast satt sig in i och ställt designerns perspektiv i centrum (Tzortzopoulos och 

Cooper, 2007). På senare tid har det dock visat sig att DM som aktivitet kan se olika ut 

beroende på var det utövas och på flera andra faktorer, som exempelvis: kultur, samhälle och 

ekonomi (Sun, Williams och Evans, 2011). Enligt representanter för DM anses design ha en 

viktig plats inom organisationen och att design kan användas effektivt för att lösa problem 

(Borja de Mozota, 2003, s.70). 

 

DM är ett sätt att styra på genom att skapa och bygga värden inom en organisation och kan 

ändra en organisations karaktär och mentalitet (Borja de Mozota, 2003, s.70). Vidare menar 

Borja de Mozota (2008) att värde bland annat skapas genom förmågan att utveckla en känsla 
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av gemenskap, genom att ha fokus på kvalitet och genom att hantera förändringar i 

organisationer. Borja de Mozota (2003, s.71) syftar på att DMs stora roll är att överföra 

budskapet om att design är ett verktyg som genom olika sätt kan användas för att gynna ett 

företags strategiska värde. Det finns olika roller inom DM. En av dessa handlar om att ha ett 

multifunktionellt team, där det finns olika kompetenser, där det krävs att de kommunicerar 

med varandra och har ett bra samarbete när de arbetar tillsammans (Perks, Cooper och Jones, 

2005). DM är således inte knuten till en specifik profession, utan det är en styrform där olika 

professioner får vara medverkande (Borja de Mozota, 2003, s.3).  

 

DM har i uppgift att fördela designresurser i hela organisationen, för att bidra till att 

organisationen uppnår sina organisationsmål (Borja de Mozota, 2003, s.71). Det finns även 

olika sätt att mäta DMs prestanda. Antingen genom finansiella mått eller med mått på 

kreativitet, innovation och kundernas nöjdhet (Borja de Mozota, 2003, s.50). Borja de Mozota 

(2003, s.67) menar också att design managers ofta använder sig av verktyg som: kreativitet, 

initiativ, uppmärksamhet på detaljer och omsorg för kunder i sitt arbete. Det är även viktigt att 

involvera kunder i designprocessen, då det bidrar till ökad innovation och lönsamhet (Dickson 

et al., 1995). 

 

DM använder sig inte av en hierarkisk organisationsmodell, utan innehar en mer platt och 

flexibel organisationsmodell. Borja de Mozota hävdar att den platta och flexibla 

organisationsmodellen har fått sin form från andra organisationsidéer som exempelvis: TQM, 

kundorienterat-management och projektbaserat-management. (Borja de Mozota, 2003, s.67). 

 

Inom DM behövs det ett tydligt ledarskap där det ska finnas en klar och tydlig vision. Detta 

bidrar i längden till att alla nivåer, funktioner och processer i en organisation integreras med 

varandra. Det skapar också en legitimitet för organisationen då den visar samma budskap för 

alla om vad företaget står för genom visionen och det tydliga ledarskapet. Det är även viktigt 

för visionen att tydligt formuleras, då den är något som ska gälla för alla nivåer och 

avdelningar i organisationen. Visionen är ett styrmedel för vilka beslut man ska ta, hur man 

ska arbeta och vad som ska anses vara viktig i organisationen. (Bodenfors et al., 2014, s.63–

72)  
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2.3 Kvalitetsstyrning 

Total Quality Management (TQM) är ett paraplybegrepp för dem olika kvalitetssystemen som 

ska kunna vara till användning i alla typer av organisationer och är därmed verksamma inom 

den privata såsom i den offentliga sektorn (Martin, 1993, s.10; Almqvist, 2006, s.15). Enligt 

andra författare benämns dock New Public Management (NPM) som tillämpningen av TQM i 

den offentliga sektorn (Lane, 2000, s.3; Korunka et al., 2007). Martin (1993, s.20) och Emami 

et al. (2012) uttrycker TQM främst som en managementfilosofi och inte endast som 

variationer av verktyg. Martin (1993, s.20) utvecklar sin ståndpunkt ytterligare och skriver att 

TQM är en filosofi för att det krävs en organisatorisk kulturförändring för att skapa skillnad. 

Även NPM ses som en managementfilosofi som baseras på de senaste decenniernas reformer 

i den offentliga sektorn (Lane, 2000, s.3). NPM växte försiktigt fram under mitten av 1960-

talet som en kritik mot styrningen av den offentliga sektorn. (Lane, 2000, s.3). Luburić (2014) 

nämner att TQM kan ses som ett koncept men att det även är en uppsättning av principer, 

praktik idéer, sätt att leva, en kultur och sätt att tänka.  

 

Denna filosofi bygger till stor del på det “japanska industriundret’’ som inträffade efter 50-

talet, då stora byråkratiska organisationer som oftast var verksamma i flera kontinenter 

dominerade (Guillén, 1994, s.13; Røvik, 2000, s.53). Under denna tid expanderades 

välfärdsstaten vilket skapade nya organisatoriska områden och en rad av organisatoriska 

former (Guillén, 1994, s.13). Under den senare hälften av 1970-talet och början av 1980-talet 

höll västvärlden på att utkonkurreras av de japanska organisationerna som till följd av sina 

kvalitetsprodukter var de dominerande organisationerna (Røvik, 2000, s.53). TQM blev en 

reaktion till den rådande japanska konkurrensen som hade formats och anses därmed vara den 

främsta anledningen till spridningen av denna styrform i den industrialiserade västvärlden 

(Røvik, 2000, s.53; Emami et al., 2012; Luburić, 2014). 

 

I denna reformrörelse (TQM) såg man managers och standardiserade organisationsmodeller 

som framgångsfaktorer för organisationer och de fick därmed även större förtroende 

(Almqvist, 2006, s.15). Managerns roll höjdes upp avsevärt i jämförelse med hur man under 

tidigare reformer sett på denna roll (Almqvist, 2006, s.15). Reformen använder sig utav 

statistiska mätningar för att mäta kostnader och föränderlighet. De som använder sig utav 

denna typ av styrform guidas genom språket och använder bl.a. termer som kvalitetskontroll, 

defekter, kontinuerlig förbättring och kundinvolvering (Hatch och Cunliffe, 2013, s.244). I 
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likhet med TQM har NPM bidragit till många reformer i den offentliga sektorn som innefattar 

mätningar av prestationer och fokus på resultat. Reformerna ska ha anordnats till syfte att 

skapa hög kvalitet och effektivitet. I själva verket har dessa reformer påverkat de 

professionella yrkesgruppernas möjligheter till självbestämmanderätt. Detta på grund utav 

kontrollen och granskningen av deras prestationer. (Ahlbäck Öberg et al., 2016) 

 

En utav de största grundidéerna i NPM är att lägga stort fokus på effektivitet, främst med 

ekonomisk effektivitet som mittpunkt för att kunna åstadkomma ekonomiska resultat (Lane, 

2000, s.6; Bejerot, Forsberg Kankkunen och Hasselbladh, 2015). Enligt Hood (1991) är andra 

grundidéer i NPM bland annat att sätta upp mått, mäta resultat och prestationer, för att kunna 

uppnå effektivitet, att sträva efter konkurrens i den offentliga sektor och en betoning på 

kontroll och granskning. Inom NPM finns det idéer som syftar till styrning med ett hierarkiskt 

ledarskap (Bejerot, Forsberg Kankkunen och Hasselbladh, 2015). 

 

TQM är en kundcentrerad styrform då en av dess komponenter är fokus på kunden (Bejerot 

och Hasselbladh, 2003; Luburić, 2014; Emami et al., 2012). I Europa valde man att hantera 

Kvalitetsstyrning genom att skapa standarderna ISO 9000 som företag kan certifiera sig för 

(Luburić, 2014). Dessa standarder främjar medvetenhet om kunderna och deras krav, 

teamarbete samt ständiga förbättringar vilket också är basen för TQM (Luburić, 2014). Det är 

ett sätt att kontrollera kvalitet på och hur framåtskridande förbättringsarbeten och 

utvecklingen är i företaget (Emami et al., 2012). Målet är alltså att man ska arbeta med 

kundnöjdhet och kvalitetsförbättring inom alla organisatoriska nivåerna (Luburić, 2014). 

 

När det gäller kvalitet behöver det ses som en organisationsförändring (Luburić, 2014). Det är 

konstanta processförändringar som ökar kunskapen om konsumenterna, deras behov och 

användningen av denna kunskap för att möta kundernas behov (Luburić, 2014). Kvalitet bör 

ske på alla nivåer, medarbetarna och även organisationens samarbetspartners måste involveras 

för att uppnå det (Luburić, 2014). Detta leder till total kvalitet, men TQM kräver även ständig 

utveckling för att det ska kunna implementeras framgångsrikt (ibid.). Emami et al. (2012) 

anser också att ständiga förbättringar är viktigt inom TQM och betonar medarbetarnas 

involvering i kvalitetsarbetet och förbättringsarbetet. Detta främjas genom principerna som 

TQM besitter: stor fokus på kvalitet, effektivitet och kundorientering samt teamarbete som 

hela tiden måste utvecklas och tas till vara på (Emami et al., 2012).  
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Emami et al. (2012) påpekar också att kvalitetsarbete måste förekomma i hela organisationen, 

men det sprider sig mer effektivt till resten av organisationen när ledarna främjar kvalitet och 

har ett kvalitetstänk. Kulturen gör implementeringen av kvalitet möjlig och det resulterar i en 

kvalitetskultur där alla personer, på alla nivåer i företaget arbetar för att åstadkomma kvalitet 

(Emami et al., 2012).  Även Pool (2000) instämmer i kvalitetens integrering i hela 

organisationen. Pool (2000) påpekar också på vikten av den organisatoriska kulturen, som 

innebär delade värderingar och övertygelser bland alla medarbetare, vid implementeringen av 

TQM och dess principer. Organisationer bör identifiera om kulturen stödjer koncepten som 

uppstår i branschen, då kulturen är grunden för organisationens styrningssystem samt är den 

som stödjer praktiker och beteenden (ibid). Emami et al. (2012) instämmer, det behövs en 

stödjande och pålitlig kultur för att styrformen ska kunna implementeras. Den för samman 

viktiga aspekter och värderingar som finns inom TQM (som exempelvis kundorientering) 

(Emami et al., 2012).  
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 Metod 

Under denna rubrik kommer författarna att presentera tillvägagångssättet för denna 

undersökning: val av metod, urval, hur man kontaktade informanterna, hanteringen av 

trovärdighet, etik och analysmetod. Det kommer också att framföras argument för valen som 

aktivt gjorts av författarna. 
 

