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A leader is best when people barely know that he exists. 
 Not so good when people obey and acclaim him,  

Worst of all when they despite him 
Fail to honour people, they fail to honour you 

But of a good leader, who talks a little,  
When his work is done, his aim fulfilled, they will say: 

 
“We did this ourselves”.  

 
 

(Lao-tzu, ca: 500 f.Kr.) 
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Sammanfattning  

I denna kvalitativa studie undersöks, genom att studera flera erkända 

kvalitetsutvecklingsmodeller, vad kvalitet i ledarskap är. Modellerna är Total Quality 

Management, SIQ’s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling, EFQM’ modell, 

standardserien ISO 9000:2000 och Six Sigma. Dessa modeller jämförs utifrån Demings 14-

punktslista för företagsledning, teorin om situationsanpassat ledarskap samt ”the Contingency 

Theory”. Modellernas praktiska användning undersöks även genom fallstudier på Agria, 

Philips, General Electric, och TeliaSonera. Här studeras även huruvida ledares handlingsfrihet 

begränsas av modellerna. 

 

Studien konstaterar att företagen bör se över vilket ledarskap som man har behov av innan 

man väljer kvalitetsmodell, då flera av modellerna uppmanar till en viss sorts ledarskap. 

Resultatet är att kvalitet i ledarskap uppnås av ledare som tar vara på sina medarbetare genom 

att skapa delaktighet, effektivt uppnår organisationens långsiktiga mål, är ett föredöme samt 

engagerat driver utvecklingen framåt. Det inkluderar även bl.a. en tydlig kommunikation, etik 

och moral, samt anpassningsförmåga. Författarna vill kalla detta QiL, Qvalitet i Ledarskap. 
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Abstract 
In this qualitative study the authors explores, by studying several quality-development models 

what quality in leadership is. The models are: Total Quality Management; SIQ’s model for 

customer-oriented organizational development; the EFQM excellence model; the ISO 

9000:2000 standard; and Six Sigma. These models will be compared from Deming’s list for 

upper management; the Situational Leadership Theory; and the Contingency Theory. The 

practical use of these models will also be examined though case studies at Agria, Philips, 

General Electric and TeliaSonera. The authors also examine whether leaders freedom of 

action will be limited.  

 

The study concludes that companies should examine what type of leadership they need before 

choosing a model since several of the models encourages a certain kind of leadership. The 

results is that quality in leadership will be achieved by leaders that recognize their co-workers 

potential by creating involvement and participation, effectively reaches the organizations long 

term goals, are role models and with commitment drives progress. This also includes a plain 

communication, ethics and morals, and an ability to adjust. The authors’ want to call this QiL, 

Quality in Leadership.  
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Förord 
Genom att delta på konferensen ”Vinnande Ledarskap 05”, anordnad av SIQ i februari 2005, 

väcktes vårt intresse för att studera kvalitet i ledarskap. Där kom vi även i kontakt med flera 

kvalitetsutvecklingsmodeller samt nyckelpersoner inom näringslivet. Vi upptäckte vilket stort 

intresse som finns för kvalitetsfrågor ur ett ledningsperspektiv.  Egna erfarenheter av 

ledarskap både som ledare och medarbetare har gjort att vi båda har funderat över 

ledarskapets betydelse samt hur man ska vara och göra för att uppnå kvalitet i sitt ledarskap. 

 

Vi hoppas att resultaten av denna studie ska ge inblick i ämnet och en ökad medvetenhet om 

vad kvalitet i ledarskap är, samt vilka krav som ställs på ledare i erkända 

kvalitetsutvecklingsmodeller.  

 

Vi vill avslutningsvis tacka alla personer som har varit inblandade i arbetet: våra handledare 

Ogi Chun och Sigmund Barczyk; Ann Horn på Agria, Bengt Larsson på Philips, Reidar 

Gårdebäck på General Electric Healthcare Technologies AB och Anders Bruse på 

TeliaSonera som har ställt upp på intervjuer; våra opponenter samt Henrik och Sandra. 

 

 

 

 

Stockholm 2005-05-31 

 

Sara Holst och Mathias Strandberg 
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Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i 8 kapitel:  

 

Kapitel 1  Introduktionskapitel med inledning, bakgrund kring begreppen kvalitet 

och ledarskap, problemdiskussion, syfte, samt avgränsningar  

 

Kapitel 2   Metodbeskrivning 

 

Kapitel 3  Presentation av de teorier som användas för granskning av 

kvalitetsmodellerna  

 

Kapitel 4   Beskrivning av modellerna  

 

Kapitel 5   Sammanfattningar av intervjuer  

 

Kapitel 6.   Analys och resultat  

 

Kapitel 7   Presentation våra slutsatser  

 

Kapitel 8  Diskussion kring resultat och slutsatser, eventuella felkällor samt 

rekommendationer till vidare forskning 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel ges en kort introduktion till ämnet kvalitet och ledarskap. Här ges även 

bakgrund, problemdiskussion, syfte och avgränsningar för studien. 

 

Frågor om kvalitet blir mer och mer aktuella i samhället. Ledare spelar stor roll i 

verksamheters framgång och fall. Om något går snett så är det högsta ledningen som får stå 

till svars och ibland offras. Vilka krav ställs på en ledare för att han eller hon skall sägas 

uppnå kvalitet i ledarskapet så att verksamheten i sin helhet når framgång? 

 

I en nyligen publicerad doktorsavhandling från Luleå Tekniska Universitet redovisas tydliga 

samband mellan framgång och arbete kring offensiv kvalitetsutveckling. Där visas även klart 

bättre ekonomiska resultat jämfört med branschindex (www.agria.se, 2005-03-31).  

 

Det finns många olika metoder och program för att införa kvalitet i organisationer, som ofta 

marknadsförs av konsulter. Det är alltifrån Total Quality Management (TQM), 

kvalitetscertifiering enligt ISO 9000, EFQM, egna utvecklade metoder, osv.  

 

Huruvida man skall lyckas uppnå en viss kvalitetsnivå i organisationen beror till stor del på 

hur den verksamhetsansvarige kan engagera sig i kvalitetsarbetet och driva dessa frågor 

(Hansson & Martinsson, 1996). Ledaren har en mycket stor roll och kvalitetsarbetet börjar i toppen, 

men måste genomsyra all personal om man skall lyckas. Dialog och definiering av ansvar och 

befogenheter är viktiga parametrar. Hansson och Martinsson (1996) poängterar vidare 

ledarens förmåga att lyssna till personalens kunskaper, erfarenheter och därefter stimulera de 

anställda att komma med idéer och förslag som leder till bättre kvalitet. Ledaren måste 

ständigt tänka på sitt eget uppträdande och föregå med gott exempel, eftersom det egna 

uppträdandet påverkar medarbetarnas uppträdande (Hansson & Martinsson, 1996). Flera forskare, 

bl.a. Deming och Juran anser att man endast med företagsledningens hängivna engagemang 

kan åstadkomma ett bestående förbättringsarbete (Bergman & Klefsjö, 2001). 

 

Vi kommer nu reda ut begreppen kvalitet och ledarskap genom en presentation av en del av 

den litteratur och uppfattningar som berör området.  
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Bakgrund  1.1 

1.1.1 Vad är kvalitet? 

Kvalitet handlar i grunden om att göra saker rätt, vilket fordrar kunskap, motivation och 

system. Konceptet kvalitet kan beskrivas som ”graden av överensstämmelse mellan kundens 

krav, behov och förväntningar och levererad vara, tjänst och beteende” (Axelsanderson & Holtz, 

1998, s. 7). 
 

Själva ordet kvalitet kommer från latinets ”qualitas”, som betyder ”beskaffenhet” och har 

använts ända sedan Ciceros tid (106-43 f Kr.). Idag förekommer många olika definitioner av 

kvalitet. Crosby (1979) definierar enligt Bergman och Klefsjö (2001) kvalitet som 

”conformance to requirements”, dvs. uppfyllande av satta krav. En annan mer kundnära 

definition gjordes av Joseph Juran (1951), som menade att kvalitet är ”fitness for use”, dvs. 

lämplighet för sitt syfte (Bergman, Klefsjö, 2001). Bergman och Klefsjö (2001) menar att tidigare 

definitioner av kvalitet är för snäva och föreslår att kvalitet bör definieras som ”kvaliteten på 

en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar”. Med produkt menas här en vara eller tjänst, och författarna skiljer på behov 

och förväntningar.  

 

Garvin (1984) ställer upp fem olika perspektiv på begreppet kvalitet: 

• Det transcendenta perspektivet menar att kvalitet inte kan preciseras men identifieras när 

det upplevs  - ”kvalitet ligger i ögat på betraktaren”.  

• Det produktbaserade synsättet säger däremot att man kan mäta kvalitet, som bestäms av 

precisa mått eller produktegenskaper, vilket medför att kvalitet är objektiv och kostar.  

• Det användarbaserade synsättet menar att kvalitet bedöms av kunden.  

• I det produktionsbaserade perspektivet är kvalitet en fråga om teknik i produktionen, ju 

färre felaktiga produkter som kommer ur produktionen, desto högre kvalitet.  

• Det värdebaserade synsättet ställer kvalitet i förhållande till pris och kostnad, dvs. en 

produkt håller hög kvalitet om den har de önskade egenskaperna till ett acceptabelt pris 
(Bergman, Klefsjö, 2001). 

 

Kvalitet är svårt att definiera och kan bara förstås om definitionen finns i sitt rätta 

sammanhang. Varje företag måste precisera vad som är kvalitet, samt dess relevans i det 
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aktuella sammanhanget. ”Att klargöra vad kvalitet står för i den egna verksamheten och att 

hitta relevanta kvalitetsdefinitioner är en viktig första fas i allt kvalitetsutvecklingsarbete” 

(Edvardsson & Thomasson, 1992 s.60). Frågor kring kvalitet är livsavgörande och alla anställda bör 

vara lika kvalitetsmedvetna. Jirby (1990) menar att kvalitet måste byggas in från början och 

att kvalitetsarbetet måste drivas systematiskt och konsekvent. Tre begrepp som är intimt 

sammankopplade med varandra, med kvalitet och kund-/medarbetar-tillfredställelse är 

motivation, delaktighet och engagemang (Bergman & Klefsjö, 2001).  

 

1.1.2 

1.1.3 

Kvalitetsutveckling 

I begreppet kvalitetsutveckling ligger en positiv värdering om att ständigt förbättra kvaliteten 

oavsett på vilken nivå man befinner sig (Hansson & Martinsson, 1996).  Kvalitetsutveckling 

innebär att skapa ökad kundtillfredsställelse med lägre resursförbrukning (Bergman & Klefsjö, 

2001). När man börjar tänka och mäta kvalitet ökas medvetenheten.  

 

Vad är ledarskap? 

Ledarskap handlar om att: 

• Upprätta en vision för verksamheten, som medarbetarna känner sig delaktiga i. 

• Få medarbetarna och hela organisationen att arbeta i denna riktning 

• Påskynda rörelsen i visionens riktning genom att motivera och inspirera medarbetarna 
(Bergman & Klefsjö, 2001). 

 

En av många definitioner om ledarskap lyder: ”Ledarskap är förmågan att ha inflytande på 

andra människors tankar och handlingar” (Zaleznik, 1993 enligt Bergman & Klefsjö, 2001, s. 374).  

 

Huges, Ginnet & Curphy (2002) definierar ledarskap att det är ”processen att påverka andra i 

gruppen för att nå gruppens mål”, dvs. att ledaren själv bara är en del av denna process. Det 

finns dock ingen korrekt och enhetlig definition av ledarskap. Det är ett komplext fenomen 

som kan sägs vara både en konst och en vetenskap. Det är också både rationellt och 

emotionellt (Huges, Ginnet & Curphy, 2002). Ledarskap kan även definieras som medarbetarnas 

mått på trivsel, organisationens klimat, moral, motivation och ledarens effektivitet. 
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Man kan utöka förståelsen av ledarskapet genom 

att titta på ledarskapet ur andra perspektiv, som 

medarbetarnas och situationens. Var för sig ger 

dessa perspektiv begränsad information, men 

tillsammans kan man få en tydligare bild av 

ledarskapsprocessen. Den som först introducerade 

denna idé var Fred Fiedler, som använde just 

dessa tre perspektiv för att utveckla sina modeller. 

(Huges, Ginnet, Curphy, 2002). Ledarskap är i och 

med detta en process där ledare och medarbetare 

dynamiskt samspelar i en speciell situation eller 

miljö. Interaktionen mellan ledaren med dennes 

personlighet, position, expertis, etc.; medarbetarna med deras värderingar, normer, 

motivation och samarbetsförmåga; och med situationen med miljön, uppgift och eventuell 

tidspress, bildar tillsammans underlag för att analysera ledarskap.  

LEDARSKAP 

Situationen 

Ledaren Medarbetare 

Figur 1: Ledarskap består av interaktionen 
mellan ledaren, medarbetarna och situationen.  
(Huges, Ginnet & Curphy, 2002, s.1) 

 

”En viktig chefsuppgift är att ställa krav som är anpassade till medarbetarnas utvecklingsnivå 

och samtidigt hjälper till att höja ribban” (Jirby, 1990, s. 47).  

 

Somlig litteratur skiljer mellan ledare och chefer. Ledarskap handlar om att göra rätt saker 

medan management/chefskap handlar om att göra saker rätt (Bennis 1985; Zaleznik 1983 enligt 

Huges, Ginnet & Curphy, 2002). Kotter (1990) anser att man ska försöka skapa ledar-chefer i en 

och samma person där man både har positionen och relationen med medarbetarna för att utöva 

ett bra ledarskap (Nilsson, 1998). Ledarskap kan ses som sättet att utöva chefskapet, vilket 

bygger på respekt för individen, samt relationer byggda på förtroende både inom och utanför 

den egna arbetsgruppen (Jirby, 1990). 

 

Visioner som ledningsredskap 1.1.4 

Ledare har ofta visioner och hans/hennes uppgift är att med medarbetarnas hjälp nå dessa. 

”Facts tell, but stories sell” (Bob Whelan, NCS Pearson enligt Huges, Ginnet, Curphy, 2002, s. 408). 

Visioner uttrycker ambitionsnivån, det önskvärda tillståndet, och färdriktningen (Jirby, 1990).  
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En engagerande och bra vision har stor betydelse för organisationens framtid. I många av de 

mest framgångsrika företagen beträffande kvalitet har högsta ledningen kommunicerat en 

vision som mycket tydligt betonar kvalitet som framgångsfaktor och sedan själv deltagit i 

arbetet att uppfylla denna vision. Kotter, forskare vid Harvard i USA, har visat att 

misslyckande med förbättringsarbete riskeras då man underskattar kraften i en bra vision 
(Bergman & Klefsjö, 2001).  

En ledares framtidsvisioner kan kanalisera 

ansträngningar och hjälpa grupper att nå 

målen. Ledare kan använda visioner som 

hjälp för att driva organisationsförändringar 

och prestationer av något slag eller på någon 

nivå i organisationen. (Huges, Ginnet & Curphy, 

2002). 

Grupper med 
vision 

Grupper utan 
vision 

Figur 2: En ledares framtidsvision kan rikta in 
ansträngningar och hjälpa grupper att åstadkomma 
mer. (källa: Senge, 1990 enligt Huges, Ginnet & 
Curphy, 2002, s. 408).  

Värderingar spelar en nyckelroll i ledarens vision och tjänar som en moralisk kompass för att 

rikta handlingar hos ledare och medarbetare med initiativ för förändring. (Shamir, Arthur, & 

House, 1993 & 1994; Bass 1999; Bass & Steidlmeier, 1999, enligt Huges, Ginnet & Curphy, 2002). 
 

”The genius of the leader is his or her ability to synthesize seemingly disparate issues and 

problems and develop a vision that ties all of these concerns together” (Bennis & Nanos, 1985; 

och Tichy & Devanna, 1986, enligt Huges, Ginnet, Curphy, 2002, s.407). 

 

1.1.5 Vad är bra ledarskap? 

Frågan om vad som gör en individ en bra effektiv ledare är mångfacetterad. Olika personliga 

egenskaper eller personlighetsdrag hos en ledare kommer naturligtvis att påverka de sätt 

ledaren utövar sitt ledarskap och hur de andra perspektiven motsvarar ledarens personlighet. 

Trovärdighet är en av de viktigaste delarna i ledares framgång och effektivitet (Huges, Ginnet & 

Curphy, 2002). Bra ledarskap kan sägas vara synonymt med effektivt ledarskap, men bra 

ledarskap kan inkludera mycket mer. En ledare är som mest effektiv när han påverkar både på 

det sakliga och på det känslomässiga planet. Lindstedt (1985) menar att en bra chef är: en god 

psykolog, en ”balanskonstnär”, målmedveten och kunnig – samtidigt! ”Att vara ledare 

innebär att kunna behärska paradoxer, t.ex. att kunna kombinera både iver och tålamod” 
(Hans Blom, SAS, enligt Jirby, 1990 s. 35).  
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Bra ledarskap är mer än bara beräknande och planering, eller att följa en ”checklista”, även 

om rationella analyser kan förhöja gott ledarskap. Det involverar även att beröra andras 

känslor vilka är en viktig del i ledarskap (Huges, Ginnet, Curphy, 2002).  

 

Få färdigheter är mer vitala för ledarskap än effektiv kommunikation. Det innefattar 

förmågan att överföra och motta information med hög sannolikhet att meddelandet når fram. 

Jirby (1990) menar att kunskap utvecklas ur kommunikation. Studier visar att goda ledare 

kommunicerar känslor och idéer, aktivt värvar nya idéer från andra, och effektivt uttalar 

argument, förespråkar positioner och övertygar andra (Bennis & Nanus, 1985; Kanter, 1983; Parks, 

1985, enligt Huges, Ginnet & Curphy, 2002). Kvaliteten i ledarens kommunikation står i direkt 

samband med medarbetarnas trivsel (Klimoski & Haynes, 1980 enligt Huges, Ginnet & Curphy, 2002), 

likväl med produktivitet och kvalitet i erlagda tjänster (Snyder & Morris, 1984 enligt Huges, Ginnet 

& Curphy, 2002). Det är alltid till hjälp att ha någon form av återkoppling för att värdera 

kommunikationens övergripande effektivitet. 

 

Jirby (1990) menar att bra ledare ger uppskattning till sina medarbetare och bygger genom det 

upp deras självförtroende. En bra ledare kan också ge konstruktiv kritik. Han menar vidare att 

en god ledare skall göra klart målen och målmedvetet bygga upp människors och gruppers 

självkänsla och kompetens för att uppnå dessa. ”Ledaren har inte så stort behov av att 

framhäva sig själv utan är angelägen om att ära den eller dem som äras bör i sin grupp” 

(Jirby, 1990, s. 65). 
 

Bergman och Klefsjö (2001) uppmanar att ledare skall inspirera sina anställda och förlita dig 

på god vilja, istället för på makt. De förespråkar att ledare skall säga ”vi” istället för ”jag”, 

och visa ”vad” som är fel istället för att peka på ”vem” som har gjort fel. Bergman och 

Klefsjö (2001) menar att respekt är något som man inte kan kräva, utan endast vinna.  

 

”En god ledare strävar efter att anpassa sitt sätt att leda efter person och situation. En viss 

ledarstil passar bra i en situation, sämre i en annan. En bra ledare sätter upp mål, resonerar 

med grupper och enskilda om varför målet är viktigt och om lämpliga sätt att uppnå det. En 

duktig ledare organiserar arbetet så att hindren blir så få och så små som möjligt. En skicklig 

ledare skapar gemenskap och engagemang. En god ledare hjälper människor att utvecklas. 

Ja, så här kan man hålla på hur länge som helst. Säg den positiva egenskap som inte passar 

för en chef som vill bli ledare!” (Rolf Christerson, Chefens idébok,, 1988, enligt Jirby, 1990, s.63). 
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1.1.6 

1.1.7 

Hur uppnår man bra ledarskap? 

Det är viktigt att lära sig av erfarenheter där reflektion är ett nyckelbegrepp för utveckling av 

ledarskap. Kolb (1983) beskriver att människor lär sig mer av sina erfarenheter när de tar sig 

tid att reflektera över dem (Huges, Ginnet & Curphy, 2001).  

Dessa idéer framförs i ”handling-

observation-reflektions-modellen”  

(=A-O-R-model) som visar att 

ledarskapsutveckling intensifieras när 

erfarenhet involverar tre olika processer: 

handling, observation och reflektion. 

Genom reflektion och ifrågasättande av 

sina antaganden om andra, sin roll i 

organisationen, etc. lär man sig hur man 

kan ändra sin ledarstil (Huges, Ginnet, 

Curphy, 2002). 

 

 
                 Handling 
                 Vad gjorde jag? 
Erfarenhet          Erfarenhet

            
Reflektion   Observation 
Hur ser jag på det nu?  Vad hände? 
Hur känner jag för det nu?  Reslutat? 
   Effekt på andra?
                   Erfarenhet 

Figur 3: Erfarnhetssprialen hämtad från Huges, 
Ginnet, & Curphy, 2002. s. 49. 

 

Hur mäter man ledarskap? 

För utvärdering av framgångsrikt ledarskap kan man utgå från en överordnande, medarbetarna 

eller ledarens självutvärdering. Man kan även leta efter kvantitativa data som vinst, resultat, 

korrelationsstudier etc. Vid ”360 graders feedback” ser man till alla dessa parametrar och 

utvärderar ledaren från alla aspekter. Detta ger en tydlig och komplett bild av ledarens 

effektivitet, framgång och kvalitet (Huges, Ginnet & Curphy, 2002). 
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Problemdiskussion 1.2 

I dagens företagsklimat med ett allt mer accelererande tempo är de flesta företagsledare 

rörande överens om hur viktigt det är att ha ett kvalitetstänkande i sin organisation. Att det är 

nödvändigt anser ”alla”. Hur man gör det bäst råder det delade meningar om. 

 

Studier och forskning har gjorts för att belysa hur mycket det kostar för ett företag att ha 

kvalitetsbrister i sin organisation. I en studie inom Svenskt Näringsliv visades att 

kvalitetsbristkostnader i företag uppgick till mellan 10 till 30 % av företagens årliga 

omsättning (Sörqvist, 1998, enligt Bergman & Klefsjö, 2001, s.42). Omsatt i kronor och ören blir detta 

anmärkningsvärda summor. SAS (Scandinavian Airlines Systems) hade 1989 kostnader för 

förlorat eller försenat bagage som uppgick till 100 miljoner kr (Arnerup & Edvardson, 1992, enligt 

Bergman & Klefsjö, 2001, s.65 ). 
 

Även om det finns belägg för att företag i många fall kan bli mycket effektivare med ett ökat 

kvalitetstänkande så är det långt ifrån alla organisationer som anammat detta tankesätt. 

Naturligtvis kostar det för företag att införa och driva ett kvalitetstänkande i organisationen, 

och det kan ibland vara svårt att motivera dessa kostnader utan att göra omfattande studier. 

Även i de fall där organisationerna har ett kvalitetsprogram så är det ofta här man sparar in 

vid ekonomiskt trängda situationer, som t.ex. vid en lågkonjunktur.  

 

Många organisationer använder idag olika kvalitetsutvecklingsmodeller i sin organisation. 

Organisationen är beroende av att ledaren helhjärtat arbetar med modellen för att uppnå 

resultat. Om inte han/hon gör det så kommer ingen annan att göra det heller. Vad säger 

modellerna om ledare? Hur ska de arbeta för att lyckas med modellen och sig själva som 

ledare? Kan ledare applicera dessa modeller även på sig själva eller är de hänvisade till den 

uppsjö av ledarskapsteorier som finns? Vilka krav ställs på en ledare för att han eller hon skall 

sägas uppnå kvalitet i ledarskapet så att verksamheten i sin helhet når framgång? I vilken 

riktning skall ledare arbeta – vad är kvalitet i ledarskap? 
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1.2.1 

1.2.2 

 Syfte 

Med utgångspunkt i inledningen och problemdiskussionen är vårt syfte att studera kvalitet i 

ledarskap, samt några av de kvalitetsutvecklingsmodeller som företag använder för att uppnå 

bättre kvalitet i sin organisation. I dessa modeller fokuserar vi på ledarskap. Vi kommer även 

att jämföra modellerna utifrån teorier om ledarskap och undersöka hur de används i praktiken.  

 

Forskningsfrågorna som skall besvaras för att uppnå syftet är: 

1. Vad är kvalitet i ledarskap? 

2. Finns det gemensamma drag i erkända kvalitetsutvecklingsmodeller? 

3. Uppmanar dessa modeller till en viss sorts ledarskap? 

4. Hur användarvänliga är dessa modeller för utveckling av kvalitet i ledarskap?   

 

Avgränsningar och Urval 

I denna studie granskas modellerna: TQM; EFQM och SIQ’s modell för kvalitetsutveckling; 

ISO9000; samt Six Sigma. Valet av modeller har vi gjort för att få en så bred och komplett 

bild som möjligt för att täcka in området. Dessa modeller är även de mest vanligt 

förekommande. Vår fokus är enbart ledarskap, av utrymmes och tidsskäl. 

 

Ledaren betraktas i studien som en ”black box” där vi till stor del bortser ifrån ledarens 

tankar, personlighet och intelligens. Vikten läggs på vad som kommer ut i form av ledarskap. 

Ledarskapet som studeras är på strategisk nivå, dvs. högsta ledningen. 

 

De teorier som vi utgår ifrån i analysen av modellerna är Demings 14-punktslista för 

ledarskap; teorin om situationsanpassat ledarskap; samt ”the Contingency Theory”. Vi har 

valt dessa teorier för jämförelsen av flera skäl. Demings lista, samt flera av modellerna, utgår 

ifrån värderingar, vilket gör att denna teori lämpar sig som jämförelseverktyg. Demings lista 

är skriven till företagsledare i syfte att de skall ha ett bättre ledarskap.Teorin om 

situationsanpassat ledarskap och ”the Contingency Theory” ställer tydligt upp olika slags 

ledarskapsstilar, vilka är lämpliga för att uppfylla syftet med studien. 

 

Urvalet av intervjuande företag har gjorts på grundval att intervjua företag som har använt 

modellen under längre tid. Företagen är även framstående användare av modellerna vilket ger 

___________________________________________________________________________ 
 17 



en god översikt av dem i praktiken. Två av företagen är stora och globala, och ett är ett 

mindre företag med mindre än 200 helårsanställda. Det sista företaget använder sig inte av 

någon kvalitetsmodell alls. Vi tyckte att det var intressant att se hur ett företag arbetar med 

kvalitet utan att ha någon modell att utgå ifrån.  

 

1.2.3 Förtydliganden  

I uppsatsen kommer orden organisation, verksamhet och företag att användas synonymt då 

skillnaden i innebörd hos dem inte har någon betydelse för studiens syfte. 
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2 METODKAPITEL 
Valet av metod är viktigt för att få fram så bra resultat som möjligt. I detta kapitel beskrivs, 

motiveras och förs ett resonemang kring de metoder och forskningsansatser som använts för 

studien. 

 

2.1 

2.2 

Deduktiv forskningsansats 

Vid en induktiv ansats utgår man från observationer, och försöker utifrån dessa hitta en teori 

som förklarar observationerna. Denna induktiva process förutsätter nya observationer och 

slutsatser för att antingen verifiera eller förkasta tidigare teorier. (Glaster & Strauss, 1967, enligt 

Denscombe, 2000). 

 

Den deduktiva ansatsen menar att en hypotes eller teori skall utgå från andra mera 

grundläggande teorier eller hypoteser. De första teorierna skall vara grundläggande och 

generaliserande och efterföljande teorier skall kunna härledas ur de tidigare. På så sätt blir 

teorierna mer och mer specialiserade och precisa (Von Wright, 1993).  

 

Inom kvalitet och ledarskap, var för sig, finns redan mycket forskning och åsikter vilka vi har 

tagit vår utgångspunkt i. Då denna studie har sin utgångspunkt i existerande, väl verifierade 

teorier och modeller, blir denna studie av deduktiv karaktär. Den deduktiva ansatsen passar 

bäst, då en studie med induktiv ansats skulle kräva långt mera ingående empiriskt material 

och inte tjäna studiens syfte.  

 

Hermeneutisk vetenskapssyn 

Hermeneutiken är läran om läsning och tolkning. Analyserna i denna studie kommer 

oundvikligen vara beroende av hermeneutiken. När modellerna utvärderas i denna studie mot 

ledarskapsteorier är det en tolkningsfråga, hur väl en modell uppfyller en teori. I motsats till 

positivismen förutsätter hermeneutiken att vi inte objektivt kan utvärdera en text, då vi alltid 

färgas av vår världsuppfattning och tidigare erfarenheter. Hans-Georg Gadamer hävdar att en 

läsare aldrig kan göra en tolkning av en text utan förståelse. Med förståelse menas här våra 

”fördomar”, dvs. vår uppfattning av världen, den sociala situation vi befinner oss i, vår 

utbildning och vårt språk m.m. (Bergstöm & Boreus, 2000 s.26-27). Då denna studie förutsätter 
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texttolkning hamnar vi oundvikligen inom hermeneutiken, och vi är medvetna om att vi aldrig 

kan uppnå en fullständigt objektiv tolkning.      

 

2.3 Metod 

2.3.1 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Kvalitativ metod 

Kvantitativ och kvalitativ metod skiljer sig fundamentalt åt i grunden, men tillämpas sällan 

enskilt i den moderna sociologiska forskningen, utan kompletterar ofta varandra. Den 

kvantitativa metoden behandlar insamlad data i form av kvantifierbara siffervärden, där 

datamängden ofta är omfattande. Den kvalitativa metoden fokuserar på ord i analysen, där 

datamängden ofta är begränsad i förhållande till kvantitativa studier (Svenning, 1999). En 

kvalitativ metod är lämplig om man vill beskriva komplexa situationer, eller analysera en, 

eller ett fåtal personer i ett visst händelseförlopp (Svenning, 1999). För denna studie lämpar sig 

en kvalitativ metod, då studien fokuserar på ledarskap som i sig är en komplex process, samt 

att det empiriska materialet som används är mer djupt än omfattande.   

 

Vi har först samlat information om teorier och modeller i böcker, databaser och via Internet. 

För att undersöka användarvänligheten av metoderna och verkligheten har vi gjort intervjuer 

som fyra fallstudier där ett av företagen har implementerat flera av modellerna. Metoden har 

valts därför att det ger möjlighet att ge djupgående förståelse för dessa modeller och deras 

praktiska användning. Intervjuerna har dessutom gett tillfälle att få tips och idéer om vad 

kvalitet i ledarskap är för dem som arbetar med kvalitetsfrågor i ledarposition.  

 

Fördelen med intervjuer är att metoden erbjuder en stor flexibilitet, vilket är viktigt vid 

djupgående analyser som denna. Nackdelen är att svaren kan färgas av att den intervjuade 

personens projicerade förväntningar av rätt svar. Utmaningen vid intervjuerna blir att inte 

påverka personerna i någon riktning med att ställa ledande frågor etc. Alla intervjuer kommer 

att vara semistrukturerade och utgå från identiska frågeformulär där den intervjuade kan 

utveckla sina svar. Intervjuerna spelas in och skrivs sedan ner, för att undvika missförstånd 

och att författarna missar något väsentligt.  
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Vi har även använt oss av företagens hemsidor för att få information om deras kvalitetsarbete 

och allmän information om företaget. 

 

2.4.1 

2.5 

Komparativ Studie 

Upplägget, med flera fallstudier av modeller för kvalitetsutveckling, har gjorts då vi utgår från 

samma frågeställningar, vilket gör att vi kan jämföra dessa. Intervjuerna exemplifierar endast 

hur modellerna fungerar i verkligheten.  

 

Validitet och Reliabilitet 

Frågan om validitet och reliabilitet är grundläggande krav vid forskning. Nedan beskrivs vad 

som menas med begreppen och hur vi kan höja dessa variabler i studien. 

 

Validitet innebär att man verkligen mäter det som man avser att mäta. 

Till en början är det vanligt att skilja på en undersöknings inte och yttre validitet. Den inre 

validiteten, som även kallas för logisk validitet, handlar om hur projektets delar designas och 

vilken koppling det finns mellan teori och empiri. Den yttre validiteten berör projektets helhet 

för att se om man kan göra konkreta generaliseringar utifrån en specifik studie (Svenning, 1999). 

 

Författarna har i denna uppsats ställt frågor vid intervjuerna som tydligt kan kopplas till de 

teorier som senare används vid analysen, vilket ger arbetet en hög inre validitet. Den yttre 

validiteten för fallstudierna är här dock ganska låg eftersom vi endast har intervjuat ett fåtal 

företag och personer. Då alla intervjuer har utgått ifrån samma frågeformulär ökar studiens 

validitet samt ökar möjligheterna för generaliserande slutsatser. Vid intervjuerna har ställts 

frågor för att täcka in hela området så att författarna har fått en djup och bred förståelse för 

modellerna och företagens kvalitetsarbete. Allt detta material är dock inte presenterat i 

uppsatsen.  

 

Med reliabilitet menas att resultaten skall vara tillförlitliga. Om man gör om samma studie 

med samma metoder och i samma syfte en gång till skall de båda undersökningarna komma 

fram till samma resultat. Detta kallas input-output-modellen, där samma frågeställningar och 

begrepp ska leda till samma resultat (Svenning, 1999). Kvalitativa undersökningar leder ofta till 
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att reliabiliteten blir låg då dessa är mer exemplifierande än generaliserande. Kvalitativa 

studier strävar efter hög validitet men inte nödvändigtvis stor reliabilitet.  

 

Denna studie har relativt låg reliabilitet då den är kvalitativ och har en hermeneutisk ansats. 

Författarnas tolkningar är beroende av egna erfarenheter och kunskaper som ändras med 

tiden. Om samma författare skulle göra om samma studie skulle resultaten troligen skilja sig 

en del då vi har lärt oss mycket under resans gång och med ökade kunskaper skulle kunna dra 

ännu fler och djupgående slutsatser. Reliabiliteten för det insamlade materialet i form av 

intervjuer bör även den anses vara låg. Tolkningar och framgång är mycket beroende av 

organisationen, vilket inte en viss modell kan påverka. Vi anser att sammanfattningarna av 

intervjuerna skall ses som exempel på användning, mer än generaliserbar fakta.  

 

2.6 Kritisk Granskning 

Det är viktigt att ha en kritisk ställning till det material som används som källor vid 

uppsatsarbete. Svaren vid intervjuerna bör kritiskt granskas då dessa inte kommer att kunna 

vara objektiva. När modellerna används i verkligheten är det många faktorer som påverkar 

utfallet vilket gör att man måste anpassa modellen till organisationen och ledaren. Detta gör 

att svaren inte kan vara svart-vita. Allt är relativt. Det som fungerar i en organisation, fungerar 

inte nödvändigtvis i en annan. 