3.1 Val av metod 

För att utföra denna studie har det valts en kvalitativ metod och följer därmed ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. Avsikten med metoden är att kunna skapa en förståelse och en 

tolkning genom ett konstruktivistiskt synsätt av den sociala verkligheten (Bryman och Bell, 

2017, s.384; Berger och Luckmann, 1966, s.216). I och med att syftet är att förstå två socialt 

skapade fenomen valdes det en kvalitativ metod, eftersom det är vad som fungerar bäst när 

“det sociala livets subtiliteter’’ ska behandlas (Denscombe, 2016, s.416). Den kvalitativa 

metoden valdes även för att fokusera på informanternas erfarenheter och upplevelser av 

fenomenen som avsågs undersökas. Således ger det ett bredare perspektiv för studien. 

 

Då en del av syftet med undersökningen var att kunna jämföra de två styrformerna Design 

Management och Kvalitetsstyrning och hitta deras likheter gjordes detta med understöd av en 

komparativ forskningsdesign (Bryman och Bell, 2017, s.90). En komparativ forskningsdesign 

med en kvalitativ forskningsstrategi görs oftast när det finns två eller flera fall som avses att 

undersökas i syfte att hitta en viss jämförelse (Bryman och Bell, 2017, s.96). Bryman och Bell 

menar att om man använder sig av en komparativ forskningsdesign kommer man få en bättre 

förståelse av sociala företeelser (ibid, s.90). 

 
 

3.2 Urval 

I denna uppsats var det viktigt att välja ut informanter som skulle bidra till studien med sina 

erfarenheter, kunskaper och kännedom. Informanterna valdes således utifrån ett kvalitetsurval 

(Alvesson, 2011, s.61). Detta gjordes för att kunna få beskrivande och skildrande svar och 

även för att kunna minska chansen att få ett vinklat resultat, vilket kan förekomma om endast 

personer med samma åsikter blir intervjuade. 
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Det finns även en annan huvudprincip för urval av intervjupersoner vilket är en representativ 

princip. Det var viktigt att i denna uppsats välja ut informanter som kunde ha olika perspektiv 

och kunskap om båda fenomenen för att kunna få en så bred och omfattande bild som möjligt. 

Informanterna i denna uppsats valdes därmed även utifrån den representativa principen, de 

har olika sysselsättningar och olika bakgrund. Genom att följa dessa huvudprinciper bidrar det 

till att fler röster får komma till tals och därmed ger det en mer heltäckande bild (Alvesson, 

2011, s.61).  

 

Namn Sysselsättning Intervjuas för Datum 

Shirin Ahlbäck 

Öberg  

Docent och universitetslektor i statskunskap 

vid Uppsala universitet. 

Kvalitetsstyrning 27-03-2018 

Marita 

Bergendahl 

Seniorkonsult och partner på Sandholm 

Associates. 

Kvalitetsstyrning 28-03-2018 

Stefan Lagrosen  Professor i företagsekonomi på fakulteten 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. 

Kvalitetsstyrning 29-03-2018 

Marius Koppang Tjänstedesigner på Usify. Design 

Management 

4-04-2018 

Tina Bohlin Kvalitetsexpert, projektledare och 

internrevisor på SIS. 

Kvalitetsstyrning 4-04-2018 

Lisbeth 

Svengren Holm 

Professor i Design Management på 

Göteborgs universitet och forskare.  

Design 

Management 

9-04-2018 

Patrik Lyktberg Regionchef öst på Knightec Design 

Management 

16-04-2018 

Kristina 

Carlander 

Tjänstedesigner på Doberman Design 

Management 

17-04-2018 

Tabell 1: Tabell över studiens informanter och intervjudatum 
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3.3 Datainsamling 

Studien syftade till att bidra till kunskap om de två fenomenen utifrån ett mänskligt perspektiv 

då författarna ville ta reda på hur individerna ser på fenomenen utifrån deras sociala 

verklighet, och därför valdes intervjuer som metod för att uppnå det.  

 

Halvstrukturerade intervjuer användes i denna uppsats eftersom de ger en större öppenhet och 

utgår ofta från olika teman. En halvstrukturerad intervju har fördelar som exempelvis att 

kunna ha ett öppet samspråk och att kunna minska missförstånd genom att kunna ställa 

följdfrågor som ger ytterligare information. Ahrne och Svensson (2015, s.38) nämner fördelen 

av att det inte behövs någon ordning på frågeformuläret, vilket kan ge flexibilitet att kunna 

anpassa frågorna efter den rådande situationen. Något som kan ses som en nackdel med 

intervjuer är att de endast speglar informantens verklighet och informantens synvinkel. Men 

med hjälp av att använda sig av flera informanter som har varierande erfarenheter och 

kunskaper kan det frambringa en mer rättvis bild, då flera synvinklar uppmärksammas. 

 

Vad gäller frågorna valde forskarna att formulera öppna och tematiska frågor som gav 

informanterna ytterligare utrymme för att bidra med sin insikt (Alvesson, 2011, s.62). I Bilaga 

1 går det att läsa vilka frågor det gäller. Frågorna som användes under intervjuerna 

anpassades utefter informanterna som möttes. De anpassades efter vilket område som 

informanterna arbetar inom samt utifrån bransch, erfarenhet och kunskapsområden.  

 

Sökandet efter informanter skedde främst genom internet där SVIDs register över byråer som 

arbetar med Design Management anträffades. När lämpliga byråer alternativt personer 

hittades kontaktades dessa genom mail och i vissa fall skedde det en uppföljning via samtal. 

Informanterna som avsågs intervjuas om fenomenet Kvalitetsstyrning hittades också genom 

internet men på andra sätt. En del av informanterna upptäcktes dels genom att de hade skrivit 

artiklar om Kvalitetsstyrning. I andra fall hittades informanter genom att söka på företag som 

på sin hemsida skrev om Kvalitetsstyrning. Från första kontakten fram till intervjun skedde 

nästintill all kontakt genom mail, men enstaka korta samtal förekom vid behov. 

 

Totalt genomfördes det åtta stycken intervjuer som varade mellan 40 och 90 minuter. De 

flesta av intervjuerna utfördes i lugna områden där inget brus kunde störa. Den skyddade 
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sfären bidrog till att kunna intervjua i lugn och ro, och det fanns inget oljud som besvärade 

inspelningen eller utförandet av intervjun.  

 

Under intervjuerna befann sig båda författarna på plats för att kunna hjälpas åt. En av 

författarna ledde frågorna och intervjun framåt och den andra författaren antecknade men 

hade också möjligheten att flika in med följdfrågor. Det underlättade för författarparet och 

intervjuerna kunde göras smidigare. För att underlätta transkriberingen i det senare skedet 

spelades intervjuerna in och anteckningar gjordes på plats. Det gynnade arbetet då det gav en 

möjlighet till att kunna gå tillbaka till intervjuerna, ta reda på viktiga detaljer som kunde ha 

missats och annan viktig information som sagts.  

 

Det var även en fördel att båda författarna närvarade, då båda fick möjlighet att diskutera om 

vad som yttrats under intervjuerna och delade med sig av sina insikter för att tillsammans 

kunna skapa en tolkning av materialet som samlats in. Diskussionerna och insikterna gav 

författarna en djupare förståelse för ämnet och det bidrog till information som författarna 

kunde ta hjälp av i nästkommande intervjuer. 

 

3.4 Trovärdighet  

3.4.1 Tillförlitlighet/Trovärdighet 

Tillförlitlighet är ett kriterium som används för att säkerställa studiens trovärdighet och 

handlar om att kunna påvisa hur studien har utförts (Bryman och Bell, 2017, s.380). I denna 

studie påvisas tillförlitligheten genom att författarna har varit kritiska kring källorna som 

tagits upp i den teoretiska referensramen samt att undersökningen genomförs genom 

semistrukturerade intervjuer. Hur författarna har varit kritiska gällande källorna går att läsa 

under rubriken Källkritik. Författarna säkerställer genom de semistrukturerade intervjuerna 

informanternas bakgrund och kunskap i ämnet.  

 

Vidare har författarna velat skapa en tillförlitlighet av resultaten genom att bekräfta att 

författarna under intervjuerna har förstått svaren på rätt sätt.  Genom att ställa följdfrågor 

förhindrade det att informanternas svar kunde tas för givet och därmed minskade risken av att 

göra felaktiga tolkningar. 
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Dessutom har det givits möjligheten för informanterna att ta del av uppsatsen. Detta för att ge 

dem tillfällighet att komma med sina synpunkter. 

 

3.4.2 Överförbarhet 

När det gäller kvalitativa studier finns det ett intresse för djupet i ett ämne snarare än bredden 

av ett ämne, då fokus ligger på det unika. Om samma studie skulle ske i en annan miljö avser 

överförbarhet att resultatet ska kunna upprepas. Transparensen av studien är därmed en viktig 

aspekt för bedömningen av studiens överförbarhet (Bryman och Bell, 2017, s.382).  

 

Överförbarhet avses att erhållas genom att först och främst granska all relevant litteratur och 

teori och därefter testa teorin mot informanternas sociala verklighet. Informanterna har valts 

ut efter deras betydelse för studien. De har alla på något sätt varit engagerade inom Design 

Management eller Kvalitetsstyrning och besitter kunskap om någon av dessa två styrformer. 

Efter att datan har samlats in används den tematiska analysmetoden och därmed avses datan 

att kodas genom olika teman och mönster. Författarna har även tagit hänsyn till transparensen 

genom att detaljerat redogöra tillvägagångssättet, i den utsträckning som det var tillåtet och 

möjligt, för att läsarna enklare ska bedöma studiens överförbarhet. 
 

3.4.3 Pålitlighet 

Pålitlighet avser studiens trovärdighet. Bryman och Bell menar att för att kunna ta reda på hur 

pålitlig en studie är behövs det en granskning av hela processen som studien genomgått, men 

att det är svårt att genomföra på kvalitativa studier då det är mycket data att gå igenom 

(Bryman och Bell, 2017, s.382). 

 

Denna kandidatuppsats har genomgått en kritisk granskning av både studenter som opponerat 

på uppsatsen och handledare. Varje delprocess har noga formulerats i studien, och all data och 

information som använts har granskats, undersökts och återgetts utan förvrängning. 

 

3.4.4 Möjligt att styrka och konfirmera 

I genomförandet av denna studie är forskarna medvetna om att det inte går att uppnå en 

fullständig objektivitet (Bryman och Bell, 2017, s.382). Därmed har det vidtagits åtgärder för 

att kunna påvisa forskarnas agerande i god tro. Detta innebär att författarna har tagit hänsyn 

till att felaktiga tolkningar av informanternas svar kan uppstå och därmed ställt följdfrågor för 

att förtydliga informanternas svar. Svaren har transkriberats och finns tillgängliga för närmare 
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observation vid behov. Då informanterna inte önskat vara anonyma finns deras information 

tillgänglig i uppsatsen och därmed kan även de styrka det som de uttryckt.  