 

Det är ofta svårt att hålla sig helt till en kvalitetsutvecklingsmodell utan inslag av lokal 

anpassning eller personliga influenser av erfarenheter och karaktärer. Detta kan påverka vår 

jämförelse och göra det svårare att dra generella slutsatser. Vi är dock medvetna om detta och 

strävar efter att hålla oss så mycket som möjligt till samma frågor och utgångspunkter. 
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3 TEORI 
I detta avsnitt kommer de ledarskapsteorier som senare appliceras på 

kvalitetsledningsmodellerna att behandlas. Teorierna som beskrivs är Demings 14-punktslista 

för företagsledare; teorin om situationsanpassat ledarskap samt ”the Contingency Theory”.  

 

3.1 Demings 14-punktslista för Företagsledning 

1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring. 

2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet. 

3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet. 

4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris. 

5. Förbättra ständigt varje process. 

6. Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete. 

7. Betona ledarskap. 

8. Fördriv rädslan. 

9. Riv ner barriärerna mellan avdelningarna. 

10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder i stället. 

11. Avskaffa ackord. 

12. Ta bort hindren för yrkesstolthet. 

13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling. 

14. Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen. 
Figur 4: Demings 14 punktslista för företagsledning. (Deming, 1986, enligt Bergman &  

Klefsjö, 2001, s. 81). 

 

Demings lista från 1950-talet illustrerar en syn på ledarskap som bygger på mänskliga 

värderingar och ideal för demokratiska samhällen. En viktig uppgift för ledningen är idag att 

identifiera behovet av personlig utveckling och utbildning samt att stödja personalen i deras 

utveckling mot att bli goda ledare. Ledningen bör enligt Deming fokusera på processen och 

människorna som arbetar i den, och inte på övervakning och administration. Det är ledningens 

uppgift att ständigt arbeta för en bättre arbetsmiljö där alla medarbetare kan känna sig trygga. 

Med detta innebär även att alla ska få känna sig delaktiga och förstå förändringsprocesser för 

att inte vara rädda för att göra fel. Han förespråkar en helhetssyn med kommunikation mellan 

alla avdelningar där man ser varandra i organisationen som kunder. Om man bara pratar 
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(slogans) men inte handlar, förlorar man förtroende. Deming påstår att så mycket som 94 % 

av kvalitetsproblem i organisationer beror på systemet. Det är ledningens uppgift att se till att 

alla medarbetarna kan känna sig stolta över sitt arbete, genom att skapa en positiv arbetsmiljö 

och uppmuntra människors initiativ för ständig utveckling och förbättringar (Bergman & Klefsjö, 

2001).  
 

Situationsanpassat Ledarskap 3.2 

Teorin om situationsanpassat ledarskap (SLT) betonar att ledaren bör anpassa sitt ledarskap 

utifrån medarbetarna och situationen för att uppnå effektivitet. Ett effektivt ledarskap ser vi 

som en del i begreppet kvalitet i ledarskap. Teorin utgår från fyra olika ledarstilar: telling, 

selling, participating och delegating (beordra, sälja, delta och delegera). Dessa stilar skall 

ledaren applicera beroende på medarbetarnas mognadsgrad och uppgiftens natur (Hersey & 

Blancard, 1969, 1977, 1982 enligt Huges, Ginnet & Curphy, 2002). 

 

Ledaren kan agera relationsorienterat eller uppgiftsorienterat, eller båda två. Om ledaren är 

uppgiftsorienterad uttalar han/hon ansvaret för uppgiften i en grupp eller för en individ. 

Uppgiftsorienterade ledare säger åt medarbetarna vad de ska göra, hur de ska göra det, när och 

vem som ska göra det. Om ledaren istället är relationsorienterad lyssnar ledaren mer på sina 

medarbetare och uppmuntrar, underlättar, 

klargör samt ger socioemotionellt stöd. 

Hersey och Blanchard (1969,1977 & 1982) 

har föreslagit en modell för att förklara varför 

ledares effektivitet varierar över dessa två 

beteendedimensioner och situationer. De 

ansåg att vissa kombinationer av uppgifts- och 

relationsorienterade beteenden kan vara mer 

effektiva i vissa situationer än i andra. 

Medarbetarnas mognad delas in i fyra nivåer, 

där M4 är högst. Ledarens beteende 

representeras av linjen i figuren, där det mest 

effektiva beteendet beror på medarbetarnas 

mognad. När man använder modellen skall 

man först titta på medarbetarnas mognad i den specifika situationen. Sedan anpassar man 
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2002, s. 365). 
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ledarskapsbeteendet beroende på vad man vill uppnå. Om ledaren vill att medarbetaren skall 

växa och utvecklas kan han/hon använda sig av ett beteende i sitt ledarskap som passar in på 

en mognadsgrad högre. Om medarbetaren t.ex. håller mognadsgrad M3, så kan ledaren i 

stället för att vara delaktig enbart delegera uppgiften till medarbetaren och sedan lämna den 

ifred (Huges, Ginnet & Curphy, 2002). 

 

Medarbetarnas mognad består av två komponenter: jobbmognad och psykologisk mognad. 

Jobbmognad är den uppgiftsrelevanta kunskapen, erfarenhet, färdigheter och förmåga som 

medarbetaren besitter. Psykologisk mognad består av självförtroende, engagemang, 

motivation och självrespekt relativt uppgiften. Notera att dessa båda element enbart är 

meningsfulla i en viss situation (Ibid.). 

 

3.2.1 

3.3 

Kritik till den Situationsanpassade Ledarskapsteorin 

Det har uttryckts viss kritik mot SLT-teorin. Medarbetarnas mognadsgrad är svårdefinierad, 

och teorin tillhandahåller bristfällig logisk grund, eller tillräcklig specifik guidning till varför, 

samt hur särskilda uppgiftsnivåer och relationsbeteenden stämmer överens med varje 

medarbetares mognadsgrad. Hersey och Blanchard har definierat ledarens framgång som de 

ledarbeteenden som anpassas till beskrivningarna i SLT, men de har inte uppvisat några bevis 

för att det fungerar. Teorin är trots allt användbar för ledare då den förespråkar flexibilitet 
(Graeff, 1983; Veccio, 1987 enligt Huges, Ginnet & Curphy, 2002). 

 

”The Contingency Theory” 

Även om ledare ändrar sitt beteende efter situationen och individuella medarbetare, har ledare 

sina dominanta benägenheter och anlag. Vissa ledare är mer stödjande och andra ledare är mer 

uppgiftsorienterade osv. ”The Contingency Theory” visar på ledares olika benägenheter och 

specificerar de situationer där vissa ledartyper är mer effektiva än andra (Huges, Ginnet & curphy, 

2002).  

 

Fiedlers ”the Contingency Theory” (CT) av ledarskap är en välkänd modell och ses ofta som 

en motsats till SLT. Jämfört med CT står SLT för flexibelt ledarskap medan CT menar att 

ledare är mera konsekventa i sitt beteende. I CT ska ”rätt ledare” väljas för en viss situation 
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eller så ändrar man situationen så att den passar ledaren (Fiedler, 1967 enligt Huges, Ginnett & 

Curphy, 2002). 
 

För att bestämma ledarens generella stil eller benägenhet utvecklade Fiedler (1967) ett 

instrument som kallas ”den minst föredragna medarbetarskalan” (Least Preferred Co-worker/ 

LPC). Skalan instruerar en ledare att tänka på den enskilda individen med vilken han har haft 

den största svårigheten att arbeta med, för att sedan beskriva den individen i termer av 

bipolära adjektiv. Det är viktigt att förstå att poängställningen är tänkt att representera något 

hos ledaren, inte den specifika individen som ledaren utvärderar (Huges, Ginnett, Curphy, 2002). 

 

Den nuvarande tolkningen av denna poängställning är att de identifierar ledarens 

motivationshierarki. Baserat på LPC-poängställningen, kan ledare delas in i två grupper: låg-

LPC-ledare och hög-LPC-ledare. Låg-LPC-ledare motiveras först och främst av uppgiften. De 

fokuserar på relationer till medarbetarna först efter att de har försäkrat sig om att uppgiften 

kommer att bli löst på ett tillfredställande sätt. Hög-LPC-ledare motiveras primärt av 

relationer och fokuserar på uppgiften först efter att relationerna har blivit goda. De lägre 

behoven måste bli tillfredställda först, precis som i Maslow´s behovstrappa (Ibid.) 

 

 

 Relationer 
 
  Uppgift 
 

 
    Uppgift 

 
  Relationer 

 

Figur 6: De två typerna av ledare enligt ”the Contingency Theory”. I likhet med Maslow´s behovstrappa måste 

ledaren först tillfredställa det första (lägsta) behovet i trappan för att sedan gå vidare till nästa (Huges, Ginnet & 

Curphy, 2002, s. 371). 

 

3.3.1 Kritik till ”The Contingency Theory” 

Det finns kritik mot eventualitetsteorin, även om den vid emiriska studier gett ett gott resultat 

och anses ha verifierats. Den mesta kritiken kommer mot otydligheter kring innebörden av 

resultat från LPC utvärderingar (Kennedy, 1982; Rice, 1978; Schrisheim & Kerr, 1977). Kritik finns 

även mot tolkningen av favoriserade situationer, och relationen mellan LPC resultat och 

favoriserade situationer (Jago & Ragan, 1986; Veccio, 1983). 
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4 MODELLER 

I detta avsnitt beskrivs kvalitetsutvecklingsmodeller. Då denna uppsats fokuserar på 

ledarskapet kommer vi i beskrivningarna av modellerna för kvalitetsutveckling lägga 

tyngdpunkten på ledarskapsaspekter. Allmän beskrivning av modellerna finns i bilaga 1-4. 

 

4.1 

4.1.1 

Total Quality Management (TQM) 

TQM är en vedertagen och vida beprövad modell för kvalitetsutveckling. Bergman och 

Klefsjö (2001, s. 390) översätter ”Total Quality Management” till ”Offensiv 

kvalitetsutveckling” och definierar begreppet som: ”Ett system i ständig utveckling bestående 

av värderingar, verktyg och arbetssätt för ökad kundtillfredsställelse. Det bygger på ett 

ständigt förbättringsarbete i organisationens alla processer i vilket samtliga medarbetare 

tillåts engagera sig”. 

 

En förklaring till varför intresset för TQM är så stort är att begreppet är ett övergripande 

metodiskt ledningssystem. Dessutom finns det omfattande underlag som tyder på att en 

helhetssyn ökar möjligheterna till framgång (Axelsson 1995,1997 samt Eklund, 1997, enligt Bergman & 

Klefsjö, 2001). 

 

Hörnstenar i TQM 

Inom TQM talas det förutom om ledningens engagemang om andra viktiga faktorer i 

kvalitetsarbetet. Dessa faktorer är de centrala punkterna inom TQM:  

 

1. Sätt kunderna i centrum  

2. Basera beslut på fakta 

3. Arbeta med processer 

4. Arbeta för ständiga förbättringar 

5. Skapa förutsättningar för delaktighet 

 

Dessa hörnstenar ska existera som viktiga värderingar i företagets kultur, dvs. de skall finnas 

integrerade i organisationen. Vidare är det viktigt att alla dessa hörnstenar samverkar och ger 

en helhetsbild (Bergman & Klefsjö, 2001). 
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Sätt kunden i centrum: Man skall alltid utgå från kundens perspektiv, och aktivt försöka 

förstå vad kunden vill ha. Detta gör att man kan anpassa sina produkter eller tjänster efter 

kundernas behov. Kvalitet bestäms av hur kunden uppfattar att produkten eller tjänsten 

uppfyller deras krav och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2001). 

 

Basera beslut på fakta: Genom att strukturera och analysera viktig information kring ett 

problemområde innan man tar ett beslut, minimerar man slumpfaktorn. Detta förutsätter 

kunskap och en förmåga att samla in relevant information kring ett beslut. Denna hörnsten är 

viktig för att verkligen kunna förstå vad kunden vill ha, dvs. en förutsättning för att kunna 

sätta kunden i centrum. Som hjälp till analys av insamlad information finns olika verktyg 
(Ibid.).  
 

Arbeta med processer: En process definieras som en uppsättning sammanhängande 

aktiviteter som upprepas i tiden. Till stor del kan allt som sker i en organisation ses som olika 

processer. Tillsammans skall dessa så effektivt som möjligt tillfredställa kundens behov (Ibid.). 

 

Arbeta med ständiga förbättringar: Man skall alltid arbeta med att förbättra sina processer. 

Detta för att bättre uppfylla ökande krav från sina kunder, och en ökande konkurrens. Även 

om det inte finns ett externt tryck på organisationen att förbättra sig kan man motivera ett 

förbättringsarbete med att kunna sänka sina kostnader. ”Den som slutar att bli bättre slutar 

snart att vara bra” (Bergman & Klefsjö, 2001, s.42). 

 

Skapa förutsättningar för delaktighet: Alla medarbetare i organisationen skall kunna vara 

delaktiga och aktivt kunna påverka de beslut som tas av ledningen angående 

förbättringsarbetet. En förutsättning för att detta skall fungera är ett väl fungerande system för 

information och kommunikation i organisationen (Bergman & Klefsjö, 2001). 

 

4.1.2 Verktyg inom TQM 

Inom TQM används olika verktyg i kvalitetsarbetet, alla verktyg används inte i varje projekt, 

utan där de anses passa. Dessa delas upp i sju förbättringsverktyg, och sju ledningsverktyg.  
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De sju förbättringsverktygen: Alla dessa verktyg skall på ett enkelt sätt ge en överblick i 

visuell form, dvs. de kan åskådliggöras i t.ex. diagramform. I olika publikationer kan de sju 

verktygen variera en aning (Bergman & Klefsjö, 2001). De vanligaste är: 

• Datainsamling 

• Uppdelning 

• Styrdiagram 

• Paretodiagram 

• Histogram 

• Ischikawadiagram 

• Sambandsdiagram 

 

De sju ledningsverktygen: För att underlätta ledningsarbetet finns sju ledningsverktyg som 

har till syfte att ge åskådlig sammanställning av information för beslut. Även dessa verktyg är 

inte avsedda att appliceras samtidigt, utan relevanta verktyg används vid olika situationer 

(Bergman & Klefsjö, 2001). Verktygen är: 

• Relationsdiagram 

• Släktskapsdiagram 

• Träddiagram 

• Matrisdiagram 

• Matris-data-diagram 

• PDPC (Process Decision Program Chart) 

• Pildiagram 

 

4.1.3 Ledningens roll 

Företagsledningen spelar en central roll i arbetet med att införa och arbeta med TQM.  

En förutsättning för att ett införande av kvalitetsmodellen skall fungera är att ledningen är 

engagerad och delaktig. Ledningen bör agera förebilder i sitt kvalitetsarbete och aktivt delta i 

det praktiska arbetet. Eftersom alla processer i organisationen är beroende av, och påverkar 

varandra, är det viktigt att ledningen skapar sig en helhetsbild av organisationen, detta brukar 

kallas ett systemtänkande. Att se de olika processerna i organisationen som ett system, och på 

ett grafiskt sätt återge detta är ett effektivt sätt för ledningen att förstå hur de olika processerna 

påverkar varandra, och hur man kan förbättra dem (Senge, 1990 enl. Bergman, Klefsjö, 2001).  
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4.2 

4.2.1 

SIQ´s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 

Stiftelsen ”Institutet för kvalitetsutveckling” (SIQ) har en modell för kundorienterad 

verksamhetsutveckling. Med detta menas ”att utveckla verksamheten med kundernas behov, 

krav, önskemål och förväntningar som främsta ledstjärna” (SIQ, 2005). Modellen är ett verktyg 

som ger stöd till organisationer för självutvärdering av den egna verksamheten. Detta ger en 

grund för fortsatt systematiskt förbättringsarbete vilket fokuserar på kunder, medarbetare och 

verksamhetens processer. Ett sätt att få oberoende granskning är att söka utmärkelsen ”Svensk 

Kvalitet” som delas ut av stiftelsen. (SIQ, 2005). 

 

Hörnpelare och Värderingar 

Modellen bygger på tre hörnpelare – Systematiken, Strukturen och Kulturen. Den ena 

hörnpelaren, kulturen, berör 13 grundläggande värderingar som enligt SIQ är kännetecknade 

för framgångsrika organisationers verksamhet. 
 

 1.    Kundorientering  8.   Förebyggande åtgärder 

 2.   Engagerat ledarskap 9.   Ständiga förbättringar 

 3.   Allas delaktighet  10. Lära av andra 

 4.   Kompetensutveckling 11. Snabbare reaktioner 

 5.   Långsiktighet  12. Faktabaserade beslut 

 6.   Samhällsansvar  13. Samverkan 

 7.   Processorientering 
 

Figur 7: De 13 värderingarna som ligger till grund för SIQ’s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling 

(SIQ, 2005).  

 

Den andra punkten i tabellen ovan berör ledarskap. SIQ utvecklar denna värdering: ”För att 

skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt 

engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för 

verksamheten, ta tillvara potentialen i individers erfarenheter och olikheter, skapa 

förutsättningar för medarbetarna samt i dialog med dem definiera och följa upp målen” (SIQ, 

2005). (Se de andra värderingarna utvecklade i bilaga 1). 
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4.2.2 Kriterier för Ledarskap 

Modellen är uppbyggd kring sju huvudkriterier, numrerade i organisationsmodellen i bilaga 1, 

vilka är uppdelade i delkriterier. Totalt finns för versionen 2005, 25 delkriterier över vilka 

1000 poäng är fördelade. Nedan beskrivs det huvudkriterium som berör ledarskapet.  