 

3.5 Forskningsetiska principer 

Vid kvalitativa studier är det viktigt att ta hänsyn till och följa forskningsetiska principer. I 

varje uppsats kan olika typer av etiska belägenheter dyka upp, och det är författarnas ansvar 

att de etiska principerna följs.  

 

Det finns fyra stycken huvudkrav för forskningsetiska principer. Dessa är Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Av 

hänsyn till dessa krav har informanterna fått ta del av studiens syfte, fått information om att 

det är frivilligt att medverka och själva fått fastställa sitt deltagande samt blivit försäkrade om 

att alla deras uppgifter och information kommer att tas hand om med varsamhet och 

omtänksamhet. Informanterna har därmed också blivit informerade om att allt de delar med 

sig endast kommer att användas i studien för att kunna besvara frågeställningarna och för att 

uppnå dess syfte.  

 

Informanterna har själva kunnat använda sig av rätten till att sätta upp villkoren för sitt 

deltagande och detta har respekterats. Fullständig anonymitet har erbjudits alla informanter 

för att uppfylla sekretess men det var ingen av dem som önskade anonymitet. Intervjufrågorna 

har utformats på ett omsorgsfullt sätt genom att de exempelvis inte kunnat göra något intrång 

på informanternas privatliv. Dessutom har informanterna även uppmanats till att kontakta 

författarna vid frågor eller oklarheter. Uppsatsen har avslutningsvis skickats till alla 

informanter där dem har fått läsa igenom den och kunnat komma med synpunkter. 

 

3.6 Källkritik 

I denna studie har källkritik haft stor inverkan på vilka källor som använts och hur dessa har 

granskats. Thurén (1997, s.7) skriver i sin bok att källkritikens största ansvar är att kunna 

utvärdera olika källor och på sådant sätt kunna få insikt om de är tillförlitliga eller inte. 

 

Det finns fyra grundregler som brukar användas på basis för att kunna göra en källkritisk 

bedömning. Dessa är: Tid, Äkthet, Tendens och Beroende. I denna uppsats har dessa principer 

använts för att kunna göra en källkritisk granskning utav de nyttjade källorna. Bland annat har 
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författarna granskat vilka som står bakom källorna och informationen, vad för innehåll som 

fanns, ifall innehållet varit vinklat på något sätt, ifall det var fakta som presenterades eller ifall 

det var skribentens egna uppfattningar och hur aktuella källorna var. Utefter alla dessa 

kriterier kunde det skapas en bedömning om huruvida källorna var tillförlitliga eller inte. 

 

3.7 Analysmetod 

Analys kan vara mödosamt att hantera när det gäller kvalitativa studier då det är mycket 

material att bearbeta (Denscombe, 2016, s.417). I denna studie har halvstrukturerade 

intervjuer använts vilket gjorde att det var stor mängd data att granska och gå igenom. Men 

med hjälp av en tematisk analys har denna data kodats efter olika teman och kategorier för att 

lättare kunna analysera datan. De teman och kategorier som använts för att kunna analysera 

empirin har valts från den teoretiska referensramen och vad som framkommit av 

informanterna. Dessa teman är: värderingar, ledning, kultur, kompetens/medarbetare, 

innovation, kunder/användare, mått, kvalitet och effektivitet. 
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 Empiri 

I detta avsnitt kommer informanterna, deras bakgrund och de betydelsefulla delarna som 

framkom genom intervjuerna presenteras. Därmed kommer endast informanternas svar 

presenteras och det kommer inte ske några tolkningar från författarna i detta avsnitt. 

Kvalitetsstyrning 
4.1 Shirin Ahlbäck Öberg 

Beskrivning av intervjuperson 

Shirin Ahlbäck Öberg har forskat om New Public Management i ungefär 25 år. Hon började 

med att skriva om NPM i sin doktorsavhandling och disputerade år 1999. Vidare menar 

Ahlbäck att hon har följt och sett förändringar av reformer genom åren. Idag är Ahlbäck 

docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.  

 

Kvalitetsstyrning 

New Public Managements främsta kännetecken är att det innefattar ett stort resultatfokus och 

en transparens med en betoning på kontroll och granskning. Detta leder till en ständig 

redovisning och ett kvalitetskrav och effektivitetskrav, för att visa att man verkligen når de 

ekonomiska resultaten som avses att åstadkomma. Effektivitetskraven kan ses som en 

ledstjärna, förklarar Ahlbäck. Det kan också vara ett problem att NPM gör anspråk på både 

kvalitet och effektivitet, samtidigt som det ropas efter innovation och kvalitet. Man kan inte 

både detaljstyra och samtidigt begära att människor ska tänka fritt och kreativt. 

 

Dessutom finns det ett väldigt starkt managementideal inom NPM där det finns en betoning 

på ett starkt ledarskap, att man är en bra chef. Managern behöver således inte ha någon 

kunskap om organisationen som han eller hon ska leda, så länge som man får medarbetarna 

att jobba i en viss riktning och uppnå resultat. Cheferna behöver alltså inte ha samma 

professionella bakgrund som det finns i organisationen som de ska leda, så länge som de är 

bra chefer. 

 

Implementeringen av Kvalitetsstyrning 

Ahlbäck menar att när de grundläggande egenskaperna av TQM och NPM beskrivs teoretiskt 

liknar de varandra väldigt mycket gällande exempelvis betoningen på kvalitet, effektivitet och 

resultat. Hur implementering av effektivitet, kvalitet och resultat fungerar kan skilja sig 
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mellan olika länder, men i Sverige ser man att det finns en betoning på management, hur den 

offentliga sektorn styrs med betoning på granskning. Implementeringen har för det mesta 

skett i det tysta, det har inte varit något föremål för någon debatt eller någon diskussion. 

 

Ett exempel på hur resultatstyrning implementeras i den offentliga sektorn kan vara att 

handläggaren tilldelas ett visst resultat som de måste uppnå varje vecka, med ett antal 

klargjorda ärenden för att se till att de faktiskt arbetar. Detta kan ge som konsekvens att de 

mer krångliga ärendena ligger längre än de enklare ärendena, då de tar längre tid att hantera 

samt att man behöver göra ett visst antal klargjorda ärenden för att kunna uppnå resultatet. 

 

4.2 Marita Bergendahl 

Beskrivning av intervjuperson 

Marita Bergendahl har arbetat med kvalitet under 25 år. Som nyexaminerad började hon 

arbeta som tillverkningschef vid 26 års åldern. Idag är hon en seniorkonsult såsom en partner 

hos Sandholm Associates. I hennes yrkesroll ingår det bland annat att utbilda människor om 

kvalitet och agera som konsult och rådgivare hos företag.  

 

Kvalitetsstyrning 

“Kvalitetsvärlden”, såsom Bergendahl uttryckte det, byter ofta metoder och processer såsom 

TQM till ISO 9000 eller Lean till Six Sigma, och den senaste metoden är innovation. 

Problemet som Bergendahl framförde var att varenda gång en ny metod uppstår tror folk att 

det är nytt och lägger ner det gamla arbetet för att sedan börja om på nytt. Det som man 

missar är att det är ett ihopplock av det ena och det andra, ingenting nytt. Metoder tycker hon 

därmed inte är det viktiga, utan att det är själva verktygen som företagen bör lära sig. Alla 

styrformer har verktyg som man kan kombinera och därmed bli bättre. 

 

“Stanna inte upp din verksamhet för att du ska byta metod. Gör inte det. Bygg på det du har 

istället. Byt för guds skull inte metod för det är same same but different” - Marita Bergendahl 

 

TQM menar hon än idag är en trend då det fortfarande används som en metod. Dock säger 

hon också att man egentligen skulle kunna säga att allt: Lean, Six Sigma och andra styrformer 

är Total Quality Management. Det är bara namn för att jobba med kvalitet. Att arbeta med 

kvalitet i ett företag innebär inte att bara vissa personer ska göra det vid vissa tidpunkter utan 
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allt från kvalitet, hållbarhet och miljö måste vara integrerat och alla måste jobba med det. 

Med detta menar Bergendahl att man ska känna till hela kedjan, veta vad som sker längre 

fram i kedjan om man tar ett visst beslut. Kvalitet är också att möta kundens behov och krav.  

 

Kvalitet är även hållbarhet vilket Bergendahl menar att det innebär att man inte ska slösa 

resurser såsom tid och energi. Man bör även vara medveten om sina mål och syften när man 

ska arbeta hållbart. 

 

Implementeringen av Kvalitetsstyrning 

Bergendahl tog även upp att innovation kan vara ständiga förbättringar och att därmed inte 

alltid behöver vara genomslag. Att arbeta med effektiva flöden och problemlösning innebär 

att arbeta med ständiga förbättringar. Ska man göra ständiga förbättringar bör man veta om 

man gör det, och för det behövs det mål att jobba mot.  

 

Bergendahl förklarade att Kvalitetsstyrning måste anpassas utifrån verksamheten. 

Anpassningen beror på ledning, processer, rutiner och kultur inom organisationen. Hon 

yttrade även att om ledningen inte förstår vad kvalitetsarbete är och inte har några mål är det 

även svårt för de nedre nivåerna att arbeta med det.  

 

Hon nämnde också vikten av att använda sig av mått. Att använda rätt mått för att kunna nå 

resultatet man vill uppnå. Exempelvis kan läkare mätas genom antalet patienter men hur 

viktigt är det då att patienten får rätt behandling? Det mäts man inte på. 

Dåliga mått kan få människor att endast bry sig om sina egna uppgifter och sina egna 

förmåner och inte tänka på problem som kan uppstå längre fram. Detta leder inte till kvalitet, 

menar Bergendahl. 

 

4.3 Stefan Lagrosen 

Beskrivning av intervjuperson 

Stefan Lagrosen med sitt avhandlingsprojekt 1993 har forskat om kvalitetsutveckling i stor 

omfattning på olika typer av organisationer, både inom privat och offentlig sektor. Lagrosen 

började med att forska om skolan och fortsatte sedan bland annat att forska om vården, 

industriföretag och nu inom fitness/wellness branschen. Stefan Lagrosen är idag professor i 

företagsekonomi på fakulteten Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. 
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Kvalitetsstyrning 

TQM började bli populärt under 1990-talet, och mycket av kvalitetstänkandet kom från Japan, 

men har efter det blivit mindre använt som begrepp. Men dess innehåll, dess olika metoder, 

sättet att arbeta på med TQM och så vidare används i högsta grad fortfarande, även om de 

säger att de använder Lean eller Six sigma. Att arbeta med TQM innebär att kvalitet ska vara 

något som är fokus för alla, och det ska ses i hela organisationen och på alla nivåer, säger 

Lagrosen.  

 

Kvalitet kan ses på tre olika nivåer. På en ytlig nivå handlar kvalitet om tekniker, verktyg av 

olika slag, som exempelvis statistiska verktyg, det kan även vara beslutshjälpmedel. På lite 

djupare nivå finns det ett antal modeller som exempelvis ISO 9000 standarderna och 

utmärkesmodeller, som Svensk Kvalitet och Quality Award. På grundnivå handlar det om 

värderingar, hur man tänker i organisationen och vilket tankesätt som dominerar 

organisationen. 

 

Kvalitetsstyrning har många värderingar som bidrar till kvalitet. Det finns sex stycken som 

Lagrosen specifikt märkt av inom sin forskning. Den första värderingen är kundorientering, 

att det ska vara så stor fokus som möjligt på kunderna. Den andra är ledarskap, alla ledare på 

alla nivåer ska ha kvalitet som sitt största fokus. Den tredje är allas delaktighet, att alla ska 

vara delaktiga i kvalitetsarbetet. Den fjärde är ständiga förbättringar, att man ständigt 

förbättrar sig och inte nöjer sig med en viss nivå. Den femte är processorientering, att man 

fokuserar på processer och att man strukturerar organisationen på sådant sätt att processerna 

fungerar så bra som möjligt. Den sjätte är faktabaserade beslut, att man ska ha 

beslutsunderlag. 

 

Implementeringen av Kvalitetsstyrning 

Implementering av Kvalitetsstyrning i en organisation kan låta som något som går snabbt och 

så är det egentligen inte med kvalitet, kvalitet tar tid. Det är inget som går att göra på en 

vecka, eller några månader, enligt Lagrosen. Det kan istället ta flera år eller till och med 

decennier. 

 

Lagrosen talar vidare om vikten av att anställa chefer eller ledare som har kunskap om 

verksamheten som den ska leda eller hjälpa till att leda. Nya chefer som inte har någon 
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kunskap om verksamheten kollar för det mesta på kassan och det blir till ett management by 

numbers, de styr bara med siffrorna. På sådant sätt försvinner förståelsen för kunderna. Det 

finns en viktig tyst kunskap bland medarbetare som arbetat inom verksamheten länge, som till 

exempel kunskap om kunderna.  

 

4.4 Tina Bohlin 

Beskrivning av intervjuperson 

Tina Bohlin är en civilekonom och har arbetat med kvalitetsledning i 13 år. Idag arbetar 

Bohlin som kvalitetsexpert, projektledare och internrevisor på SIS, men håller även 

utbildningarna om ISO 9001. 

 

Kvalitetsstyrning 

Det är svårt att förstå begreppet kvalitet eller kvalitetsledning, menar Bohlin. För att förklara 

kvalitetsledning använder hon begreppet verksamhetsutveckling istället, eftersom människor 

förstår detta bättre. De inser att det berör hela organisationen och att det inte endast är en 

avdelning eller den ansvariga som måste arbeta och engagera sig i kvalitet. ISO 9001 är en 

kvalitetsstandard som hjälper organisationer att bygga styrsystem som: möjliggör, förtydligar 

och skapar ordning och reda i verksamheten.  

 

Bohlin menar att kvalitetsledning innebär att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar 

för idag och i framtiden. Kunden kan dock ha dolda förväntningar som är högre än vad man 

kan leverera, då handlar kvalitet om kommunikation. Att kommunicera vad man kan leverera 

och därmed sätta förväntningarna på rätt nivå.  

 

Kvalitetsledning handlar om att man förstår hur allt hänger ihop. Processer skapar förståelse 

för hur något kan påverka en annan del av organisationen, den hjälper att ha en helhetsbild. 

Således handlar det om samarbete och inte fokus på sista ledet. Därför är den interna 

kommunikationen mellan medarbetarna väldigt viktig. Man ska ha en struktur som säkrar att 

rätt information kommer både ner och upp i organisationen. 

 

För att kunna säkerställa att man är på rätt väg handlar det till mest dels av mätningar 

berättade Bohlin. Dock måste man se upp för att inte mäta för mycket. Man ska mäta det som 
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är relevant för tillfället, då det ändras med tiden, men även följa upp med kundenkäter, 

intervjuer och medarbetarenkäter också. 

 

Oftast tas värdeord fram av ledningen och pressas ut till medarbetarna. Om man inte aktivt 

arbetar med dem har de inget värde. Det är viktigt inom kvalitetsledning att medarbetarna ska 

förstå värdeorden. Därför är det bra om medarbetarna får vara med i processen och skapa 

värdeorden. Det bidrar till kulturen om de förstår värdeorden. Vidare talade Bohlin om 

innovation som ett aktuellt värdeord, som även finns omnämnt som ett exempel på förbättring 

i ISO 9001. Detta arbetar man genom att innovera arbetssätten och produkter. Förändringar 

görs för att hänga med i tiden. 

 

Implementeringen av Kvalitetsstyrning 

Det är en stor skillnad mellan hur man arbetat med kvalitet tidigare och hur man arbetar med 

kvalitet idag. Det gamla arbetssättet innebar att man dokumenterade allting, man ville 

tydliggöra och säkra att man gjorde rätt i alla led. Många företag har idag insett att det är 

viktigare att arbeta med sina processer och förbättra dem. 

 

Utbildningen om kvalitetsledningen i SIS sker teoretiskt, man pratar om hur kraven ser ut på 

standarden och ger praktiska exempel på hur man exempelvis kan nå dessa krav eller hur man 

kan använda vissa resurser. Bohlin nämner även att det är väldigt viktigt att man har högsta 

ledningen med sig när man ska införa kvalitet då det annars kan vara svårt att få engagemang. 

Ledningen måste ha förståelse för kvalitetsarbetet och inte bara ge tid men även andra 

resurser för detta.  

 

En viktig komponent för implementering av kvalitetsledning är medarbetarna. För att kunna 

skapa en god kvalité innebär det att man inför en kultur och då måste man involvera 

medarbetarna. Man behöver kommunicera ut vikten av att arbeta med kvalitet och förklara 

syftet med det för att det ska anammas av medarbetarna. Detta leder till att verksamheten 

förbättras, medarbetarna motiveras och kundrelationerna förbättras. 
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Design Management 
4.5 Marius Koppang 

Beskrivning av intervjuperson 

Marius Koppang har arbetat i cirka fem år med Design Management. Han började på ett 

designkonsultbolag i Sydney där han arbetade i tre år med en blandning av både utförande 

och Design Management internt i bolaget. Idag har Koppang sedan två år tillbaka arbetat som 

tjänstedesigner på designbyrån Usify. 

 

Design Management 

Koppang menar att Design Management handlar om att få en hel organisation till att vilja 

tänka, värdera och utvecklas på ett annat sätt. Design Management är ett strukturerat sätt att 

tillgå flera människors kompetens och att få de till att utveckla vad som är viktigt. De som 

styr i företaget ska hjälpa till att lyfta upp medarbetarna och på sådant sätt bidra till deras 

självtänkande, utmanande och problemlösande. Design Management bidrar till att lyfta upp 

alla medarbetarna och ta ut maxpotentialen från dem, på sådant sätt blir också medarbetarna 

glada för att de får ge saker, de får dela med sig av sig själva och bidra till utveckling. Vidare 

berättar han att det är viktigt att börja med medarbetarna, för om de är nöjda och glada med 

vad de gör, kommer det i slutändan att sprida sig och lysa ut till kunderna. 

 

Inom DM är det viktigt att ha en vision. Vision och värdeord ska vara något som man vill 

åstadkomma tillsammans, de ska vara en symbol för hur man ska lyckas med det man vill 

åstadkomma och hur man ska åstadkomma det.  

 

Design Management handlar mycket om gemenskap, men låter även medarbetarna få tänka 

fritt och kreativt. Ledarna eller cheferna låter medarbetarna vara med och bidra samt komma 

med feedback. Design Management handlar om att lyfta upp organisationens förmåga på ett 

annat sätt än om man bara berättar för folk vad de ska göra. Det tvärfunktionella arbetet 

innebär att man arbetar för ett gemensamt syfte tillsammans och att man arbetar innovativt. 

Innovation är en konsekvens utav styrningssättet. Om man hjälps åt kommer man kunna 

åstadkomma mycket mer tillsammans. 
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Implementeringen av Design Management 

Att försöka implementera Design Management som konsult kan vara svårt eftersom man inte 

bara kan börja med arbetarna på golvet, utan man måste inkludera alla nivåer. Därför bör man 

övertyga alla nivåer på företaget och stötta organisationen till att växla om. Det beror till stor 

del på kulturen. Kulturen och reviret som finns i företag kan ibland sätta käppar i hjulen. Om 

man har arbetat med samma sak i 20 år och är van att göra saker och ting på sitt eget sätt är 

det inte alltid välkommet att en konsult försöker omvandla organisationen. Det går att 

motverka motstånd och missnöje genom att låta medarbetarna delta i samskapande aktiviteter, 

som workshops, där alla får tala ut och komma med sina tankar och idéer, vara delaktiga i 

utformningen av förändringarna, och genom att stanna hos kunden en längre tid. Införingen 

av DM i ett företag går inte att göra över en dag. Man får ta babysteps, och försöka få folk att 

känna sig bekväma, menar Koppang.  

 

4.6 Lisbeth Svengren Holm 

Beskrivning av intervjuperson 

Lisbeth Svengren började upptäcka och intressera sig för DM år 1986 under sina 

doktorandstudier i Lund, där hon var inriktad på organisationsutveckling och 

organisationskultur. Svengren fick möjlighet att träffa Peter Gorb som var ansvarig för 

masterprogrammet Design Management på London Business School. Peter Gorb inspirerade 

Svengren genom hans beskrivning om hur ämnet var, speciellt gällande designens sätt att se 

på kvalitet och produkter, och sammanhanget om hur det hänger ihop med det övriga som 

företaget gör. Idag är Lisbeth Svengren professor och forskare. 

 

Design Management 

DM handlar om ett förhållningssätt och en attityd mot problem, problemlösning och hur man 

angriper saker och ting. Det är ett slags paraplybegrepp, en övergripande rubrik menar 

Svengren. DM är ett område, inte ett verktyg, och inte heller en uppsättning av modeller.  

 

Design Management bygger på en designattityd. Det handlar om att man måste ta korta steg 

för att kunna få en genuin förståelse för problemet, man möter osäkerheten som kan finnas 

och hanterar den genom att verkligen sätta sig in i problemet. Att ha en designattityd handlar 

även om att ha en vision och tro på den, att känna empati för sina användare, ha ett estetiskt 

intresse samt att inneha modet till att ta beslut. Det kan bidra till bättre kvalitet enligt tidigare 
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forskning. Detta för att det involverar användaren, menar Svengren. Svengren talade även om 

innovation som hon definierade som något utvecklande, förnyande och som ett sätt att finna 

lösningar på svåra frågor inom DM.  