 

1.1   Verkställande ledning skall genom personligt engagemang och som ett föredöme arbeta 

med kundorienterad verksamhetsutveckling. Delfrågor som ställs är hur den verkställande 

ledningen medverkar i utveckling av bl.a. visioner, hur de följer upp verksamheten samt 

kommunikation och ett etiskt förhållningssätt.  

 

1.2  Ledarskap för ständiga förbättringar avser hur ledare inom alla delar av verksamheten 

arbetar med modellen. Det berör hur ledare för dialog om verksamheten, omvandlar 

övergripande mål till strategier, mål och handlingsplaner för olika ansvarsområden och 

enskilda medarbetare. Delkriteriet tar upp hur ledarna arbetar med uppföljning och styrning av 

verksamheten samt hur de arbetar och stödjer jämställdhet och mångfald. 

 

1.3 Processledning avser hur organisationen upprättar och utvecklar övergripande 

utgångspunkter för att styra och utveckla verksamhetens processer. Viktigt är att skapa en 

gemensam syn på processorientering och -ledning i organisationen. Här mäts även 

översättning av kundernas behov till krav på verksamhetens processer osv.   

 

1.4 Samhällsengagemang behandlar hur organisationen identifierar områden för 

samhällsengagemang. Kriteriet frågar hur man medverkar till förbättringar i samhället som 

t.ex. hur ledare förmedlar kunskaper och erfarenheter av verksamhetsutveckling utanför sin 

egen organisation.  

 

1.5  Miljöledning behandlar hur organisationen värnar om den yttre miljön i planering, 

styrning, uppföljning och utveckling av miljöarbetet. Samverkan med andra led i 

produktionen är även en punkt som tas upp här (SIQ, 2005).  

 

Varje kriterium i SIQs modell bedöms enligt de fyra dimensionerna angreppssätt, 

tillämpning, resultat samt utvärdering och förbättring, med hjälp av de systematiska frågorna 

i bilaga 2 (SIQ, 2005). 
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4.3 

4.3.1 

4.3.2 

EFQM 

EFQM står för ”European Foundation for Quality Management” och bildades 1988, som ett 

samarbete mellan 14 stora företag verkande i Europa. Syftet med projektet var att stimulera 

och driva på kvalitetsutvecklingen i Europa. Genom arbetet med EFQM instiftades 1991 den 

Europeiska kvalitetsutmärkelsen ”European Quality Award” som medverkande företag kan 

söka genom att utvärdera organisationen efter EFQM’s ”Excellence Model” (Sandholm, 2001). 

 

Grundläggande värderingar 

Även EFQM-modellen bygger på grundläggande värderingar vilka presenteras nedan. 

Utveckling av kriterierna kan läsas i bilaga 2. 

 

1. Resultatorientering 

2. Kundorientering 

3. Ledarskap och konsekvent handlande 

4. Hantering av processer och fakta 

5. Medarbetares utveckling och engagemang 

6. Ständigt lärande, förnyelse och förbättring 

7. Utveckling av partnerskap 

8. Samhällsansvar 
 

Figur 8: De 8 värderingarna som ligger till grund för EFQM’s modell.  

 

Ledarskapets roll 

Ledarskapet har en viktig roll inom EFQM. I utvärderingskriterierna svarar ledarskapet för 10 

% av den totala bedömningen (se figur i bilaga 2). Kriteriet för ledarskap behandlar hur 

ledaren utvecklar och underlättar genomförandet av organisationens affärsidé och visioner. 

Hur ledaren utvecklar de värderingar som är lämpliga för att organisationen skall uppnå en 

långsiktig framgång tas även upp (Sandholm, 2001).     
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4.3.3 De fem ledarskapskriterierna 

I delen som behandlar ledarskap inom EFQM ställs de fem kriterierna upp tillsammans med 

punkter som förklaringar till vad de innebär (EFQM, 2004, s. 13-14).   

 

1a. Leaders develop the mission, vision, values and ethics and are role models of a 

culture of excellence. 

Kriterium 1a säger att ledare skall kommunicera och utveckla organisationens affärsidé, 

vision och kultur. Men även producera och vara en förebild för organisationens värderingar, 

etik och moral.    

 

1b. Leaders are personally involved in ensuring the organisations management system is 

developed, implemented and continuously improved.   

Här beskrivs hur ledare personligen skall vara involverade i att säkerställa utvecklingen av 

organisationens ledningssystem, tillämpning samt kontinuerlig förbättring. Ledare skall 

fördela ett tydligt ägarskap för processer, samt ständigt arbeta för att förbättra organisationen. 

 

1c. Leaders interact with customers, partners and representatives of society.   

Detta kriterium menar att ledare skall medverka till att organisationen tar sitt ansvar för bl.a. 

miljön. Ledare skall informera sig om kunders, partners och samhällets behov, samt 

samverkar med representanter ur dessa segment. 

 

1d. Leaders reinforce a culture of Excellence with the organisations people. 

Kriteriet berör hur ledare motiverar, stödjer och ger erkännande till organisationens 

medarbetare. Ledare skall kommunicera organisationens värderingar och mål till medarbetare. 

Han/hon skall vara tillgänglig, lyssna på medarbetare, samt motivera och inspirera.  

 

1e. Leaders identify and champion organisational change. 

Detta kriterium beskriver att ledare skall förstå de interna och externa orsakerna som driver 

förändring för organisationen. Ledaren skall leda utvecklingen av förändringsplaner, säkra 

investeringar, resurser och stöd för förändringar, samt hantera och sköta genomförandet. 

Kriteriet frågar även hur ledaren identifierar och selekterar nödvändiga förändringar och 

hanterar riskerna av alla förändringsprogram samt försäkrar ett effektivt genomförande av 

förändringar. 
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4.4 

4.4.1 Principer 

ISO 9000:2000  

I samband med kvalitetsarbete tänker man ofta på ISO 9000 som har utarbetats av det 

internationella standardiseringsorganet ISO (International Standardization Organisation). 

Syftet med standardserien ISO 9000, är att de företag och organisationer som lever upp till 

den uppställda kvalitetsnivån erhåller en certifiering, dvs. en form av kvalitetsgodkännande 

(Hansson & Martinsson, 1996). ISO 9000:2000 består av fyra standarder: ISO 9000, ISO 9001, 

ISO9004 och ISO 19011.  I den första ingår definitioner och i ISO 9001 finns krav på ledare. 

 

 

Kvalitetsledningssystemet ISO 9000 bygger på åtta principer för kvalitetsledning (se figur 

nedan). Dessa är mycket lika de fem hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling som 

beskrivits ovan. De åtta principerna skall grundlägga uppbyggnaden av kvalitetssystemet, 

men även genomsyra hela verksamheten.  

 

Principer för kvalitetsledning i ISO 9000 

Kundfokus. Organisationer är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och framtida 

kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders förväntningar.  

Ledarskap. Ledare åstadkommer enhetlighet när det gäller organisationens inriktning. De bör skapa 

och underhålla den inre miljö vari personalen kan engageras helt för att uppnå organisationens mål.  

Medarbetarnas engagemang. Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras 

fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa.  

Processinriktning. Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser 

hanteras som en process.  

Systemangreppssätt för ledning. Att fastlägga, förstå och hantera samhörande processer som ett 

system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål.  

Ständig förbättring. Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett 

beständigt mål.  

Faktabaserade beslut. Verkningsfulla beslut baseras på analys av data och annan information.  

Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer. En organisation och dess leverantörer är 

beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer ökar förmågan hos båda att skapa värde.  

 
Figur 9: De åtta principer för kvalitetsledning som ligger till grund för ISO 9000:2000 (från ISO 9000:2000 

enligt Bergman & Klefsjö, 2001, s. 450).  
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4.5 

4.5.1 

ISO 9001 

ISO 9001 är den standard som föreskriver hur ett kvalitetsledningssystem bör vara uppbyggt. 

Denna kravstandard belyser ledarskap, kundfokusering, processyn och ständiga förbättringar. 

Detta ger systemet benämningen kvalitetsledningssystem. Enligt kraven i standarden skall 

organisationen upprätta, dokumentera, underhålla och ständigt förbättra ett kvalitetssystem.  

 

ISO 9001 innehåller fyra huvudpunkter, vilka är: Ledningens ansvar, hantering av resurser 

produktframställning samt mätning, analys och förbättring. Nedan följer en redogörelse för 

den första huvudpunkten, ledningens ansvar (de andra tas inte upp här då studien enbart 

fokuserar på ledarskap) (ISO 9000:2000, enligt Bergman & Klefsjö, 2001).  .  

 

Vad förväntas av ledaren i ISO 9001? 

Ledningens åtagande: Högsta ledningen skall ge bevis för sina förpliktelser angående 

utveckling och förbättring av kvalitetssystemet. Här ställs även krav på kommunikation. 

 

Kundfokus: Högsta ledningen skall säkerställa att kunders behov och förväntningar 

identifieras och överförs till krav som skall uppfyllas i syfte att nå kundtillfredställelse. 

 

Kvalitetspolicy: De krav som finns på kvalitetspolicy skall säkerställas av högsta ledningen 

samt vara ett styrande dokument för arbetet.  

 

Planering: Högsta ledningen skall garantera att mätbara kvalitetsmål upprättas i enlighet med 

policyn samt fastställa de resurser som behövs.  

 

Administration: Avsnittet innehåller administrationskrav av kvalitetssystemet och intern 

kommunikation med kvalitetsmanual och styrning av redovisande dokument.   

 

Ledningens genomgång. Högsta ledningen skall regelbundet granska kvalitetssystemet. (ISO 

9001:2000, enligt Bergman & Klefsjö, 2001).  
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4.6 

4.6.1 

4.6.2 

                                                

  Six Sigma 

Six Sigma är en kvalitetsvision som strävar efter perfektion. Metoden fokuserar på att minska 

variationen och förbättra processens duglighet, där variation är det som kunden ser och känner 

(www.ge.com, 2005-05-01). Programmet ses som ett strukturerat, framgångsrikt och lönsamt 

arbetssätt som effektivt använder många verktyg för att genomföra nödvändiga förbättringar. 

Fokus ligger på variation, utbildning och kostnadsreduktion och arbetssättet är en del av 

kvalitetsutvecklingen (Bergman & Klefsjö, 2001). Six Sigma förutsätter att det finns en repetitiv 

och mätbar process med ett visst statistiskt underlag, därför är det svårt att använda det vid 

utvärdering av en person (Reidar Gårdebäck, 2005-04-13). 

 

Ledarskap i Six Sigma 

Ledarens roll betonas starkt. Utan ett engagerat, uthålligt och helhjärtat stöd från högsta 

ledningen har förbättringsverktyget svårt att nå genombrott i organisationen (Bergman & Klefsjö, 

2001). I ledningen skall en förbättringsmentor, sk. ”Champion” ingå. Inom flertalet Six Sigma-

program, betonas allas delaktighet genom att alla, vilket inkluderar medarbetare, ledare, ägare 

och andra intressenter. Det finns dock flera andra Six Sigma-program som snarare betonar 

”hjälten” med Svart Bälte1. I europeiska program betonas enligt Bergman och Klefsjö (2001) 

allas delaktighet där förbättringsledare ses som underlättare av förbättringsarbetet.  

 

Framgångsfaktorer med Six Sigma 

En anledning till att modellen är framgångsrik är att den stödjer alla sex hörnstenarna för 

offensiv kvalitetsutveckling (TQM): processer, faktabaserade beslut, ständiga förbättringar i 

arbetet, delaktighet och kunden i centrum (Bergman & Klefsjö, 2001). Andra framgångsfaktorer är 

det systematiska utnyttjandet av arbetssätt och verktyg för att identifiera orsaker till variation, 

samt stark resultatorientering där det hela tiden skall göras troligt att man tjänar på 

förbättringen, nu eller i framtiden. Den sista framgångsfaktorn är projektorientering. Varje 

förbättring sker genom ett projekt med ett slut.  
Programmet fokuserar på en viktig del av kvalitetsförbättring, skapandet av nödvändig 

kvalitet men det ska tilläggas att det inte är en ersättning för offensiv kvalitetsutveckling 

(TQM). (Bergman & Klefsjö, 2001).  

 
1 Se förklaring i bilaga 4 
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5 FALLSTUDIER 
I detta avsnitt redogörs för resultaten av intervjuerna som gjorts för att undersöka hur 

modellerna fungerar i verkligheten och hur de kan användas för utveckling av ledarskap. Vi 

har även undersökt hur företagen arbetar för att uppnå kvalitet i sina ledares ledarskap samt 

i organisationen. Samtliga intervjuer utgår från samma frågeformuleringar, se bilaga 5.  

 

5.1 Agria 

5.1.1 Kvalitetsarbete 

 

Agria är Europas största djurförsäkringsbolag och ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar. 

Visionen och missionen grundas i att de vill skapa trygghet. Företaget har ca 150 

helårsanställda. Vi har intervjuat Ann Horn som är vd för Agrias dotterbolag Agera och leder 

Agria Management (Agria M) som arbetar med att förmedla kompetens kring 

verksamhetsutveckling samt att vägleda andra företag med deras förbättring.  Del 5.1 om 

Agria baseras på denna intervju. 

 

 

Agria har ett omfattande kvalitetsarbete vilket har gett goda resultat. Företaget är det första 

försäkringsbolaget i Sverige som ISO-certifieras. Detta skedde 1998. År 2000 ISO-certifieras 

Agria med den nya standarden ISO9001:2000 och de arbetar med den även idag. Agria 

djurförsäkringar är det enda företag som har vunnit utmärkelsen Svensk kvalitet två gånger, 

både 1999 och 2003, vilket delas ut av SIQ. 

 

Verksamhetsberättelserna i modellerna skrivs av medarbetare som rekryteras som 

invärldsbevakare, de är ca 20 personer som har en coach i ledningsgruppen. Deras version 

granskas sedan av ett redaktionsråd som består av ledare och specialister. Genom att 

medarbetarna aktivt får vara med i kvalitetsarbetet skapas en högre grad av delaktighet, en 

bred förankring i hela företaget samt minimerar risken för subjektivitet. Delaktigheten skapar 

även utbildningsmöjligheter och utveckling för medarbetarna samt ger företaget en chans att 

hitta fler förbättringsområden.  

 

Resultaten av kvalitetsarbetet har varit enormt, hävdar Ann Horn. Idag har Agria bl.a. en 

stabilare lönsamhet, mer produktivitet i processerna, väldigt nöjda medarbetare (Agria har 

även fått pris för detta), väldigt nöjda kunder, samt har nu mer nöjda ägare.  
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5.1.2 

5.1.3 

Agria – ISO 9000 

ISO-certifieringen integreras i det övriga kvalitetsarbetet inom Agria. Arbetet med standarden 

och ISO-certifieringen är ett sätt för att hålla fin och ordentlig ordning, att uppdatera, och att 

ständigt förbättra. Det är revisionerna som i praktiken hjälper till med det, vilket Ann Horn 

anser är det bästa med standarden. Standarden är numera lätt att integrera i övrig 

kvalitetsledningsverksamhet. Det finns inte något formellt krav på certifiering inom Agrias 

verksamhetsområden, men ledningen ansåg vid införandet att det var en fördel att ha en 

kvalitetsstämpel på företaget och tog därför ett aktivt beslut om introducering.  

 

Införandet av ISO-standarden i Agria möttes med blandade känslor. Det positiva var att ett 

stort processkartläggningsarbete gjordes, vilket innebar upptäckten av mycket onödigt arbete 

och de fick bättre ordning och reda. Förändringen i sig skapade känslan av att det ledde till 

någonting bättre. Det som upplevdes jobbigt var att ISO-standarden ställde ovana krav och en 

del av kraven var svåra att förstå. Revisionerna skapade även en viss nervositet i början. Idag 

är de bara en del av verksamheten.   

 

För utveckling av kvalitet i ledarskapet anser Horn att ISO 9000:2000-serien inte räcker till. 

SIQ’s modell och EFQM är mer kompletta. Fördelarna med standarden är de återkommande 

revisionerna i jämförelse med de andra.  

 

Agria – SIQ’s modell  

Agria kom i kontakt med SIQ’s modell 1995. 1998 var första gången som de gjorde en riktig 

komplett verksamhetsbeskrivning som var med i utmärkelseprocessen. 1999 vann de, som 

nämnts tidigare, utmärkelsen ”Svensk kvalitet”. Införandet av modelen var påfrestande. 

Frågorna var svåra att förstå, ofta skrevs vad istället för hur man gjorde en viss sak, vilket 

coacherna i hög grad påpekade. Till en början var modellen något som nästan enbart 

sysselsatte ledningen. Så småningom involverades medarbetarna mer, och det har sedan varit 

medarbetarna som skrivit verksamhetsbeskrivningarna. 

Arbetet med modellen har gett positiva, mätbara resultat för verksamheten. I 80-95 % av 

nyckeltalen i verksamhetsbeskrivningarna från de senaste åren uppvisas positiva trender 

och/eller höga nivåer. Framförallt har Agria mer uppsikt över hur resultaten har uppkommit, 

vilket gör att de kan upprepa dem, och göra ännu bättre resultat nästa gång. Den 

återföringsrapport som ges efter examinatorernas granskning av verksamhetsbeskrivningen är 
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en mycket viktig del i planeringen av arbetet. Den används tillsammans med 

verksamhetsbeskrivningen i affärsplaneringsprocessen i företaget. Den strategiska delen 

används vid SWOT-analys, (Styrkor och svagheter i företaget, samt möjligheter och hot). 