 

Implementeringen av Design Management 

För att kunna implementera DM behöver man först och främst ha en vision om vad företaget 

ska åstadkomma. Visionen är vad som företaget är till för och vilka företaget är till för. Man 

behöver dessutom inneha empati för produktens målgrupp men även för andra målgrupper. 

Dessutom behöver man ha ett intresse för estetik och för kvalitet, förklarar Svengren. 

 

Att arbeta med DM handlar mycket om att ha ansvar och se till att rätt kompetenser tas in i 

företaget, och att kompetenserna interagerar med varandra, menar Svengren. Det handlar om 

att kunna arbeta tvärfunktionellt, med kommunikation och samverkan mellan olika parter. 

Genom att ha en designattityd kommer man kunna implementera visionen hos resten av 

medarbetarna, och på sådant sätt kunna jobba mot samma mål. 

 

4.7 Patrik Lyktberg 

Beskrivning av intervjuperson 

Patrik Lyktberg har arbetat som affärsutvecklare i cirka tio år, och varit med och tagit fram 

arbetssätt, metoder, verktyg och processer. Idag är Lyktberg regionschef för Knightec, där han 

har en direkt kontakt med Knightecs yttersta ledning och där han bistår i beslut. Han arbetar 

bland annat med affärsutvecklande frågor, vad företaget ska syssla med, vad de ska ha för 

inriktning, vad de ska erbjuda mot deras kunder kopplat till att han även har ett operativt 

ansvar för pågående projekt. 

  

Design Management 

Lyktberg beskriver DM dels som en viss struktur för hur man jobbar fram innovationsfrågor, 

och inte bara tro att de uppstår automatiskt. Man måste ha en struktur för att driva innovation 

men ändå ha en respekt för att det inte kan ske exakt när man tror att det ska ske. Genom att 

skapa ett klimat och en struktur för att kunna låta det hända samt ägna sig tid åt 

innovationsfrågor, så arbetar man på sätt och vis med DM. 
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’’När man jobbar med att utveckla nya erbjudanden eller ett koncept så mognar det ofta fram 

över tid.’’ – Patrik Lyktberg 

  

Design Management är en blandning mellan vetenskap och kreativitet. En Design Manager 

kanske inte endast är en designer, utan kan ha en annan bakgrund, man kan se på saker från 

olika perspektiv, men ändå bistå med designprocessen.  

  

Det är också viktigt att ha rätt människor i organisationerna, menar Lyktberg. Rätt människor 

för Knightec är personer som står för vad organisationen står för. Vidare menar han att man 

måste vara öppen för olika kompetenser, det kan man hitta var som helst egentligen, men det 

som styr är kompetenser som bidrar till verksamheten. För Knightec är det viktigt att ha 

mångfacetterade team, då innovation och kreativitet ofta uppstår när man får olika människor 

med olika bakgrund att mötas. Det uppstår någonting nytt när man får möta varandras idéer, 

menar Lyktberg. 

  

Implementeringen av Design Management 

Inför alla förändringar måste man ha en vision. En vision handlar mycket om varför man gör 

saker, vad man vill uppnå och vad det kommer att resultera i. Lyktberg menar att visionen kan 

tas fram från båda håll, ledningen sätter ut en riktning, och medarbetarna kan hjälpa till att 

komma med idéer. Det krävs dock en kultur som ska tillåta att detta ska ske, en kultur som 

inte ska kvävas av en struktur som håller ned idéer och innovationskraften. Det behövs också 

ett bra ledarskap som kan hjälpa till genom att vara guidande, coachande, stöttande och 

mindre styrande. 

 

4.8 Kristina Carlander 

Beskrivning av intervjuperson 

Kristina Carlander har under 12 år arbetat hos Doberman och haft rollen som 

konceptutvecklare mellan fyra till fem år. Hon arbetar som service designer och strateg, vilket 

gör att hon faciliterar processer för deras kunder när dem ska ta ut en ny riktning. Hon har 

dock haft kontakt med design sedan hennes utbildning för 14 år sedan. 
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Design Management 

Vid frågan kring hur Doberman arbetar med design svarar Carlander att de inte använder 

termen Design Management utan istället säger att de använder en designprocess vid 

framtagandet av en produkt eller tjänst. Dessa designprocesser har de tagit fram genom åren 

för att säkerställa att: de är tydliga mot kunden, de grundar sig på användarbehov, deras arbete 

förbättras ständigt samt att det är tekniskt realiserbara. Carlander berättar vidare att hon 

verifierar att de uppfyller målen på ett högkvalitativt sätt. Vilket hon definierar som att göra 

en produkt åtråvärd, att det ska lösa ett reellt problem och att det ska vara enkelt att använda.  

 

Hela organisationen arbetar utifrån en triangel som innehåller värdeorden: välmående, kvalitet 

och lönsamhet. Medarbetarna har genom triangeln en plattform som beskriver vad som är 

viktigt och hur de ska arbeta med dessa värdeord.  

 

För att kunna åstadkomma det organisationen vill på sikt, behöver dem utvärdera projekten 

utifrån triangeln och även utvärdera kunderna som de har. Därför sker utvärderingar och 

kontinuerliga mätningar i organisationen. Det är viktigt att personer mår bra för då kan de 

leverera kvalitet. Utvärderingarna som görs sker genom olika metoder såsom skalor, enkäter, 

diskussioner eller feedback till varandra. 

 

Implementeringen av Design Management 

Carlander berättar att de ofta arbetar i team, där en person ser till att saker blir gjorda, att rätt 

saker finns med och att det är gestaltat på ett sätt som kunden förstår. De använder sig av 

personer som löser rätt problem på rätt sätt. Det finns även visuella designers som jobbar med 

med att göra en produkt eller tjänst eftertraktad. Gällande hur de arbetar strategiskt har de ofta 

en arbetsgrupp ihop med kunden. De har även experter och stakeholders som de möter var 5:e 

vecka för att presentera arbetet och får feedback. Carlander menar att de använder sig av olika 

metoder och verktyg beroende på problemet som de ska lösa.  

 

“Man gör en grej, testar och itererar än att man tänker väldigt länge och hoppas på att det 

blir något bra på slutet. För att bli så måste man tro på det, om man inte tror att det är viktigt 

kommer det att inte hända.” 
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 Analys och Diskussion 

I detta kapitel kommer analysen presenteras utifrån vad som framkommit i empirin som 

samlats in. De teman och kategorier som använts för att kunna analysera empirin har valts 

med utgångspunkt från den teoretiska referensramen och vad som framkommit av 

informanterna som kännetecken för styrformerna. En diskussion kommer framföras och 

empirin kommer upplösas i mindre delar.  De empiriska delarna kommer jämföras med den 

teoretiska referensramen. Det kommer beskrivas och analyseras kring vilka som är de mest 

centrala delarna i styrformerna Kvalitetsstyrning och Design Management samt deras 

likheter. 

 

5.1 Värderingar 

5.1.1 Kvalitetsstyrning 

Pool (2000) menar att värderingar är en viktig del av kulturen i Kvalitetsstyrning, då det krävs 

att medarbetarna måste dela dessa värderingar. Detta belyste även professor Lagrosen som 

talade om att det finns värderingar och värdeord för hur man ska arbeta med 

Kvalitetsstyrning. Dessa var: kundorientering (stort fokus på kunder), ledarskap (alla ledare 

ska ha fokus på kvalitet), delaktighet (alla ska vara delaktiga i kvalitetsarbetet), ständiga 

förbättringar (man förbättrar sig ständigt), processorientering (strukturera processer för att de 

ska fungera så bra som möjligt) och faktabaserade beslut (man ska ha beslutsunderlag). 

Lagrosen påpekade även att värdeorden bidrar till kvalitet, vilket är en central del i 

Kvalitetsstyrning enligt tidigare forskning (Emami et al., 2012). Ett flertal av värdeorden 

delades med andra informanter i studien och finns fördelade under varsitt tema i denna analys. 

Dessa värdeord beskrev även resten av informanterna som sätt för hur man bör arbeta. 

Värderingar är därför en central del i Kvalitetsstyrning, då de talar om vilka principer som 

finns och hur man ska arbeta. 

 

5.1.2 Design Management 

Borja de Mozota (2003, s.71) hävdar att DM är något som hjälper till att bygga värden inom 

en organisation. Vidare menar Borja de Mozota (2008) att värde bland annat skapas genom 

förmågan att utveckla en känsla av gemenskap, genom att ha fokus på kvalitet och genom att 

hantera förändringar i organisationer. Koppang som är tjänstedesigner på Usify talade om att 

det inom DM är viktigt att ha en gemenskap och att arbeta för ett gemensamt syfte. Det 
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gemensamma syftet kan ses som värderingar som ska leda medarbetarna till det som är viktigt 

och hur man bör arbeta. Vidare menar Koppang att värdeord måste vara något som 

medarbetarna vill åstadkomma tillsammans. Därav är det av vikt att värdeorden skapas 

tillsammans med medarbetarna för att de ska kunna implementeras i organisationen. Även 

Carlander som är tjänstedesigner på Doberman nämner värdeord som något viktigt inom DM 

då de vägleder medarbetarna. Värderingar är alltså en central del även i DM. 

 

5.2 Ledning 

5.2.1 Kvalitetsstyrning 

Utifrån symbolperspektivet som Røvik (2000, s.35–36) beskriver måste styrformer betraktas 

som legitimerade för att de ska kunna implementeras och detta sker genom att ledningen har 

förståelse och involverar sig i implementeringsprocessen. Legitimeringen sker inom 

Kvalitetsstyrning genom att poängtera rationaliserade symboler såsom effektivitet eller 

kvalitet (Ahlbäck Öberg et al., 2016; Røvik, 2000, s.35–36). Almqvist (2006) poängterar 

managerns växande roll i organisationer, vilket tyder på behovet av ledarskap. Docenten 

Ahlbäck pekade på det starka managamentidealet, att en bra chef får organisationen att arbeta 

i en viss riktning och uppnå resultat. Däremot poängterade kvalitetsexperten Bohlin och 

professor Lagrosen att det är viktigt att ledningen ska ha förståelse och fokus på kvalitet. 

Seniorkonsulten Bergendahl syftade på att Kvalitetsstyrning är något som måste anpassas 

efter verksamheten och att det till stor del beror på ledningen om den kan implementeras i 

hela organisationen, då det kräver en organisatorisk förändring (Luburić, 2014). Utifrån detta 

går det att konstatera att ledningen har ett stort ansvar i organisationer då det finns många 

olika faktorer att ta hänsyn till utöver de klassiska ansvarsområdena som exempelvis trivsel, 

personalfrågor och upplärning. Ledning i Kvalitetsstyrning handlar om att ha förståelse för 

kvalitet, implementera styrformen i organisationen och att vara en bra chef. Ledning är en 

central del i Kvalitetsstyrning. 

 

5.2.2 Design Management 

Lyktberg som är regionchef för Knightec talade om att DM handlar om att vara en bra ledare 

genom att vara stödjande, guidande och hjälpande. Koppang betonade också att det är viktigt 

att ha ett bra ledarskap men menar att ledaren ska låta medarbetarna vara med och bidra och 

ta vara på deras kompetens. Det kan därmed konstateras att det finns en betoning gällande att 

vara god och stödjande mot medarbetarna, vilket är en anledning till att DM innehar en platt 
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och flexibel organisationsmodell (Borja de Mozota, 2003, s.67). Som författarna tidigare 

nämnt beskriver Røvik (2000, s.35–36) utifrån symbolperspektivet att styrformer måste 

betraktas som legitimerade för att de ska kunna implementeras och att det sker genom 

ledningen. Inom DM vill man inte enbart legitimera styrformen utan använder styrformen och 

dess behov av att implementeras på alla nivåer i företaget, för att kunna legitimera hela 

organisationen (Bodenfors et al., 2014, s.63–72). Ledningen är därmed en central del i DM. 
 

5.3 Kultur 

5.3.1 Kvalitetsstyrning 

Emami et al. (2012) anser att det inom TQM finns en kvalitetskultur där alla personer, på alla 

nivåer, ska arbeta för att uppnå kvalitet. Bohlin menade att en kultur som involverar 

medarbetarna till att skapa bra kvalitet behöver införas i organisationer. Bergendahl var inne 

på samma spår och nämnde att det även är viktigt för ledningen att vara insatt i 

kvalitetsarbetet för att kunna involvera resten av organisationen, vilket stämmer överens med 

det som Emami et al. (2012) påpekar om kvalitetskulturen. Kvalitet och kultur har därmed en 

tydlig koppling gällande att både ledning och medarbetare måste anamma kulturen för att 

kvalitet ska kunna införas i organisationen. Utifrån vad Bohlin och Bergendahl förklarade 

måste alla i organisationen anamma kulturen och det kommer således skapa kvalitet inom 

hela organisationen. Även Lagrosen talade om att alla på alla nivåer måste arbeta med 

kvalitet. Ett deltagande och engagemang på alla nivåer är vad som krävs för att kvalitet ska 

implementeras framgångsrikt (Luburić, 2014; Emami et al., 2012). Däremot anser Pool 

(2000) kulturen som en grund för en styrform. Därför syftar han på att man först bör 

identifiera om kulturen stödjer styrformens praktiker och beteenden. Ur denna synpunkt går 

det att förstå varför styrformerna kräver en organisationsförändring, om inte även en 

organisatorisk kulturförändring för att en skillnad ska kunna ses (Martin, 1993, s.20). Det går 

att konstatera att kultur är en central del i Kvalitetsstyrning. Kultur ses som något som måste 

genomsyra företaget och måste anammas av alla inom företaget. 

 

5.3.2 Design Management 

Lyktberg talade om att det inom DM finns en kultur som handlar om att man ska tillåta och 

framhäva innovationskraft. Detta uppnås främst genom att ha en platt och flexibel hierarki, 

vilket författarna tog upp tidigare i detta avsnitt (Borja de Mozota, 2003, s.67). Koppang 

syftade däremot på att man behöver arbeta med DM på alla nivåer företaget. Vilket är vad 
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Borja de Mozota (2003, s.71) också menar med genomsyrning av DM i organisationen, för att 

kunna främja flexibilitet och därmed innovation. Detta beror till stor del på kulturen som finns 

inom företaget. Enligt Borja de Mozota (2003, s.70) skapar och bygger DM värden inom en 

organisation vilket enligt Pool (2000) är en organisatorisk kultur och något som även 

Kvalitetsstyrning arbetar för. Kulturens påverkan lyfts upp av Sun, Williams och Evans 

(2011) men de påpekar att styrformen kan vara annorlunda beroende på samhälle och 

ekonomi. Det går att konstatera att kultur är en central del i DM. Kultur ses som något som 

måste genomsyra företaget och måste anammas av alla inom företaget.  

 

5.4 Kompetens/Medarbetare 

5.4.1 Kvalitetsstyrning 

Emami et al. (2012) och Luburić (2014) lyfter fram Kvalitetsstyrning som en styrform där alla 

medarbetare i organisationen får vara med och där alla medarbetare i organisationen ska vara 

inblandade i kvalitetsarbetet, alltså arbeta för att uppnå kvalitet. Kompetenser och 

medarbetare är begrepp som ofta förekom under intervjuerna. Lagrosen, Bergendahl och 

Bohlin menade att kvalitetsarbetet handlar om delaktighet, att alla ska vara med och vara 

involverade, vilket stämmer överens med det som Emami et al. (2012 och Luburić (2014) 

påpekar. Detta innebär att medarbetarna måste engagera sig och arbeta tillsammans för att 

kunna lyckas med kvalitetsarbetet och genomsyra företaget med värderingarna och 

principerna som styrformen innehar (Luburić, 2014; Pool, 2000). Medarbetare har även lyfts 

upp ovan i temat kultur i Kvalitetsstyrning, där medarbetarna har en viktig roll för att anamma 

kulturen. Det funkar endast om de arbetar tillsammans och om alla är involverade, precis som 

Lagrosen, Bergendahl och Bohlin menade. Alla medarbetare i hela organisationen och på alla 

nivåer måste alltså vara delaktiga och involverade i arbetet. Därmed kan 

medarbetare/kompetens fastställas som en central del i Kvalitetsstyrning.  

 

5.4.2 Design Management 

Koppang, Svengren, Lyktberg och Carlander poängterade att det är viktigt inom DM att ha 

tillgång till olika kompetenser som bidrar till verksamheten eftersom detta bidrar till 

innovation och utveckling. Förutom de individuella kompetenserna lyfts också de 

tvärfunktionella teamen upp som ett sätt att nå medarbetarnas maxpotential samt åstadkomma 

gemenskap i organisationen. Perks, Cooper och Jones (2005) påpekar att en roll inom DM är 
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att ha ett multifunktionellt team, där teamet bör inneha flera kompetenser och vara 

multidisciplinära för att det ska kunna främja kommunikation och kreativitet. De 

multidisciplinära teamen tillsammans med de platta strukturerna inom organisationen kan 

även bidra till införandet av styrformen då kommunikationen mellan avdelningarna förbättras 

och alla nivåerna av organisationen involveras på ett eller annat sätt. Som författarna tidigare 

nämnt, är engagemanget i hela organisationen hos alla medarbetare bland det viktigaste för att 

en organisation ska kunna lyckas implementera styrformen och fullföljandet av dess 

värderingar. Därmed kan medarbetare/kompetens fastställas som en central del i DM.  

 

5.5 Innovation 

5.5.1 Kvalitetsstyrning 

Lagrosen, Bergendahl och Bohlin ansåg att innovation handlar om att göra ständiga 

förbättringar och att det är något som är viktigt för kvalitetsarbetet. Detta stämmer överens 

med det som Emami et al. (2012), Hatch och Cunliffe (2013, s.244) och Luburić (2014) syftar 

på när de påpekar vikten av ständiga förbättringar inom Kvalitetsstyrning. Emami et al. 

(2012) menar att dessa förbättringar främjas genom Kvalitetsstyrningens principer: kvalitet, 

effektivitet och kundorientering. De måste hela tiden utvecklas och tas till vara på. Ahlbäck 

tog upp problematiken av att det inom Kvalitetsstyrning ropas efter både kvalitet, effektivitet, 

innovation och kreativitet. Om man vill göra ständiga förbättringar och på sådan sätt vara 

innovativ kanske det inte alltid innebär att man kan vara lika effektiv som tidigare. Vill man 

testa nya arbetssätt eller metoder kan det ta tid att lära ut det till medarbetarna. Som Ahlbäck 

påpekade att det kan vara svårt att detaljstyra samtidigt som man vill att medarbetarna ska 

tänka kreativt. Kvalitetsstyrningens termer såsom kvalitetskontroll, kontinuerlig förbättring 

och kundinvolvering som Hatch och Cunliffe (2013, s.244) tar upp kan därmed ses som 

motsägelsefulla då de hänvisar till kontroll men viss kreativitet behövs för att kunna 

åstadkomma kontinuerlig förbättring. Bohlin och Bergendahl nämnde dock att innovation inte 

alltid innebär storslagna idéer utan att det kan vara förbättringar för att effektivisera flöden 

eller helt enkelt för att hänga med i tekniken och samhället. Innovation är därmed en central 

del i Kvalitetsstyrning. 
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5.5.2 Design Management 

Alla informanter som intervjuades om DM talade om innovation som en viktig del inom DM. 

Svengren, liksom informanterna för Kvalitetsstyrning, menade att innovation handlar om 

förbättringar. Lyktberg och Koppang syftar istället på att innovation är något som uppstår 

genom att ha mångfacetterade team, arbeta ihop och vara kreativa. Innovation ser de som en 

konsekvens av styrsättet och strukturen då det måste finnas utrymme för medarbetarna att 

utforska och utveckla idéer. Det går att urskilja från deras svar att det är det icke hierarkiska 

och flexibla typer av organisation som de syftar till. DM innehar som vi tidigare nämnt en 

platt och flexibel organisationsmodell vilket skulle kunna vara en anledning till att innovation 

är möjligt i organisationer som har DM som styrform (Borja de Mozota, s.67). Carlander 

nämnde att de brukar involvera kunden i designprocessen, genom att förstå kundens behov 

men också genom att arbeta ihop och utforma saker på ett sätt som ska vara anpassat efter 

kunden. Detta hänger ihop med det som Dickson et al. (1995) menar gällande att om kunder 

involveras i designprocessen kommer det bidra till innovation. Innovation är således en 

central del i DM. 

 

5.6 Kunder/Användare 

5.6.1 Kvalitetsstyrning 

Bejerot och Hasselbladh (2003) samt Luburić (2014) beskriver Kvalitetsstyrning som en 

kundcentrerad styrform. Informanterna som intervjuades för Kvalitetsstyrning pratade en hel 

del om kunden samt dess betydelse. Lagrosen talade om kundorientering som en viktig 

värdering inom Kvalitetsstyrning. Som det förklarats ovan framförs Kvalitetsstyrning som en 

kundcentrerad styrform och genom att det finns en värdering som handlar om kundorientering 

bekräftar det att kunder är en viktig del inom Kvalitetsstyrning. Det handlar om att ha så stor 

fokus som möjligt på kunderna, vilket både Bohlin och Bergendahl menade. Vidare syftade 

Bohlin och Bergendahl på att kunder är viktiga för Kvalitetsstyrning då man måste möta 

kundens krav och behov, vilket är ett mål inom Kvalitetsstyrning  

(Luburić, 2014). Kunder är därmed en central del i Kvalitetsstyrning. 