”Modellen har hjälpt oss att ställa rätt frågor, att analysera, diskutera och förändra” 

(www.agria.se, 2005-04-19). 
 

”Kvalitetsmodeller handlar om helhet, integrering, tillämpning och stora tal. Det är system 

det handlar om” (Ann Horn, 2005-04-07). Hon anser att modellen är väldigt opedagogisk, då den 

är alltför sönderplottrad. Man kan inte läsa en gammal verksamhetsbeskrivning och läsa om 

man inte har hela frågebatteriet framför sig. Då förstår man ingenting, även om modellen är 

bättre nu än förut. Modellen har inget tydligt kriterium för redovisning av finansiella 

strategier och -frågor. Då kvalitetsmodeller skall tillgodose olika intressenter ger inte SIQ’s 

modell resultatmässigt ett ägarperspektiv. Ann Horn håller med om allt som står i de 13 

värderingarna i modellen, men tycker att de är lite för många och att grupperingen inte är 

optimal då vissa saker är tydligt kopplade till varandra.  

 

För utveckling av kvalitet i ledarskapet, och den praktiska användbarheten för detta syfte, ger 

Ann Horn modellen, på skalan 1-5, en svag 3:a Modellen är definitivt ingen handbok för 

kvalitetsutveckling av ledare, så att kopiera delkriterium 1 och ge till någon som skall 

utveckla sitt ledarskap, rekommenderar hon inte.  

 

SIQ’s modell uppmanar inte direkt till en viss typ av ledarskap, enligt Ann Horn. Det den 

ställer krav på, och som är en utav de viktigaste värderingarna, är delaktighet. Man bör ge 

medarbetarna plats, och inte vara en bossig chef om man ska leva efter modellen. ”Vi har 

ganska olika ledarstilar på Agria, vi är ju alla individer. Jag tror nog att vi jobbar på lite 

olika sätt. Delaktigheten, den kommer man inte ifrån ” (Ann Horn, 2005-04-07). Agria jobbar 

även med ledarutveckling för att ha en minsta gemensamma nämnare.  

 

Modellen ställer krav på medarbetarnas utveckling och delegering är en möjlighet för detta. 

”Förväntas det att man ska växa så måste man ju få chans att göra det, även om det inte 

uttryckligen står så. Det är så vi tolkar det, men vi går ju mycket längre” (Ann Horn, 2005-04-

07).  
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Modellen är väldigt uppgiftsorienterad i ledarskapet, och kan ses som ett formulär med 

kryssfrågor, enligt Ann Horn. Agria jobbar mycket med relationer, målstyrning, värderingar 

och processer. ”Det viktiga för oss är slutmålet att skapa kundnytta på något sätt” (Ann Horn, 

2005-04-07).  

 

5.1.4 

5.1.5 

Agria – EFQM 

Agria har precis övergått till EFQM-modellen. Anledningen till detta är att den tidigare 

modellen började kännas slentrianmässig, vilket motiverade ”byte för bytandets skull för att 

rycka upp lite grand”.  De områden som skiljer sig är exempelvis finansiella resurser som 

SIQ’s modell inte har haft ett särskilt avsnitt för. Detta motiverar byte av modell då Agria nu 

vill fokusera på dessa områden. 

 

Personligen är Ann Horn mer förtjust i EFQM-modellen, jämfört med SIQ’s modell. Dels 

därför att hon anser den vara mer rejäl och har angreppssättkriterier i resultat. Hon anser även 

att paketeringen av värderingar är mycket mer naturlig. EFQM-modellen är, enligt henne mer 

komplett, bl.a. för alla produktionsresurser. ”Det som vi har tyckt vart jobbigt, men som jag 

också tycker är mer logiskt, är att det inte fanns något kundkriterium någonstans i EFQM”. 

EFQM-modellen överlåter mer åt organisationen att beskriva verksamheten utifrån sina 

förutsättningar, och inte ställa en massa frågor. Ann Horn menar att det är mycket roligare att 

läsa verksamhetsbeskrivningarna i EFQM eftersom de kan läsas utan att man har 

frågeställningarna framför sig. Övergången till EFQM startade hos Agria 2004 och företaget 

arbetar nu med att vinna EQA (European Quality Award) genom att uppnå guldnivå inom de 

närmaste åren. 
 

Ledningens Roll i Kvalitetsarbetet 

Det är många i företaget som leder kvalitetsarbetet då alla processägarna har som uppgift att 

driva utveckling mot kvalitet. Rent formellt så är det 10 personer i ledningsgruppen, med 

ledning och kvalitetsansvarig, som ansvarar för kvalitetsarbetet. Ledningen spelar en stor roll i 

kvalitetsarbetet hos Agria. Det handlar om inspiration och engagemang och ledarna ska vara 

lärare och utbildare. Därigenom blir medarbetarna kunnigare, mer engagerade, ökar sin 

förmåga att ta större ansvar och kräver att få ta större ansvar. Idag kräver medarbetarna mer 

delaktighet. Ledningen skall också vara student, lyhörd och lyssnande, ska analysera, förstå 
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och därefter ta nästa steg som ledare. De bör även enligt Ann Horn reflektera över: ”Vad kan 

jag lära mig av det här, och vad kan det innebära för organisationen?”  

 

5.1.6 Kvalitet i Ledarskap  

Kvalitet i Agria består av flera delar. Bl.a. ingår kvalitetspolicyn, som kom till vid ISO-

certifieringen, vilken tydligt visar på en kundorienterad kvalitetsdefinition med ständiga 

förbättringar. 

 

Agrias kvalitetspolicy: 

• Det är våra kunder som avgör kvaliteten på vårt arbete - alla inom Agria har kunder. 

• Det är våra medarbetare som skapar nöjda kunder. 

• Det är genom strävan att ständigt förbättra oss som vår konkurrenskraft ökar. 
          (www.agria.se, 2005-04-19) 

 

Agria är ett värdestyrt företag och de har något som de kallar för ”Agrias 5 Alltid”. Det är 

värderingar om hur alla anställda skall förhålla sig till varandra och till sina kunder. 

 

• Alltid ge lite mer - så att kundernas förväntningar överträffas 

• Alltid se möjligheter – så att vi strävar framåt. 

• Alltid bli lite bättre – så att vi hela tiden arbetar förebyggande. 

• Alltid handla affärsmässigt – så att vi uppnår långsiktig lönsamhet 

• Alltid visa respekt och förtroende – så att vi bygger upp ett gott arbetsklimat.  
            (www.agria.se, 2005-04-19) 

 

Initiativstegen är en 7-gradig skala som illustrerar medarbetarnas initiativförmåga och 

drivkraft att lösa problem och arbeta med förbättringar. Den sista delen av kvalitet hos Agria 

står visionen och missionen för.  

 

På frågan om vad ledarskap är svarar Ann: ”För mig är ledarskap att kunna gå före och folk 

följer efter och det handlar inte om var jag skall gå utan att jag går och så kommer någon 

efter. Strategiutvecklingen handlar om var jag skall gå” (Ann Horn, 2005-04-07).  

 

___________________________________________________________________________ 
 41 



Vd Anders Mellberg uttalande i samband med utmärkelsen: ”Om ledarskapet är engagerande 

förstår medarbetarna sin betydelse för företagets utveckling och kundens nöjdhet - både på 

kort och på lång sikt...” (www.agria.se 2005-04-19). 

 

Kvalitet i ledarskap överensstämmer för Ann Horn med Agrias fem alltid, vilka fungerar som 

ledstjärnor för henne. ”Håller man sig till Agrias fem alltid så tror jag att man klarar sig 

ganska bra” (Ann Horn, 2005-04-07). 

 

Philips   5.2 

5.2.1 

Bengt Larsson är Business Excellence Manager, motsvarande kvalitetschef, på Philips. Titeln 

använder man som markering att kvalitetsarbete är något som är angeläget för hela 

organisationen, och inte bara för en kvalitetschef. I Sverige har Philips främst en 

försäljningsorganisation med ca 350 medarbetare, man arbetar mestadels med marknadsföring 

och teknisk service. Hela Philips-koncernen är en matrisorganisation, uppbyggd av fem 

divisioner.  

 

Philips - EFQM 

Philips har sedan länge anammat EFQM modellen som man 1988 initialt var med och 

utformade tillsammans med 13 andra stora europeiska företag. Som ett poänggivande 

kriterium inom EFQM finns att man skall vara ISO certifierade, vilket Philips är. De har 

nyligen gjort en övergripande ISO-verifiering av verksamheten, istället för att som tidigare 

certifiera alla delar av verksamheten var för sig. Bengt gör gärna liknelsen att ha ett system 

som förebygger problem istället för att springa omkring och släcka en massa ”småbränder”. 

Även om det blir merarbete i början så kommer ett organiserat kvalitetsarbete att löna sig i 

längden.  

 

Bengt Larsson menar att vissa delar av EFQM-modellen kan vara svåra att förstå, t.ex. hur 

man praktiskt skall arbeta med den. Som en del i sitt kvalitetsarbete har man inom Philips 

utvecklat ett verktyg för att mäta hur långt man kommit i olika processer. Dessa verktyg 

kallas ”process survey tools”. Här finns detaljerade beskrivningar vad som skall åstadkommas 

inom en viss process för en viss nivå. De olika nivåerna poängsätts och genom att se hur dessa 

poäng utvecklas över tiden kan man se utvecklingen, och förbättringsbehov. Generellt anser 
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Bengt Larsson att arbetet med EFQM-modellen har varit, och är mycket positivt, samt att 

modellen gett många nya möjligheter.   

 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

Hur man definierar kvalitet 

På Philips definieras kvalitet i enlighet med EFQM modellen utifrån kunden. De har ett 

program inom organisationen för att på alla plan göra klart vad kvalitet innebär för Philips, 

vilket de kallar BEST ”Buisseness Trough Speed and Teamwork”. BEST kan sägas vara 

strategin för hela organisationen, och som del av BEST ser man EFQM som ett verktyg, eller 

PBE ”Philips Buisseness Excelence” som de benämner modellen.  

 

Ledningens roll i kvalitetsarbetet  

Koncernledningens roll är att föra ut de idéer och värderingar de skall arbeta efter till resten 

av organisationen, samt att i stora drag ha en överblick över kvalitetsarbetet. De skall sköta 

informationsflödet vilket är en viktig del i kvalitetsarbetet där högsta ledningen ansvar för att 

det fungerar. Kvalitetschefen har ett tätt samarbete med ledningen. Åtminstone hälften av 

ledningsgruppen bör vara utbildade examinatorer för EFQM-modellen, så att de har en god 

förståelse för hur modellen fungerar.     

 

Företagets definition av bra ledarskap 

En direkt, kort definition på vad bra ledarskap är för Philips finns inte. Man har dock i sin 

verksamhetsplan för Philips Nordic (Norden och Baltikum) en så kallad ”One Page Strategy” 

för hur ledare bör agera. I ledarskapsstrategin beskrivs hur ledare inom Philips skall driva och 

leva Philipskoncernens värderingar. Tillit, att alltid arbeta för utveckling, och att alltid 

tillfredställa kunder är några av dessa värderingar för att uppnå affärsmässig framgång..   

 

Bengt Larsson menar att modellen uppmanar ledare att ta reda på vad kunden, personalen, 

intressegrupper, dvs. alla som har intresse i företaget vill. Utifrån det kan ledaren ta beslut om 

handlingsplan. Kommunikation, framförallt lyssnande anser han är ett viktigt begrepp. Detta 

eftersom man på Philips, enligt modellen, alltid måste kunna visa att man tagit in relevant 

information från alla håll. 
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Förutsättningarna för att utveckla ledarskap utifrån modellen anser Bengt Larsson vara relativt 

goda. Han ger modellen en fyra av fem. Om man arbetar med utgångspunkt i modellens 

kriterier för ledarskap så har man kommit ganska långt. För Bengt Larsson innebär begreppet 

”kvalitet i ledarskap” att ledaren skall vara informerad och förstå koncernens riktning. Att 

vara lyhörd och uppmuntrande är viktigt för ledare. 

 

5.3 

5.3.1 Kvalitetsarbete 

General Electric 

General Electric (GE) är ett av världens största företag med över 300,000 anställda i fler än 

100 olika länder och verksamhetsområden (www.ge.com, 2005-04-21). GE använder 

framgångsrikt förbättringsverktyget Six Sigma, som inbäddar kvalitets- och processtänkande 

inom alla nivåer och aktiviteter i företaget, över hela världen. Företaget har ett kundcentrerat 

kvalitetsbegrepp där kvalitet är alla anställdas ansvar (www.ge.com, 2005-05-01). Delaktighet är 

grundläggande hos GE. De arbetar för att skapa möjligheter för medarbetarna att utvecklas 

och fokusera sin energi och talang på att tillfredställa kunder (Ibid.).  

 

Informationen i avsnittet nedan om GE bygger på intervjun med Reidar Gårdebäck, som är 

vd och försäljningschef inom medicinsk diagnostisk på GE Healthcare Technologies i 

Sverige.  

 

GE delar in kvalitet i tre nyckelfaktorer: kunden, processer och personal. Reidar Gårdebäck 

vill dela upp begreppet kvalitet i olika kategorier. Först produktkvalitet, vilket är den 

vanligaste innebörden av kvalitetsbegreppet. Produkter skall vanligen vara ISO-certifierade 

enligt olika standarder. GE har ISO-certifierat sina verksamheter enligt ISO 9001:2000 samt 

även andra ISO-standarder beroende på produkt och verksamhet. En annan kategori av 

kvalitet är rutiner och processer, som även innebär servicearbeten, utbildningar, osv. GE har 

något som de kallar EHS (Environment, Health and Safety) vilket är olika säkerhetsaspekter 

på utrustning, att personalen har rätt utbildning osv. Den sista kategorin av kvalitet ligger på 

det personliga planet och handlar om hur man är som person. På GE kallas detta för EMS-

processer, och alla anställda på GE använder detta verktyg. Det innefattar olika faser med 

utvecklingssamtal med utvärdering av styrkor och svagheter och bedömning av personer, hitta 

utvecklingsbehov och planera utveckling och karriär. Alla dessa aspekter finns på GE’s 
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internwebb med betydande kvalitetsdokumentation. Det finns ett dokument med rutiner för 

varje liten aspekt av kvalitet. Det sker även regelbundna ”audits”, kontroller av verksamheten 

med stickprov, både externt och intern med en återföringsrapport, s.k. findings, med en lista 

på vad som behöver åtgärdas.  

 

Kunder finns både externt och internt. För Reidar Gårdebäck är dock kunder slutanvändarna. 

Det som inte gagnar kunden på ett eller annat sätt, ser han som bortkastat. I slutändan så är 

alla fördelar och interna företagsförbättringar något som gagnar kunden, även om man inte 

alltid kan se en direkt koppling.  

 

5.3.2 GE - Six Sigma 

GE har använt Six Sigma sedan början på 1980-talet och har utvecklat systemet. 1999 

rapporterare företaget att de under året gjort 2 miljarder dollar i kostnadsbesparingar genom 

förbättringsprogrammet Six Sigma (Bergman, Klefsjö, 2001, s. 555) Detta är ett mätbart resultat på 

vad kvalitetsarbete kan ge.  

 

Metodiken genomsyrar hela företaget, framförallt vid tillverkning, men även vid 

implementering av servicedelar. Det är viktigt att personalen genomgår en Six Sigma 

utbildning. Beroende på tjänst anpassas omfattning och utbildningsnivå. De som jobbar med 

Six Sigma skall vara fast förankrade i verkligheten, vilket är anledningen till att alla går kurs.  

 

Reidar Gårdebäck anser att det är viktigt att ha ett ”tänk” kring kvalitet, vilket åstadkoms 

genom att alla i personalen utbildas i metoden. På GE har mycket förbättrats på grund av 

arbetet med Six Sigma, inom alla aspekter och områden. Sammanslaget har stora 

kostnadsbesparingar gjorts. 

 

Den kritik som Reidar Gårdebäck ger metodiken är att det är komplext och kräver mycket tid 

för att tränga in i materialet. ”Ju mer du lär dig om metodiken, desto mer inser du att du bara 

skrapar på ytan.” Det finns därför flertalet mjukvaruprogram som har tagits fram för att 

underlätta arbetet med Six Sigma i företaget.  
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5.3.3 

5.3.4 

Ledningens roll i kvalitetsarbetet 

Det är ledarnas uppgift att följa rutinerna samt att se till att personalen kan rutinerna och har 

adekvat utbildning. Ledningen är ansvarig för uppföljning och kontroll av att personalen har 

genomgått utbildningar, att man har gjort säkerhetsbesiktningar, etc. Ansvarig chef skickar 

sedan rapporter till högsta ledningen, om det kvarstår något, eller om det är något specifikt 

som man behöver åtgärda. Det kan vara alltifrån stora saker, till småsaker som gäller det 

lokala kontoret. Enligt GE Healthcares EHS-policy har ledaren ansvar för att sätta mål, 

genomföra effektiva program och träning för miljö, hälsa och säkerhet. De uppmanas att 

samarbeta med kunder och leverantörer samt att kommunicera ansvar med anställda, 

samhället, kunder och stat i dessa frågor. I GE’s gruppolicy står att alla anställda ska ha en 

passion för kundens tillfredställelse av samtliga tjänster och produkter. Policyn poängterar 

även ständiga förbättringar och effektivisering. Policydokumentet skall uppfyllas med hjälp 

av dokumentering, granskning av kvalitetsmål, delad Six Sigma kultur, engagemang för att 

prestera, samt en underliggande integritet.  

 

Ledarskap i GE 

Six Sigma uppmanar inte till en viss typ av ledarskap, menar Reidar Gårdebäck. Det gör 

däremot GE som företag som har en policy på hur personer skall vara i ledarposition. Han 

understryker att ledarskapet och krav på ledaren är olika beroende på vilken position som 

ledaren har. 

 

Inom företaget är relationer med medarbetare viktigt, likaså företagets ledord samt kunskap 

om Six Sigma och om EHS. Integritet och moral, vilket GE kallar etik är något som företaget 

tydligt betonar. Med etik menas t.ex. att företaget måste ha en god spridning hos de anställda 

mellan könen, religion, och bakgrund. Alla anställda måste följa dessa regler och ledare bör 

vara ett föredöme även inom detta område. För övrigt har alla anställda anmälningsplikt om 

de ser att någon bryter mot företagets etikregler, vilka inom GE-koncernen kallas för ”the 

spiritual letter”. 

 

Chefen/ledaren skall vara delaktig och sälja in idéer. ”Du måste som chef sälja in dina idéer 

och order, på något sätt, inte bara till dina medarbetare, utan till din närmsta chef och till 

andra personer runt i kring också som du jobbar med och du har ju helt olika chefer”. Om 

man bara delegerar och ger order får man inget gjort, anser Reidar Gårdebäck. 
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Vid utvärdering och utveckling av ledarna finns Six Sigma i bakgrunden. Reidar sätter dock 

ett lågt betyg på användbarheten av Six Sigma för ledarskapsutveckling. Vid utvärdering av 

ledarna utgår man från andra modeller. Då talar man om hur man klarar att uppfylla 

kvalitetsmål och etiska mål, vilket är viktigt. Likaså är lojalitet mot medarbetare och 

kommunikationsförmåga områden som GE värderar högt. Arbetet med utveckling av ledare 

inom GE sker på olika plan. Företaget har interna kurser som är GE-certifierade för ledare.  

 

Utvärderingen av ledarna sker genom 360-graders undersökning vilken görs anonymt och 

elektroniskt av utvalda personer. Fördelen med en sådan undersökning är att man får en rättvis 

bild av ledaren och konsekvent kan handla för att utveckla personen inom de områden som 

man upptäcker att det finns brister i. Genom detta kan man också ta tillvara de talanger som 

finns inom företaget för att bäst ta hand om, utveckla och placera den kompetens som ledaren 

har (www.ge.com, 2005-04-25).  ”Feedbacken är den som är mest nyttig därför att den kommer 

direkt från dem som man jobbar med” (Reidar Gårdebäck, 2005-04-13). Undersökningen läses 

även av närmsta chef för att han skall få en bredare uppfattning om personen.  

 

5.3.5 Kvalitet i Ledarskap 

Kvalitet i ledarskap är för Reidar Gårdebäck många saker. ”Att få alla att gå åt samma håll. 

Att vara duktig på att kommunicera, att sätta upp mätbara mål, för individen och för gruppen 

samt att följa upp de uppsatta målen, för gruppen och individen och att vara lyhörd”. Han 

anser att det är viktigt att inte låsa sig i en uppfattning utan att vara lyhörd och kanske 

ompröva sitt beslut vid behov. Ytterligare saker som Reidar anser visar på kvalitet i ledarskap 

är tydlighet, och att inte vara arrogant. Reidar anser att ledare ska vara med i processen, att 

vara med i verkligheten. Peppning är viktigt och att uppmuntra saker som går bra.  

”I slutändan kan man inte vara någon annan än sig själv. Sedan kan man förstärka saker och 

även minska ner på saker som man inte är så duktig på. Vad som kan påverka. Man kan 

aldrig föreställa någon annan än den man är. Man måste vara sig själv. Inte spela någon 

slags roll för att man har sett det i någon management-bok hur ska göra. Det håller inte” 
(Reidar Gårdebäck, 2005-04-13). 
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Telia Sonera 5.4 

Anders Bruse, som intervjuats har funnits med i det bolag som idag heter TeliaSonera sedan 

1989. Han har jobbat på chefspositioner inom de flesta verksamheter på företaget och är nu 

Senior vice president, products and services. Stycke 5.2 bygger på denna intervju. 

   

För tillfället jobbar TeliaSonera varken med en specifik kvalitetsutvecklingsmodell, eller med 

fokus på att jobba med kvalitetsverktyg i sitt ledarskap. Anders Bruse poängterar dock att 

inom stora organisationer som TeliaSonera finns det ofta ett kvalitetstänkande liknande det i 

olika modeller. Företaget har precis klarat sin ISO 9001 certifiering på nätverksdelen, och har 

sedan tidigare certifieringar på andra delar av sina processer. Det finns ett systematiskt arbete 

i grunden, även om man inte koncentrerar på det just nu. Behovet av certifierade processer är 

störst för de delar av företaget som medverkat i upphandlingar, där just certifierade processer 

ofta är ett krav från köparen. De processer som Anders Bruse jobbar med är dock inte ISO 

certifierade, men ser att de troligtvis kommer att bli det inom en snar framtid. Han förklarar 

att man kör lite på ”sparlåga” i sitt kvalitetsarbete, men att det finns planer på att utöka 

arbetet.  

 

Även om man inte uttalat arbetar men en specifik kvalitetsutvecklingsmodell, så menar 

Anders Bruse att man redan har bra organisation och rutiner för bl.a. dokumentation, 

verksamhetsplanering och processhantering. De har ett väl utvecklat intranät, med tydliga 

verksamhetsbeskrivningar. En nackdel men en så omfattande dokumentation är naturligtvis att 

den måste underhållas och uppdateras. De arbetar med processer och processansvar, men inte 

i den utsträckning som de gjorde kring 1995, då man arbetade med SIQ´s modell (som Anders 

minns det). Istället jobbar de lite mittemellan en tydlig modell, och det man anser fungerar 

bäst i praktiken. Eftersom det har hänt så mycket inom organisationen de senaste åren, så har 

företaget en utpräglad funktionell organisation, dvs. allt som händer kommer att påverka alla 

inom organisationen. De anser sig redan ha ett välutvecklat arbetssätt med processer, och 

andra liknande värderingar som inbegrips i de stora kvalitetsutvecklingsmodellerna. Härmed 

menar man att, utan att formellt ”svära sig” till en modell, redan arbetar med kvalitet även om 

det inte är uttalat.  

 

Inom koncernen finns en stark kundfokusering, och Anders Bruse menar att det är ett viktigt 

perspektiv att ha, då det är så många inom organisationen som aldrig träffar slutkunden. Alla 
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delar av organisationen jobbar med olika sorters styrkort, och Anders Bruse anser att man på 

ett bättre sätt kunde ta tillvara på den statistik man samlar in, på strategisk nivå.  

 

TeliaSonera har studerat olika organisationer som lyckats väl med kvalitetsarbete. I USA har 

de besökt vinnare av ”Malcolm Baldridge Award” (vilket är den Amerikanska motsvarigheten 

till EFQM) för att se vilka delar de kunde ta till sig. Inga konkreta beslut gjordes dock om att 

införa någon kvalitetsutvecklingsmodell.  

 

5.4.1 Ledarskapet på TeliaSonera 

Inom TeliaSonera Sverige, är ledarens uppdrag ansvar och förhållningssätt, formulerat enligt 

följande: ”Ledare för teamet – coach för individen – arbetsgivare för företaget”. TeliaSonera 

vill att deras ledare skall ”präglas av en positiv människosyn, en personlig mognad samt en 

stark motivation och förmåga att aktivt medverka till utvecklingen av medarbetare, 

verksamhet och affärer”.  

 

Ledarens ansvar är bl.a. att skapa och leverera enhetens resultat, sätta mål, motivera och göra 

uppföljningar. Men även att se till helheten, ta arbetsgivarrollen och leva företagets 

värderingar. Ledarens uppdrag är att skapa värde genom delaktighet, vara affärsmässig och 

kundinriktad, samt att synligt belöna rätt beteende. Ledaren skall visa respekt genom att visa 

mod, integritet, tillit och vara bra på att hantera konflikter. Praktiskt skall ledaren vara synlig, 

tydlig och närvarande samt skapa motivation, arbetsglädje och ta tillvara medarbetares 

kompetens och engagemang. Förutsättningar för ledarskapet i TeliaSonera är ledarens 

uppdrag, en tydlig struktur, ledarens stöd samt medarbetarskap med eget ansvar.  

 

För användning av kvalitetsmodeller som ledningssystem menar Anders Bruse att det finns 

för- och nackdelar. Han anser att uppföljning och ledning utifrån en 

kvalitetsutvecklingsmodell kan vara effektivt, men det förutsätter att hela organisationen är 

inbegripen och införstådd i arbetet. Om man inte lyckas integrera kvalitetstänkandet i hela 

organisationen finns det en risk att det blir en grupp som hängivet arbetar med kvalitet, utan 

att resten av organisationen riktigt förstår vad de gör. De kan bli ett ”självspelande piano” 

som jobbar med mycket onödig administration. Han anser att man bör finna en slags gyllene 

medelväg mellan processarbete, dokumentation, men att ändå effektivt kunna lösa problem 

direkt i verksamheten. 
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En uttalad kvalitetschef finns inte i dagsläget, även om det finns personer vars uppgifter 

inbegriper frågor om kvalitet. Anders Bruse tror dock att detta kommer att förändras till att 

det så småningom finns en speciellt tillsatt kvalitetschef, samt en tydligare 

kvalitetsorganisation. De har den senaste tiden arbetat mycket med ledningssystem, och 

utbildning av ledningen. Anders anser att man på ett ganska balanserat sätt arbetat med denna 

utveckling av ledningssystemet.  

 

Ledarskapet med det målstyrda synsättet menar Anders Bruse uppmanar till en stor del 

delegering. Men han undrar om det verkligen passar för alla, dvs. frihet under ansvar. Han 

menar även att kulturskillnader mellan Sverige och Finland har blivit tydliga, i Sverige tas 

beslut mera i samförstånd med medarbetare, medan det i Finland finns en tydligare kultur av 

”toppstyrning”. 

 

5.4.2 Kvalitet i ledarskap 

Bra ledarskap på TeliaSonera handlar enligt Anders Bruse först och främst om ansvar, att 

leverera resultat. Han menar att det under tiden har skiftat mellan ”hårdare” och ”mjukare” 

värderingar för vad bra ledarskap är, men i dagsläget inom TeliaSonera är det en stor 

fokusering på resultat. Man skall som ledare jobba mycket med målsättningar, och 

uppföljningar för resten av organisationen. Ledarskapet inom TeliaSonera kan beskrivas som 

mycket uppgiftsorienterat, och fokuseras på resultat. Handling och resultat prioriteras. Två 

gånger om året görs medarbetarundersökningar för all personal för att försöka mäta hur 

ledarna presterar och hur de trivs.  

 

Bra ledarskap är enligt Anders Bruse att ledningen inte bara ser strategiskt långt in i 

framtiden, som naturligtvis är viktigt, utan även bryr sig om vad som händer idag, och håller 

fast vid det som är viktigt för organisationen just nu. Han anser också att kommunikation är 

otroligt viktigt, samt att man försöker se situationer ur andras perspektiv är sitt eget.  
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6 ANALYS & RESULTAT 
I detta kapitel analyseras resultaten från intervjuer och litteraturstudier. Här undersöks vilket 

stöd modellerna har i teorierna som diskuterats tidigare. Modellerna ställs sedan mot 

ledarskapsteorierna samt mot varandra och jämförs. 

 

6.1 

6.1.1 

Analys 1 - Uppmanar Modellerna till en viss sorts ledarskap? 

I denna del utvärderas om modellerna uppfyller kraven som SLT teorin och ”The 

Contingency Theory” ställer för ett effektivt ledarskap. För jämförelsen mellan teorierna och 

modellerna tas utgångspunkten i de kriterier för ledarskap som ställs upp i modellerna.  

 

SLT jämfört med Modellerna 

Teorin om situationsanpassat ledarskap menar att ledare som anpassar sitt ledarskap efter 

medarbetarnas mognadsgrad och situationen, kommer att utöva det effektivaste ledarskapet. 

SLT teorin jämförs nedan med modellerna för att se om modellerna ger ledaren utrymme att 

agera situationsanpassat, och därmed enligt teorin vara som mest effektiva.  

 

TQM: Inom TQM finns det en tydig uppmaning till delaktighet hos alla medarbetare, detta 

tyder på att modellen begränsar ledarens möjligheter till att utöva ett fullständigt effektivt 

ledarskap enligt SLT. De sju ledningsverktygen förespråkar starkt rationalitet, vilket även kan 

verka som en begränsning för ett fullständigt situationsanpassat ledarskap.  

 

ISO 9001:2000: Ledarskapskraven inom ISO modellen talar inte specifikt om hur ledare skall 

utöva sitt ledarskap, utan endast att ledningen skall skapa och underhålla en miljö där 

medarbetarna kan uppnå sina mål. Detta ger modellen goda förutsättningar för ett effektivt 

ledarskap enligt SLT. 

 

SIQ: I kriteriet 1.1 som behandlar den verkställande ledningen kan inga tydliga indikationer 

på att en viss typ av ledarskap förespråkas. I de övriga kriterierna, 1.2 och 1.3, talas det om 

vikten av att medarbetarnas delaktighet i utformning av handlingsplaner och ansvarsområden. 

Detta tyder på att ett effektivt ledarskap enligt SLT inte fullt kommer att uppnås med 

modellens kriterier.  
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På Agria, som länge arbetat med SIQ modellen, upplever man att modellen ställer höga krav 

på delaktighet och delegering i syfte att utveckla medarbetare.    

 

EFQM: I kriterierna för ledarskap kan ses en orientering åt det delegerande hållet. Detta 

eftersom kriterierna talar om att ledaren skall sätta upp mål, för att sedan följa upp dessa. 

Trots detta kan vi inte direkt utläsa att ledare måste verka på detta sätt.  Inom modellen ges 

förutsättningar för att leda effektivt enligt SLT teorin. 

 

Six Sigma: Även om förbättringsprogrammet stödjer alla hörnstenar inom TQM, där 

delaktighet är en viktig del, så är programmet till stor del en statistisk modell för 

effektivisering av processer. Modellen talar inte specifikt om vilket ledarskap som skall 

utövas. På grund av den uppenbara resultatfokuseringen kan det utläsas att ledarskapet inte i 

alla situationer kan uppfylla kraven i SLT för ett effektivt ledarskap.  

 

6.1.2 ”The Contingency Theory” jämfört med Modellerna 

”The Contingency Theory” menar som tidigare konstaterat att en ledare kan agera i första 

hand uppgiftsorienterat, för att vara relationsorienterad i andra hand, eller tvärtom. Teorin 

menar att en ledares effektivitet avgörs genom att välja rätt ledare till en specifik situation, 

eller att förändra situationen så att den passar ledaren.  ”The Contingency Theory” kommer 

nedan att jämföras med modellerna för att se om modellerna uppmanar till någon av de 

ledarskapsprofiler som teorin definierar.  

 

TQM: I modellen finns inte konkret beskrivna ledarskapskriterier, likt i SIQ eller EFQM, 

utan är mera en ledningsfilosofi. Jämförelsen tar på grund av detta sin utgångspunkt i de 

hörnstenar, som ställs upp inom TQM. Utifrån de verktyg som finns beskrivna i modellen kan 

man säga att de uppmanar till en uppgiftsorientering. Detta på grund av att verktygen mest 

fokuserar på resultat. De betonar rationalitet för att uppnå bättre resultat i sina processer. På 

grund av denna starka rationalitet uppmanar modellen i första hand till en uppgiftsorientering.   

 

ISO 9001: Kraven på ledare är starkt uppgiftsorienterade, och förespråkar planering, 

målsättningar och uppföljning. Krav på kommunikation ställs förvisso, men de är inte tydligt 

riktade att handla om kommunikation med medarbetare. Trots detta är kraven i ISO i sin rena 

form starkt uppgiftsorienterande. 
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SIQ: Kriterierna för ledarskap är relativt övergripande och ger ingen direkt, tydlig riktning åt 

vare sig ett uppgifts, eller relationsorienterat ledarskap. Kriterium 1.1 som riktas speciellt till 

den verkställande ledningen ger en blid av i första hand relationsorienterat ledarskap, även om 

en uppgiftsorientering kan utläsas. I de andra kriterierna för ledarskap kan en tydligare 

uppgiftsorientering i första hand utläsas, de talar bland annat om styrning och uppföljning. 

På Agria upplever man modellen mera uppgiftsorienterad i hur man skall arbeta.       

 

EFQM: Modellen betonar även kommunikation, att ledaren skall lyssna på och inspirera sina 

medarbetare samt extern samverkan, vilket tyder på en relationsorientering. Det finns i 

kriterierna även uppmaningar till delegering, vilket talar för en uppgiftsorientering.  

Philips anser i sitt arbete med EFQM, att modellen betonar kommunikation och att ledare 

skall lyssna på kunder, medarbetare och intressegrupper. Detta tolkar vi som en 

relationsorientering.   

 

Six Sigma: Då Six Sigma bör ses som ett verktyg för kvalitetsutveckling, och inte en modell 

för kvalitetsutveckling i en hel organisation är det svårt att utvärdera ledarskapet. Men 

eftersom verktyget Six Sigma fokuserar på effektivitet i framförallt producerande processer så 

ses den i detta sammanhang som uppmanande till ett uppgiftsorienterat ledarskap. 