 

5.6.2 Design Management 

Borja de Mozota (2003, s.67) anser att Design Managers ofta har omsorg för kunder i sitt 

arbete, vilket Svengren bekräftade genom att berätta att man måste känna empati för kunden 

eller användaren. Enligt Erichsen och Christensen (2013) är DM ett användarcentrerat 
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tankesystem där användaren sätts i fokus. Carlander talade om att man måste involvera 

användaren eller kunden och se till dess behov, vilket har att göra med det som tidigare 

nämnts, att användaren eller kunden sätts i fokus.  

  

Då kunder eller användare ses som en grundsten inom teorin för DM var det förvånande att 

endast hälften av informanterna som intervjuades för DM talade om det. Det yttrades mer om 

medarbetare än om kunder. Denna upptäckt kan bero på att intervjufrågorna berörde sättet 

man styr en organisation på. När man däremot pratar om att exempelvis ta fram en produkt 

eller tjänst skulle kunder kanske vara mer omtalade begrepp. Vidare går det att spekulera 

gällande om inte medarbetarna är kunderna inom organisationer. Detta då Lyktberg, 

Koppang, Svengren, Carlander ur olika avseenden talade om vikten av att involvera 

medarbetarna i visionen, värderingarna eller dess kultur. Precis som användare och kunder 

ska medarbetarna involveras i utformandet för att kunna leverera ett fungerande system, en 

organisation. Koppang talade även om att det är viktigt att börja med att se till att arbetarna 

mår bra, då medarbetarnas nöjdhet kommer sprida sig till kunderna.  Eftersom en del av 

informanterna lyfte fram kunden som något viktigt kan det ses som en central del i DM, men 

kanske inte i lika stor utsträckning som det framfördes i teorin. 

 

5.7 Mått 

5.7.1 Kvalitetsstyrning 

Ahlbäck talade om redovisningar, effektivitetskrav och resultatkrav medan Lagrosen nämnde 

management by numbers när han talade om chefer som endast styr med siffror. Bohlin och 

Bergendahl talade om att mått var viktigt men att det var rätt mått som behövde användas, att 

man ska mäta det som är relevant. Enligt Hood (1991) är en utav grundidéerna inom NPM att 

sätta upp mått och mäta resultat och prestationer. Även Hatch och Cunliffe (2013) anser att 

det ofta sätts upp mått inom Kvalitetsstyrning, vilket stämmer överens med det som 

informanterna påpekade. Medan Ahlbäck och Lagrosen framförde en mer kvantifierad syn på 

mått yttrade Bergendahl och Bohlin vikten av de mjuka värdena såsom kunskap om 

verksamheten, kunderna eller medarbetarna. Alla informanter som intervjuades om 

Kvalitetsstyrning nämnde mått ur något avseende och kan därmed anses vara en central del i 

Kvalitetsstyrning. 
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5.7.2 Design Management 

Ett begrepp som inte omtalades lika mycket bland informanterna som intervjuades för DM 

var begreppet mått. Endast Carlander talade om mått som används för att se om 

organisationen når målen som fastställts. Enligt Borja de Mozota (2003, s.50) använder man 

mått för att mäta Design Managements prestanda, exempelvis genom finansiella mått, mått 

för kreativitet och innovation eller mått på hur nöjda kunderna är. Borja de Mozotas (2003, 

s.50) syn på mått är att det inte alltid är kvantitativa mått som står högst upp på listan för DM, 

man ger de kvalitativa, mjuka delarna större vikt. Trots att informanterna inte pratat om mått i 

lika stor utsträckning som informanterna som intervjuades för Kvalitetsstyrning, används mått 

i båda styrformerna. Det går således att konstatera att mått kan förekomma bland 

organisationer som har DM som styrform, men det är inte en lika central del i DM som det är 

i Kvalitetsstyrning. 

 

5.8 Kvalitet 

Som författarna tidigare nämnt är kvalitet också ett mått och ett sätt att legitimera styrformer i 

organisationer. Detta eftersom begreppet kvalitet är en institutionaliserad norm (Røvik, 2000, 

s.35-36). 

 

5.8.1 Kvalitetsstyrning 

Ahlbäck talade om kvalitetskraven som fanns. Bergendahl syftade istället på att 

Kvalitetsstyrning egentligen bara är ett namn för att arbeta med kvalitet och att alla måste 

arbeta med kvalitet i organisationen. Med detta menade hon att man inte endast ska se till sina 

egna uppgifter utan även tänka steget längre. Ett exempel på detta är beslutstagandet, veta om 

ett beslut kan påverka andra avdelningar i organisationen negativt och därför lyfte hon upp 

vikten av att veta hur hela processen fungerar. Vikten av att organisationen ska genomsyras 

av kvalitet samt medarbetarnas engagemang konstateras även av Pool (2000) och Luburić 

(2014). Lagrosen och Bohlin menade precis som Bergendahl att alla individer på alla nivåer 

måste arbeta med kvalitet. Emami et al. (2012) påpekar likaledes att kvalitetsarbete måste 

pågå i hela organisationen och det sprider sig mer effektivt om ledningen också har samma 

kvalitetstänk och kvalitetsfrämjande. Bohlin och Bergendahl lyfte även upp att kvalitet 

innebär att möta kundernas krav och behov vilket i praktiken kan vara att ha en tydlig 

kommunikation och sätta förväntningar på rätt nivå. Bohlin menade att kommunikationen 

även bör finnas internt för att ha ett bra samarbete och därmed kunna uppnå kvalitet. Kvalitet 
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var således något som framfördes av alla informanter under ett flertal gånger under 

intervjuerna. Kvalitet är alltså en central del i Kvalitetsstyrning.  

 

5.8.2 Design Management 

Svengren tog fram kvalitet som något som skapas av en designattityd eftersom man 

involverar användaren. Carlander var inne på ett liknande spår men syftade istället på att 

kvalitet är ett resultat som kunden positivt välkomnar. Vidare berättade Carlander hur de 

säkerställer bland annat den interna samt externa kvaliteten vilket sker genom att de 

utvärderar och mäter projekt, kunder och medarbetare. Då kvalitet anses vara att tillgodose en 

nöjd kund kan även Koppangs intervju kopplas till kvalitet då han såg nöjda kunder som en 

konsekvens av glada och stimulerade medarbetare. Kvalitet är en central del i DM, då DM 

enligt informanterna bidrar till kvalitet. Således finns det en koppling till tidigare forskning 

där det påpekats att förespråkare för DM anser att styrformen kan bidra till kvalitet 

(Tzortzopoulos och Cooper, 2007).    

 

5.9 Effektivitet 

Efter noggrannare granskning gick det att uppmärksamma innebörden av begreppet 

effektivitet under alla intervjuerna. Effektivitet berördes inte av alla på samma sätt eller ur 

samma synvinkel men den kan ses som en underliggande orsak till att man väljer att arbeta 

med exempelvis innovation, kompetenser, eller mått. Som det tidigare nämnts under 

analysavsnittet är effektivitet ur symbolperspektivet en institutionaliserad norm som används 

för att kunna åstadkomma legitimitet av en viss reform, eller i detta fall en styrform (Rövik, 

2000, s.35–36). 

 

5.9.1 Kvalitetsstyrning 

Effektivitet var ännu ett begrepp som togs upp i teorierna och i den tidigare forskningen för 

styrformen Kvalitetsstyrning. Men i själva verket var det inte alls ett begrepp som fick mycket 

uppmärksamhet under intervjuerna, trots att effektivitet har framhävts enligt tidigare studier 

och i litteratur som en av grunderna för Kvalitetsstyrning (Hood, 1991; Lane, 2000, s.6; 

Bejerot, Forsberg Kankkunen och Hasselbladh, 2015). Endast Ahlbäck talade om att det finns 

effektivitetskrav inom Kvalitetsstyrning. Ahlbäck betonade att effektivitetskraven till stor del 

finns för att kunna uppvisa ekonomiska resultat, vilket Lane (2000, s.6) också talar om 
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gällande NPM. Trots att endast Ahlbäck talade om effektivitet går det att urskilja begreppets 

innebörd i ett flertal av intervjuerna när de berör andra teman. 

  

Bergendahl talade om effektiva flöden som ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar, vilket 

lyftes upp som en central del för Kvalitetsstyrning under temat Innovation. För att kunna 

arbeta effektivt måste organisationer göra ständiga förbättringar. Bergendahl nämner också att 

man inte bör slösa tid och resurser genom att ständigt byta metod eller att endast tänka på sitt 

eget arbete och inte på hela organisationens arbete. Det innebär att hela organisationen, på alla 

nivåer ska arbeta mot samma mål och därmed hjälpa varandra. Det är också att arbeta 

effektivt. Att vara medveten om mål och syften leder till effektivitet då man inte går vilse och 

kan snabbare uppnå dem, därmed kan även kunskapen om kundens behov vara effektivitet. 

Effektivitet kan således innebära att ta till vara på medarbetarna och deras kompetenser för att 

på ett kvalitativt och effektivt sätt kunna möta kundernas behov samt förbättra organisationen. 

Effektivitet är således en central del i Kvalitetsstyrning. 

 

5.9.2 Design Management 

Såsom i Kvalitetsstyrning behandlas begreppet effektivitet i andra teman under intervjuerna. 

Borja de Mozota (2003, s.70) berör begreppet effektivitet när hon påpekar att Design 

Management kan användas för att effektivt lösa problem. Detta kan även urskiljs i 

informanternas svar när Svengren exempelvis förklarar DM som ett förhållningssätt till 

problemlösning eller när Koppang beskriver DM som ett sätt att nå kompentenser och genom 

att lyfta upp dem bidra till problemlösningar. Effektivitet kan således innebära att ta till vara 

på medarbetarna och deras kompetenser och på ett effektivt sätt möta kundernas behov samt 

förbättra organisationen. Carlander bekräftade detta eftersom hon tog upp vikten av att 

medarbetare ser till att lösa rätt problem, på rätt sätt. Spinner vi vidare på att det är 

medarbetare och kompetenser som i längden bidrar till organisationens effektivitet måste även 

Lyktberg svar anses handla om effektivitet då även han tar upp vikten att ha mångfacetterade 

kompetenser som ska bidra till verksamheten.   