 

6.1.3 Resultat – Analys 1 

Resultaten av jämförelsen med teorin om det situationsanpassade ledarskapet visar det sig att 

de flesta modeller uppmanar till en viss sorts ledarskap. Ledarens möjligheter att agera utifrån 

ett situationsanpassat ledarskap begränsas därmed av modellerna. Enligt teorin så kommer det 

effektivaste ledarskapet av en ledare som använder ett situationsanpassat ledarskap, men om 

modellen indikerar att ledaren bör leda på ett visst sätt så kommer effektiviteten enligt teorin 

att minska. De modeller som inte uppfyller SLT, gör det då de uppmanar till delaktighet. Det 

resultatfokuserade Six Sigma är inte en ledarskapsmodell i samma bemärkelse som de andra 

modellerna, utan bygger på TQM.  

 

I jämförelsen med ”the Contingency Theory” visar det sig att alla modeller förutom SIQ 

antyder att ledare i första hand bör agera uppgiftsorienterat. Särskilt tydligt är det för Six 

Sigma, som i och för sig som tidigare nämnts i första hand är en statistisk modell. Ändå blir 

det tydligt att Six Sigma uppmanar ledare att i första hand vara uppgiftsorienterade. SIQ talar 
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inte direkt om att ledare skall agera på vare sig det ena eller det andra sättet enligt ”The 

Contingency Theory”. Detta är positivt då ledare därmed kan anpassa sitt ledarskap enligt 

teorin om situationsanpassat ledarskap.  
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Analys 2 - Deming jämfört med modellernas Värderingar 6.2 

Nedan görs en jämförelse och analys av modellernas värderingar, hörnstenar och principer 

med Demings 14-punktslista för företagsledning, samt jämförs med varandra.  

 

 

Demings 14-punktslista för Företagsledning 
1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring. 
2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet. 
3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet. 
4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris. 
5. Förbättra ständigt varje process. 
6. Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete. 
7. Betona ledarskap. 
8. Fördriv rädslan. 
9. Riv ner barriärerna mellan avdelningarna. 
10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder i stället. 
11. Avskaffa ackord. 
12. Ta bort hindren för yrkesstolthet. 
13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling. 
14. Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen. 

TQM - Engagerat ledarskap 
och hörnstenar 
1. Sätt kunderna i centrum  
2. Basera beslut på fakta 
3. Arbeta med processer  
4. Arbeta för ständiga förbättringar 
5. Skapa förutsättningar för 

delaktighet 

ISO 9000:2000 –  
Principer för kvalitetsledning 
1. Kundfokus.  
2. Ledarskap. 
3. Medarbetarnas engagemang.  
4. Processinriktning.  
5. Systemangreppssätt för ledning. 
6. Ständig förbättring.  
7. Faktabaserade beslut.  
8. Ömsesidigt fördelaktiga relationer 
        till leverantörer.  SIQ:s värderingar för  

kundorienterad  
verksamhetsutveckling 
1. Kundorientering 
2. Engagerat ledarskap 
3. Allas delaktighet 
4. Kompetensutveckling 
5. Långsiktighet 
6. Samhällsansvar 
7. Processorientering 
8. Förebyggande åtgärder 
9. Ständiga förbättringar 
10. Lära av andra 
11. Snabbare reaktioner 
12. Faktabaserade beslut 
13. Samverkan 

EFQM - värderingar 
1. Resultatorientering 
2. Kundorientering 
3. Ledarskap och konsekvent 

handlande 
4. Hantering av processer och fakta 
5. Medarbetares utveckling och 

engagemang 
6. Ständigt lärande, förnyelse och 

förbättring 
7. Utveckling av partnerskap 
8. Samhällsansvar 

Six Sigma - principer 
1. Högsta ledningens engagemang 
2. Resultatorienterad utbildning 
3. Mätsystem 
4. Allas delaktighet 

Figur 10: Uppställning av samtliga 
modeller och Demings 14-punktslista för 
analys. 
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6.2.1 Ledarskap 

6.2.2 

 

Hela Demings 14-punktslista är olika aspekter som en ledare bör beakta för att uppnå kvalitet 

i sitt ledarskap och en lyckad organisation. Han betonar ledarskapet starkt där ledaren ständigt 

skall vara framåtsträvande och handlingskraftig samtidigt som man skall släppa fram sina 

medarbetare så att de utvecklas. Det är enligt Deming ledningens uppgift att se till att alla 

medarbetarna kan känna sig stolta över sitt arbete. Ledaren skall vidare skapa en positiv 

arbetsmiljö och uppmuntra människors initiativ för ständig utveckling och förbättringar.  

 

Även modellerna kan ses som en checklista som ledaren skall ha i bakfickan. Hela TQM 

bygger på ett engagerat ledarskap. I SIQ’s modell spelar ledaren en central roll i alla steg. Det 

är ledarens uppgift att få med sig och ta tillvara medarbetarna samt att ange verksamhetens 

riktning. SIQ betonar även att ledare bör ha en dialog med sina medarbetare för att uppnå 

delaktighet. EFQM betonar tydlighet och att ledaren enhetligt kan skapa en kultur som 

främjar både medarbetarnas och hela organisationens utveckling mot framgång. Ledaren skall 

vara konsekvent för att få höga poäng i EFQM. 

Även ISO9000:2000 talar för att ledare skall uppnå enhetlighet i organisationens inriktning. 

Standarden uppmanar även att ledaren bör skapa och underhålla en inre miljö i företaget där 

personalen kan engageras helt och till följd av det uppnå organisationens mål. ISO9000:2000, 

punkt 5 har ett systemangreppssätt för ledning vilket innebär fastläggning, förståelse och 

hantering av samhörande processer som ett system som medverkar till att organisationens 

effektiva måluppfyllelse.  

 

SIQ’s modell samt EFQM har kriterier/punkter för samhällsansvar. Med det innebär bl.a. att 

som ledare vara en förebild och leva som man lär. På GE, som använder Six Sigma 

poängteras detta. Ansvaret är 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan. Sammanfattningsvis 

bör ledarskapet vara engagerande och hängivet samt konsekvent.  

 

Ständiga Förbättringar och att Basera Beslut på Fakta 

Demings första punkt – Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring och 

punkt 5 – återspeglas i de flesta modellernas värderingar. Punkt 5 i SIQ’s modell 

(långsiktighet) passar även in här. I Six Sigma finns inte ständiga förbättringar som en 

värderingspunkt, men hela projektet har som mål att förbättra alla processer i syftet att 
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medvetandegöra förbättringsbehov och minska på kostnader. Six Sigma har med sina 

mätsystem tillgång till fakta för beslut, vilket alla modeller bygger på. 

 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 Kundorientering 

6.2.6 

Delaktighet och Medarbetarnas Engagemang 

Gemensamt med många av modellerna är förespråkandet av allas delaktighet och 

medarbetarnas engagemang (TQM –punkt 5; SIQ – punkt 3; ISO 9000 – punkt 3; EFQM – 5; 

och Six Sigma – punkt 4). Medarbetare kan utnyttja varandra som källa till kunskap. Om alla 

medarbetare vet vilka kunskaper de andra medarbetarna har då kan den kunskapen vid behov 

snabbt utnyttjas. Demings punkt 9 och 11 uppmanar till gemenskap och förhindrar konkurrens 

mellan medarbetarna. När medarbetarna känner delaktighet i företaget skapas en vi känsla.  

 

Utbildning och Utveckling 

Deming uppmanar i punkt 6 och 13 att ledare skall uppmuntra till medarbetares 

kompetensutveckling. Denna del hänger intimt samman med flera av de andra punkterna. 

Utbildning är en förutsättning för att medarbetarna skall kunna vara delaktiga och känna 

delaktighet. Utbildning är även ett led mot ständiga förbättringar och engagerade medarbetare. 

SIQ punkt 4 och EFQM punkt 5 talar om kompetensutveckling av personal. Dessa båda 

modeller talar dessutom om att organisationen skall vara lärande och dela med sig av kunskap 

till andra organisationer och samverka med dessa. Six Sigma betonar starkt resultatorienterad 

utbildning. Alla anställda på GE skall genomgå utbildning i Six Sigma på olika nivåer.  

 

Första hörnstenen i TQM är att sätta kunderna i centrum. ISO9000 och SIQ har också de 

kundfokusering som första punkt. EFQM har det som andra punkt medan Six Sigma inte alls 

har kundfokusering i sina principer. Deming talar inte om kunden i sin lista. Även han skulle 

dock troligtvis hålla med om att ”utan kund – inget företag”. 

 

Processer och Resultatfokusering 

Samtliga modeller uppmanar till att man skall arbeta med processer. Även Deming talar för en 

processorientering. EFQM har ett resultatfokuserat synsätt där resultat har egna kriterier, till 
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skillnad från SIQ’s modell där resultat finns med mer indirekt i andra bitar. Six Sigma betonar 

starkt resultat, och metodiken innefattar omfattande mätsystem. Deming uppmanar att ledare 

skall ”vidta åtgärder” istället för att bara prata. Ledare bedöms efter de resultat som de 

åstadkommer. 

 

6.2.7 Resultat – Analys 2 

Demings lista för företagsledning har gemensamma nämnare med alla modeller, även om de 

inte är formulerade exakt lika. Det vi kan se i analysen är släktskapet mellan modellerna. 

SIQ´s modell utgår från TQM och har alla hörnstenarna i TQM med i sina värderingar. 

EFQM likaså men den modellen betonar resultat ännu tydligare. ISO9000:2000-serien utgår 

likaså från TQM och betonar systemangreppssätt, dvs. att kvalitetsarbetet skall ha en 

helhetssyn, vilket om man tolkar det som långsiktighet återfinns i SIQ´s modell och som 

”uthållighet” i Six Sigma. Uthållighet och långsiktighet är dock honnörsord vid all 

kvalitetsutveckling. Kundorientering sammanbinder TQM, SIQ´s modell, EFQM och 

ISO9000:2000-serien. Gemensamma drag i Demings lista för företagsledning och modellerna 

är betoning av ett engagerat ledarskap; ständiga förbättringar och faktabaserade beslut; 

delaktighet och medarbetarnas engagemang och utveckling; samt processynsätt.  
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Analys 3 - Vad är Kvalitet i Ledarskap? 6.3 

6.3.1 

I denna del av analysen har vi först skapat en ny definition av kvalitet i ledarskap utifrån 

definitioner i bakgrunden och teoriavsnittet. Med detta verktyg har vi analyserat både 

modellerna och resultat av fallstudierna för att hitta gemensamma nämnare. Slutligen myntar 

vi begreppet QiL, Qvalitet i Ledarskap. 

 

Bergman och Klefsjö (2001) definierar kvalitet som - ”Kvaliteten på en produkt är dess 

förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. Joseph 

Juran (1951), anser att kvalitet är ”fitness for use”, dvs. ”lämplighet för sitt syfte”. Teorin om 

situationsanpassat ledarskap ställer krav på ledarens anpassningsförmåga. Kraven på ledare är 

också stora ur flera intressentperspektiv.  

Om vi kombinerar dessa två definitioner med anpassningsförmåga får vi en kvalitetsdefinition 

som passar in på ledarskap.  

 

”Kvalitet hos en ledare är hans förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, kunder, ägare 

och medarbetares behov och förväntningar samt att lämpligt anpassa sitt agerande utifrån 

organisationens syfte”. 

 

Denna definition kan anses vara bred, men inbegriper de krav som bör ställas på en ledare för 

att uppnå kvalitet i ledarskapet. Organisationens syfte menar vi här först och främst är 

lönsamheten.    

 

Uppfyller Modellerna Definitionen? 

TQM: Kundcentreringen är i modellen stark, vilket stödjer definitionen.  Uppmaningen till 

allas delaktighet, vilket möjliggör medarbetarnas tillfredställelse, konstaterades i analys 1 vara 

begränsande för ledaren att utöva ett situationsanpassat ledarskap. Även här kan det sägas att 

det begränsar ledarens möjligheter att anpassa sig utifrån organisationens syfte.  

 

ISO 9001:2000: Delar av kraven som ISO ställer på ledarskapet uppfyller definitionen av 

kvalitet i ledarskap. Kriterierna talar om ledningens ansvar och att ledningen skall skapa en 

god inre miljö för medarbetarna. ISO kraven talar dock endast om överträffande av krav som 

ställs från kunder, men inte ägarkrav. Även om modellen mest talar om ledaren som logisk 
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och rationell så styr den inte ledarskapet. Ledare har därmed utrymme att anpassa sig efter 

situation och uppgift. I analys 1 konstateras att modellen inte styr ledaren mot en viss sorts 

ledarskapsstil, även om vissa indikationer mot delaktighet finns. Detta innebär att ledaren 

ändå är relativt fri att anpassa sig, som definitionen av kvalitet i ledarskap säger.   

 

SIQ: Modellen har ett kundorienterat synsätt och poängterar allas delaktighet. Detta uppfyller 

definitionen ovan av kvalitet i ledarskap, vad gäller kund och medarbetarperspektivet. Då 

redovisning av resultaten inte är så tydliga i modellen är inte ägarperspektivet uppfyllt till 

fullo. Vad gäller anpassningsbarheten finns det med, anser vi, då engagerat ledarskap och en 

av ledarens viktigaste uppgifter enligt modellen är att ta tillvara potentialen hos medarbetarna 

och i dialog med dem uppfylla målen.  

 

EFQM: Modellens krav på ledare ger en närmast fullständig uppmaning till ledare att 

uppfylla definitionen av kvalitet i ledarskap. Modellen ger en tydlig bild av att ledaren både 

skall se till organisationens resultat, kundrelationer, men även de direkta 

medarbetaraspekterna. EFQM har en tydlig fokusering på resultat, vilket visar att en större 

vikt ges åt ägarperspektivet. I analys 1 konstateras att ledaren inom EFQM uppmanas att 

delegera. Detta minskar förutsättningarna för att ledaren fullt skall kunna anpassa sig till olika 

situationer i sitt arbete, men ökar delaktigheten.  Sammanfattningsvis kan man säga att 

modellens kriterier för ledarskap uppfyller definitionen för kvalitet i ledarskap, även om 

anpassningsbarheten delvis kan inskränkas av modellens uppmaningar. 

 

Six Sigma: Six Sigma har ett produktions- och ett produktbaserat synsätt på kvalitet. 

Modellens krav på ledarskap är i första hand utformade just för verktygets syfte, att 

effektivisera processer. Detta medför att kraven på ledaren inte ordagrant uppfyller 

definitionen. Modellen talar inte specifikt om att överträffa förväntningar, men däremot 

betonas allas delaktighet. Man bör dock beakta att modellen inte är en heltäckande 

kvalitetsutvecklingsmodell, men den stödjer däremot TQM.  

 

6.3.2 Fallstudier– Uppfyller Företagens Policy vår Definition? 

Agrias kvalitetspolicy har en användarbaserad syn på kvalitet där kunden avgör kvalitet 

skapad av medarbetarna. Företagets värdebaserade ledarskap handlar om att vara drivande 

med Agrias fem alltid som ledstjärna. Dessa fem punkter stämmer väl överens med vår 
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definition. Att ge mer handlar om att tillfredställa och överträffa behov. Affärsmässighet, 

respekt och förtroende har med lämpligt agerande att göra. Man talar inte explicit om en 

anpassningsförmåga, men ur deras kriterier kan utläsas att det krävs en anpassningsförmåga 

hos ledaren. Företagets filosofi kring ledning och styrning innefattar kombinationen mellan 

delaktighet, resultatorientering, kundorientering och faktabaserade beslut som stöd, samt även 

samverkan. Även denna filosofi stämmer väl överens med vår definition ovan. Sammantaget 

uppfyller Agrias kvalitetsdefinitioner vår definition för jämförelse samt innehåller mycket 

mer.  

 

Philips ”one page strategy” för ledarskap uppmanar ledare att driva och leva Philips 

värderingar. De handlar om att leverera det man ska, tillit, utveckling och att tillfredställa 

kunden; agera för att uppnå affärsmässig framgång; och att leda omvandlingen mot ett enat 

Philips. I jämförelse med vår kvalitetsdefinition tillfredställer Philips relativt väl alla 

intressenter, de talar om att agera affärsmässigt, men inte uttryckligen om 

anpassningsförmåga.   

 

GE förespråkar integritet och moral, samt att ledare skall vara ett föredöme. Detta stämmer 

väl överens med vår definition av ovan, som handlar om lämpligt agerande. Hur man klarar 

att uppfylla kvalitetsmål och etiska mål är också viktigt. Likaså är lojalitet mot medarbetare 

och kommunikationsförmåga områden som GE värderar högt. För att kunna tillfredställa 

medarbetare, kunder och ägares behov krävs god kommunikationsförmåga, vilket gör att GE’s 

syn på ledarskap kan sägas stämma med vår definition ovan även inom detta område. 

 

Bra ledarskap för Telia handlar först och främst om ansvar, och är resultatfokuserat. I 

jämförelse med vår definition ovan är resultatfokuseringen ett sätt att tillfredställa ägare. De 

tillfredställer medarbetarna genom att ta tillvara deras kompetens och uppmuntra utveckling 

av medarbetarna sant att ta sitt arbetsgivaransvar. Ledare skall vara kundinriktade i företaget 

och kriteriet finns med i ledarens uppdrag men det är inte så tydligt, och sätts inte främst. 

Önskan om ledares anpassningsförmåga är inget vi har fått fram att man uttryckligen uttalar. I 

Telia-Soneras krav på ledare kan utläsas att ledare bör ha en anpassningsförmåga, men man 

uttrycker sig inte explicit på det sättet.  
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6.3.3 

6.3.4 

Vad anser de intervjuade att Kvalitet i Ledarskap är?  