 

5.10 Likheter och skillnader 

Författarna har kunnat se likheter och skillnader gällande hur informanterna uppfattade 

styrformerna. Beroende på styrformen som informanterna intervjuats för har de haft liknande 

men även olika perspektiv på begrepp som behandlats i ovanstående teman. Ett exempel på 
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detta framkommer i temat Kompetens/Medarbetare, där informanterna både för 

Kvalitetsstyrning och DM ansåg att medarbetarnas engagemang och samarbete är av vikt för 

att implementera styrformen. Informanterna som intervjuades för DM betonade dock att 

medarbetarna har en till fördel, vilket är kompetenser. 

  

Något annat som var intressant var hur informanterna exempelvis såg på Ledning. Både 

informanterna som intervjuades för Kvalitetsstyrning och DM ansåg att ledningen har ansvar 

för att vara bra chefer. De som intervjuades för Kvalitetsstyrning såg dock ledning som ett sätt 

att ge en riktning till medarbetarna för att uppnå bra resultat. Enligt informanterna som 

intervjuades för DM innebar ledarskap däremot att man ska guida och stödja medarbetare för 

att de ska bidra på bästa sätt. Det framförs två olika typer av ledarskap vilket kan bero på att 

dessa styrformer har olika organisationsstrukturer. DM innehar en flexibel och platt 

organisationsstruktur medan Kvalitetsstyrning innehar en mer hierarkisk struktur. 

  

Författarna har också kunnat urskilja teman som informanterna framfört på liknande sätt. Ett 

exempel på detta är Värderingar. Både informanterna för Kvalitetsstyrning och DM ansåg att 

det innebar principer för hur man ska arbeta inom organisationen och att värderingar är 

vägledande. Dessa värderingar ska gå hand i hand med vad styrformerna står för och på det 

sättet agera som hjälpmedel för implementeringen av styrformerna i organisationer. Ett annat 

exempel på likheter mellan styrformerna finns i temat Innovation där både informanterna för 

Kvalitetsstyrning och DM såg Innovation som ständiga förbättringar.  

  

När det gäller implementeringen av styrformerna är informanterna överens om att det är något 

som tar tid och att uthållighet behövs. Lagrosen och Koppang påpekade att det inte är något 

som går på en dag, en vecka eller några månader. Styrformen måste genomsyra hela 

organisationen på alla nivåer och ledningen måste vara de främsta aktörerna som aktivt deltar, 

informerar och framför styrformen för medarbetarna. Vidare nämner informanterna att 

medarbetarna, deras engagemang och involvering är en ytterst viktig punkt för 

implementeringen av styrformerna. Om inte medarbetarna är aktiva och involverade och om 

inte styrformen genomsyrar hela organisationen på alla nivåer kommer inte styrformen kunna 

implementeras fullständigt. 
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 Slutsats 

För att besvara forskningsfrågan: ‘’Vilka delar i Design Management och Kvalitetsstyrning 

kan identifieras som centrala och vilka är deras likheter enligt individer med erfarenhet av 

dessa styrformer? ‘’ har slutsatserna ställts upp nedan. 

 

Design Management Kvalitetsstyrning 

Värderingar Värderingar 

Ledning Ledning 

Kultur Kultur 

Kompetens/Medarbetare Kompetens/Medarbetare 

Innovation Innovation 

Kunder/Användare Kunder/Användare 

- Mått 

Kvalitet Kvalitet 

Effektivitet Effektivitet 

Tabell 2: Tabell över de centrala delarna i Design Management och Kvalitetsstyrning 

 

Nedan kommer en förklaring av varje central del för Design Management och 

Kvalitetsstyrning samt vilka som är deras likheter. 

 

- Värderingar talar om vilka principer som finns och hur man ska arbeta. Detta gäller 

både för DM och Kvalitetsstyrning. 

- Ledning har i Kvalitetsstyrning ansvar för att ha fokus på kvalitet, vara en bra chef och 

implementera styrformen i organisationen. Inom DM handlar det också om att vara en 

bra chef genom att stödja medarbetarna, låta medarbetarna vara deltagande och att 

implementera styrformen i organisationen. 
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- Kulturen måste genomsyra alla nivåer och måste anammas av alla i organisationen. 

Detta gäller både för DM och Kvalitetsstyrning. 

- Kompetenser/Medarbetare handlar i Kvalitetsstyrning om att alla medarbetare på alla 

nivåer ska vara involverade. I DM handlar det också om att involvera medarbetarna 

samt att det är viktigt att se till olika kompetenser/medarbetare då alla har något att 

bidra med. 

- Innovation handlar i både DM och Kvalitetsstyrning om att göra ständiga 

förbättringar. I Kvalitetsstyrning är innovation av vikt för kvalitetsarbetet. I DM 

uppstår innovation genom mångfacetterade team, samarbete och genom att involvera 

kunden i designprocessen. 

- Kunder/Användare handlar både i DM och Kvalitetsstyrning om att ha 

kundorientering och stor fokus som möjligt på kunderna.  

- Mått används i Kvalitetsstyrning för att mäta resultat och prestationer.  

- Kvalitet är ett mått, ett sätt att arbeta men även ett sätt att legitimera Kvalitetsstyrning i 

organisationer. Kvalitet är något som DM bidrar med genom att ha en designattityd 

och att arbeta med problemlösning och användarbehov. 

- Effektivitet kan ses som en underliggande orsak till att arbeta med innovation, 

kompetenser eller mått. Det kan handla om att ta till vara på medarbetare och 

kompetenser för att effektivt kunna möta kundernas behov samt förbättra 

organisationen. Det är en bakomliggande faktor till att kunna legitimera 

Kvalitetsstyrning och DM.  

 

En av de mest centrala delarna i både DM och Kvalitetsstyrning är att styrformerna måste 

genomsyra hela organisationen och på alla nivåer. Kulturen och värderingarna som 

styrformerna innehar måste anammas av alla medarbetarna för att styrformerna ska kunna 

implementeras. Ledningen har ett ansvar för att implementera styrformen i organisationen och 

medarbetarna måste vara deltagande och involverade i arbetet för att styrformen ska kunna 

implementeras fullständigt.  
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6.1 Tankar om studien 

Till en början var det menat att undersöka vilka likheter och skillnader som existerar mellan 

DM och TQM som styrformer i praktik och i teori, men efter att författarna reflekterat över 

genomförbarheten samt fått feedback från handledare och opponenter skapades det en insikt 

om att det inte skulle vara möjligt att genomföra på grund av olika omständigheter. 

Frågeställningen uppfattades som för bred och för omfattande samtidigt som tidsaspekten 

även hade en inverkan på uppsatsen. Istället omformulerades frågeställningen och 

specificerades ytterligare. Detta ledde till att den nya frågeställningen lyckades att besvaras, 

men även syftet med studien uppnåddes. Det hade dock varit intressant att få en större 

synvinkel på fler delar utöver de centrala delarna som redan identifierats för styrformerna i 

denna studie. Det hade också varit fascinerande ifall ett flertal informanter hade kunnat 

medverka i studien, exempelvis genom att ha en kvantitativ metod och genomföra en 

triangulering. Detta för att se om det skulle gå att åstadkomma ett mer generaliserat resultat. 

 

6.2 Vidare forskning 

Författarna i denna studie har som förslag till vidare forskning att göra en djupare och mer 

genomgående forskning om dessa två fenomen. Utifrån vad som framkommit i analysen i 

denna studie ser författarna vikten av att forska vidare om var och en av de centrala delarna av 

styrformerna för att få en djupare förståelse för hur dessa påverkar organisationerna. 

Forskningen skulle kunna bedrivas gällande hur dessa styrformer påverkar den offentliga 

sektorn kontra den privata sektorn då näringslivet är så pass stort och framåtskridande. Det 

skulle även kunna göras en mer omfattande studie om dessa två fenomen, exempelvis genom 

att använda sig av en annan metod så ett flertal informanter kan medverka. Ett annat förslag 

på vidare forskning är att göra en litteraturundersökning om dessa två styrformerna för att 

undersöka vidare beträffande Ahire och Dreyfus (2000) anmärkning om DM som bidragande 

faktor till implementeringen av TQM och Borja de Mozotas (2003, s.67) utlåtande om att 

organisationsmodellen i DM har fått sin form av TQM. Detta för att få en insyn och förståelse 

gällande utvecklingen av managementfilosofier och mer kunskap om deras förbindelser med 

varandra. 
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Tabell 1: Tabell över studiens respondenter och intervjudatum 

 

Namn Sysselsättning Intervjuas för Datum 

Shirin Ahlbäck 

Öberg  

Docent och universitetslektor i statskunskap 

vid Uppsala universitet. 

Kvalitetsstyrning 27-03-2018 

Marita 

Bergendahl 

Seniorkonsult och partner på Sandholm 

Associates. 

Kvalitetsstyrning 28-03-2018 

Stefan Lagrosen  Professor i företagsekonomi på fakulteten 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. 

Kvalitetsstyrning 29-03-2018 

Marius Koppang Tjänstedesigner på Usify. Design 

Management 

4-04-2018 

Tina Bohlin Kvalitetsexpert, projektledare och 

internrevisor på SIS. 

Kvalitetsstyrning 4-04-2018 

Lisbeth 

Svengren Holm 

Professor i Design Management på 

Göteborgs universitet och forskare.  

Design 

Management 

9-04-2018 

Patrik Lyktberg Regionchef öst på Knightec Design 

Management 

16-04-2018 

Kristina 

Carlander 

Tjänstedesigner på Doberman Design 

Management 

17-04-2018 
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Tabell 2: Tabell över de centrala delarna i Design Management och 
Kvalitetsstyrning 

 
 
 

Design Management Kvalitetsstyrning 

Värderingar Värderingar 

Ledning Ledning 

Kultur Kultur 

Kompetens/Medarbetare Kompetens/Medarbetare 

Innovation Innovation 

Kunder/Användare Kunder/Användare 

- Mått 

Kvalitet Kvalitet 

Effektivitet Effektivitet 
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Bilaga 1 

I denna bilaga presenteras underlaget för de huvudsakliga intervjufrågorna som 

ställdes till alla informanter. Observera att bakgrundsfrågor, inledande frågor och 

följdfrågor inte presenteras i denna bilaga, då de varierade beroende på vilken 

informant som intervjuades och vilka deras svar var.  

 

Etik 

Får vi spela in? 

Vill du vara anonym? 

Du får gärna återkomma vid frågor! 

 

Underlag för intervjufrågor 

Vad har du för erfarenhet av Kvalitetsstyrning/Design Management? 

Hur länge har du arbetat inom området? 

Vad innebär det att arbeta med Kvalitetsstyrning/Design Management? 

Vad är din definition på Kvalitetsstyrning/Design Management? 

Vad är Kvalitetsstyrning/Design Managements främsta egenskaper enligt dig? 

Hur skiljer sig Kvalitetsstyrning/Design Management från andra management filosofier? 

Hur arbetar man med implementeringen av Kvalitetsstyrning/Design Management? 

 

 