För att uppnå kvalitet i ledarskapet instämmer Ann Horn på Agria med företagets ”fem alltid” 

presenterade i kapitel 5. 

Hon anser att ledare skall inspirera och visa engagemang. Ledaren skall gå före och få andra 

att vilja gå efter. De skall även vara lärare, utbildare och student. Reflektion, lyhördhet och 

analyserande är viktiga egenskaper enligt Ann. 

 

Bengt Larsson på Philips anser att man som ledare ska agera utifrån företagets 

ledarskapsidéer som finns i ledarskapsmanualer, och i koncernens kurser. Vidare bör ledare 

även vara lyhörda, och tillgängliga, med vad de kallar ”öppen dörr”. Självklart skall ledare 

vara uppmuntrande och att se sin personal som de individer de är. 

 

Reidar Gårdebäck på GE menar att kvalitet i ledarskap är att få alla att gå åt samma håll. En 

ledare skall enligt honom vara duktig på att kommunicera, sätta upp mätbara mål och följa 

upp dem. Lyhördhet, tydlighet, kommunikation och att vara delaktig i verkligheten är viktiga 

aspekter enligt honom. Man skall kunna peppa folk och får inte vara arrogant. Var dock dig 

själv, uppmanar han!  

 

Anders Bruse på Telia anser att bra ledarskap är att ledningen inte bara ser strategiskt långt in 

i framtiden, utan även bryr sig om vad som händer idag, Han anser också att kommunikation 

är otroligt viktigt, och att man försöker se ur andras perspektiv är sitt eget.      

 

Resultat – Analys 3 

I stort sett så uppfyller alla modellerna, utom Six Sigma som egentligen inte passar i 

sammanhanget, definitionen. Nedan följer de nyckelbegrepp som har framkommit i analysen, 

vilket kan sägas vara kvalitet i ledarskap, enligt modellerna och fallstudierna. Begreppen är 

gemensamma för i stort sett alla modeller och fallstudier.  

 

Engagemang och delaktighet är gemensamt för de flesta av modellerna, och rangordnas där 

väldigt högt. Ledaren skall inspirera samt med personligt engagemang och aktivt deltagande 

möjliggöra medarbetares delaktighet och engagemang. En förutsättning för detta är att man 

har en väl fungerande kommunikation, som inbegriper lyhördhet, tydlighet och en förmåga 

att lyssna. En annan förutsättning är också kompetensutveckling av all personal, även ledarna. 
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Här ingår även lojalitets och relationsaspekter som viktiga egenskaper för ledare, samt respekt 

och förtroende.   

 

Kundcentrerat tänkande: Detta rangordnas högt av de flesta modeller. Ledaren skall 

visserligen förmedla detta tankesätt, och man skulle kunna se all personal som kunder, men 

steget känns långt. Frågan är om modellerna verkligen syftar till att ledaren alltid skall ha ett 

kundfokus, på en strategisk nivå är det självklart, men i praktiken finns det nog andra 

värderingar som är viktigare. Agrias första ”alltid” uppmanar till att man alltid ska ge lite mer 

för att överträffa kundens förväntningar. 

 

Förebild: Ledaren skall vara en förebild, och leva företagets värderingar. Detta talar 

företagen om som en viktig egenskap. I detta ingår etik, moral och integritet som viktiga 

aspekter. Här ingår även samhällsansvar, det är viktigt att ledaren agerar som en förebild ur 

dessa aspekter.  

 

Helhetssyn och långsiktighet: Det är viktigt för ledaren att ha en helhetsbild av 

verksamheten för att kunna agera långsiktigt. Här ingår affärsmässighet som en stor 

komponent. Samt uthållighet som en viktig ledaregenskap.  

 

Ständiga förbättringar: En viktig ledaraspekt enligt modellerna är alltid ha ambitionen att 

verka för att ständigt se möjligheter och genomföra förbättringar.. En god ledare reflekterar 

ständigt över allt som händer.  

 

Rationalitet. Att agera rationellt, dvs. att basera sina beslut på fakta är en viktig komponent i 

modellerna.  

 

Resultat. Ledaren måste alltid se till resultatet av verksamheten, då huvuduppgiften för 

ledaren är att se till att organisationen levererar resultat.  

 

 

I princip alla gemensamma nämnare i analys 2 kommer fram även i denna analys, dock inte 

processynsättet.  
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6.4 

6.4.1 

6.4.2 

Analys 4 - Användarvänlighet för Utveckling av Kvalitet i 

Ledarskap 

Analysen nedan baseras på intervjumaterial och modellerna. Uppsatsen bygger på ett fåtal 

fallstudier vilket gör att vi inte kan dra några generella slutsatser ur analysen, vilket vi är 

medvetna om. Vi vill med denna analys ändå belysa de resultat som framkommit. 

 

Jämförelse av Modeller och Fallstudier 

Ingen av de intervjuade företagen använder renodlat TQM även om de andra modellerna 

bygger på densamma. För utveckling av kvalitet i ledarskapet anser Ann Horn på Agria att 

ISO 9000:2000-serien inte räcker till. SIQ’s modell och EFQM är enligt henne mer kompletta. 

Fördelarna med standarden är de återkommande revisionerna vilket gör att verksamheten 

måste se till att hålla en viss kvalitetsnivå. Hon rekommenderar inte användning av SIQ´s 

modell om man vill utveckla sitt eget ledarskap, det finns det andra metoder för. Philips 

använder EFQM även för ledare och Bengt Larsson ger modellen relativt högt betyg som 

användningen för utveckling av kvalitet i ledarskap. Han anser att om man följer 

delkriterierna som talar om vad man kan göra och översätter det till hur företaget skall jobba 

med det specifika området så har man redan nått ett högt resultat. Gårdebäck på GE anser att 

Six Sigma inte kan användas i syftet att utveckla kvaliteten i ledarskapet och vi håller helt 

med. Detta är ingen kvalitetsutvecklingsmodell på samma sätt som de andra, utan mer ett 

verktyg för att effektivisera processer. TeliaSonera använder ingen kvalitetsutvecklingsmodell 

för tillfället och fokuserar heller inte på kvalitet just nu. Även om företag inte använder en 

stor erkänd kvalitetsutvecklingsmodell så kan de trots allt ha ett kvalitetsarbete och 

kvalitetsmedvetande i sitt företag. Alla de intervjuade företagen har flertalet kurser för ledare i 

syftet att skapa kvalitet, även om de inte formulerar det på samma sätt. 

 

Resultat – Analys 4 

Ingen av modellerna passar perfekt som verktyg för utveckling av kvalitet i ledarskap. Vi 

anser att de kriterier som berör ledarskapet är viktiga och ledare som vill utveckla sitt 

ledarskap kan, och bör se till dessa kriterier och reflektera över dem. Ingen av modellerna är 

tillräckliga. Det finns sannolikt andra modeller som enbart fokuserar på ledaren som kan vara 

till ännu större hjälp. 
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7 SLUTSATSER 
 

7.1 Vad är kvalitet i ledarskap? 

Analysverktyget som vi har använt fungerar bra som en definition av kvalitet i ledarskap.  

Baserat på nyckelbegrepp i analysen kan denna definition på kvalitet i ledarskap ges: 

 

Kvalitet i ledarskap uppnås av ledare som tar vara på sina medarbetare genom att skapa 

delaktighet, effektivt uppnår organisationens långsiktiga mål, är ett föredöme samt engagerat 

driver utvecklingen framåt. 

 

Kvalitet i ledarskap inkluderar: 

1. Tydlig kommunikation  

2. Engagemang och uppmuntran 

3. Föredöme 

4. Integritet, etik och moral 

5. Helhetssyn och långsiktighet 

6. Ödmjukhet och ständig utveckling 

7. Flexibilitet 

8. Lyhördhet för organisationens, kundernas och medarbetarnas behov 

9. Allas delaktighet 

10. Leverera resultat  

11. Rationalitet och reflektion 

 

Vi skulle vilja lägga till två punkter till listan som vi anser vara viktiga i moderna 

organisationer: 

12. Förutsäga och förebygga utbrändhet 

13. Ha, och skapa, en positiv attityd! 

 

Dessa 13 punkter och definitioner vill vi kalla QiL – Kvalitet i Ledarskap 
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7.2 

7.3 

7.4 

Finns det gemensamma drag i kvalitetsutvecklingsmodellerna? 
Ja, det finns ett tydligt släktskap mellan de flesta modeller, där TQM kan ses som ursprunget 

till exempelvis SIQ´s och EFQM´s modeller. Gemensamma drag i flera av modellerna är 

kundorienteringen och att arbeta med processer. Det är kunden som slutligen avgör kvalitet 

och i förlängningen företagets fortlevnad. Ledaren bör t.o.m. se sina medarbetare som kunder, 

där deras tillfredställelse är nödvändig för verksamhetens fortlevnad och framgång. Ständiga 

förbättringar genomsyrar alla modeller och det är otroligt viktigt för företags överlevnad. 

Ledare bör arbeta efter samma princip i sitt ledarskap. Ingen är perfekt, men vi kan alla bli 

bättre, eller som Bergman och Klefsjö (2001) skickligt uttryckte det ” Den som slutar att bli 

bättre slutar snart att vara bra”. I begreppet ingår utbildning och utveckling samt 

engagemang. Om man inte är engagerad händer inte så mycket även om potentialen finns. 

Ytterligare en gemensam nämnare hos modellerna är att man skall basera sina beslut på fakta. 

Ledaren bör låta sina medarbetare vara delaktiga för att de skall känna engagemang. Ledaren 

bör i sin tur vara engagerad och delaktig i vad som händer i organisationen, och inte sitta 

gömd på sitt kontor. Six Sigma står för sig själv, men kan ses som ett verktyg inom TQM. 

 

Uppmanar dessa modeller till en viss sorts ledarskap? 

Ja. Modellerna begränsar ledarens möjligheter att agera utifrån ett situationsanpassat 

ledarskap eftersom de förespråkar allas delaktighet, vilket i sin tur talar för delegering. Flera 

av modellerna innehåller en mer eller mindre stark uppgiftsorientering. SIQ- och EFQM-

modellerna står däremot mitt emellan uppgiftsorientering och relationsorientering. 

 

Hur användarvänliga är dessa modeller för utveckling av  
 kvalitet i ledarskap?   

För utveckling av kvalitet i ledarskap är det första och viktigaste reflektion. Ledare kan 

reflektera över de kriterier och krav som ställs i modellerna. De skulle kunna ses som en 

checklista. Genom att reflektera hittar man utvecklingsmöjligheter och områden som man 

behöver förbättra. Modellernas kriterier kring ledarskap kan vara en del i utvärderingen av 

och reflektion för organisationens ledare. 
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8 DISKUSSION 
I denna del kommer slutsatserna att diskuteras ur olika perspektiv. Här kommer även 

författarna med egna kommentarer och åsikter. 

 

8.1 Diskussion kring Resultat av SLT & ”the Contingency Theory” 

SLT: Att ledarskap kan begränsas av modellerna har visats i analysen, men till vilken grad 

detta verkligen sker i praktiken är oklarare. Organisationer har alltid en befintlig struktur 

innan de börjar arbeta med en modell, och i vilken grad man tar till sig modellen varierar. De 

företag som integrerat modellen väl, och kanske deltagit i utmärkelseprocesser, kommer att 

försöka uppfylla modellens krav så utförligt som möjligt. Som visats i denna studie kommer 

ledarskapet uppenbart att påverkas åt det mera begränsande hållet. Generellt kan sägas att en 

begränsning av en ledares handlingsmöjligheter i denna bemärkelse är negativt. Innan man 

integrerar ledarskapskriterier från modellen i sitt ledarskap bör därför organisationer se över 

vilket ledarskap man har behov av, och vad modellen uppmanar.  

 

The Contingency theory: Som det visat sig uppmanar de flesta modeller till ett i första hand 

uppgiftsorienterat ledarskap. I fallet SIQ och EFQM är det en styrka att de är både uppgifts- 

och relationsorienterade. Organisationen kan då själv välja en ledare utifrån dennes egen 

ledarstil att matcha till uppgiften. Ann Horn på Agria upplever modellen SIQ’s modell som 

väldigt uppgiftsorienterad. Arbetssättet med modellen håller vi med om är uppgiftsorienterat.  

Sättet hur ledaren skall leda sina medarbetare lämnar den däremot plats för anpassning. ”The 

Contingency Theory” uttalar sig inte om att det ena eller det andra sättet generellt är bättre. 

Det optimala är enligt teorin att välja en ledare vars ledarstil passar uppdraget. Här blir det 

uppenbart att modeller som uppmanar till att ledare skall verka uppgiftsorienterat i första 

hand, i själva verket kan vara en begränsning för organisationen. Naturligtvis har 

organisationer som valt att arbeta med en modell fortfarande möjlighet att utifrån sina behov 

tillsätta ledare som passar för uppgiften. En modell kan oundvikligen påverka en organisation 

i olika stor grad, och därmed bidra till en begränsning av ledarskapet.    

 

Resultaten av jämförelsen mellan modellerna och ledarskapsteorierna visade i första hand hur 

ledarskapet i de flesta modellerna uppmanar ledare till ett uppgiftsorienterat ledarskap. Då alla 

modellerna förespråkar medarbetares och ledares delaktighet och engagemang tyder det på ett 
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mer relationsorienterat ledarskap där idéer skall säljas in för att få alla medarbetare med sig. 

Denna motsägelse är intressant! ”The Contingency Theory” säger att båda komponenterna 

alltid skall finnas, men att ledare alltid är uppgifts- eller relationsorienterade. Frågan är vad 

modellerna anser vara viktigast. Vi tror att relationsorienteringen är viktigast vilket syns i 

modellernas värderingar. Utan att se till relationer till medarbetare och deras behov kommer 

en ledare inte långt. Vem vill jobba för en slavdrivare i längden? 

 

8.2 

8.3 Kvalitet 

8.4 

Måste man ha en kvalitetsutvecklingsmodell? 

Som vi ser i exemplet TeliaSonera, som inte använder sig av en specifik modell i dagsläget, 

kan man naturligtvis klara sig i alla fall. Ett kvalitetstänkande kan finnas i organisationen 

ändå. Modellerna ger en hjälp att strukturera sitt kvalitetsarbete och vi vill poängtera att man 

bör tänka på kvalitet i sin verksamhet, oavsett om man utgår ifrån en modell eller inte.   

 

I punkt 2 i 14-punktslistan talar Deming om att man skall övergå till det nya 

kvalitetstänkandet. Vi tror att alla företag mer eller mindre tänker i kvalitetstermer. Då 

Demings lista skrevs på 1950-talet var denna punkt troligen mer revolutionerande på sin tid. 

Vad som är anmärkningsvärt är att ingen av modellerna talar om kvalitet i sina värderingar. 

Kvalitet är istället ett underförstått syfte med modellerna. Vid konferensen ”Vinnande 

Ledarksap 05”, som vi hade turen att medverka vid, sa Jan Stenberg att Total Quality 

Management är ute, nu tillämpas Total Management där kvalitet skall vara en självklar del. 

Kvalitet bör vara självklart, men p.g.a. prispress på produkter och tjänster får det tyvärr ibland 

ge vika.  

 

Ledarskap  

I bakgrunden presenterades Fred Fiedlers idé om ledarskapets natur. Den består av 

interaktionen mellan ledaren, medarbetarna och situationen. Han menar att ledarskap kommer 

ur samspelet mellan dessa tre. Denna stödjer teorin om teorin om situationsanpassat 

ledarskap. Interaktionsidén är även den mest logiska ledarskapsteorin, enligt oss, med 

flexibilitet som ledord. 
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Utvärdering och klassificering av ledarskap är nästintill omöjligt. Sammanhang och personer 

skiftar i det oändliga, och denna mycket komplicerade process är svår att lyfta ut ur sitt 

sammanhang. Det är inte heller lätt att jämföra olika ledare av samma anledning. Teorier kan 

ge hjälp på vägen till ett bättre ledarskap, så länge som ledaren ständigt reflekterar över dess 

praktiska tillämpning i hans/hennes sammanhang.  Modellerna i denna studie kan vara en 

hjälp vid utvärdering av ledare och för att hitta förbättringsmöjligheter. Vad som är viktigt att 

komma ihåg är att olika organisationer har olika behov beroende på hur stor den är och i viss 

mån även vilken typ av verksamhet som den bedriver. Det ställs olika krav på en person som 

är chef över 10 personer och en som är chef över 10 000. Ledarens personlighet kommer vare 

sig man vill det eller inte att lysa igenom och påverka ledarskapet till stor del. De 

gemensamma drag som belyses i modellerna är dock viktiga parametrar att beakta vid 

kvalitetsutveckling och ledares reflektion över sig själva.  

 

Många av ledarskapsteorierna är gamla. Dagens samhälle är otroligt mycket mer komplext än 

vad det var för 20-30 år sedan. Det går inte att säga att man ska vara uppgiftsorienterad eller 

relationsorienterad. Kraven på en ledare är skyhöga. Han/hon ska vara allt på en gång, inget 

får lämnas därhän! Detta ser vi tydligt i t.ex. SIQ’s modell som i princip tar upp alla aspekter 

på verksamheter och ledarskap. Vid första anblick kan uppgiften ses vara omöjlig att 

genomföra.  

 

Ledaren bör ta till sig feedback för att förbättra sitt ledarskap i grunden. Verktyg som ledaren 

kan använda sig av är t.ex. coachning, mentorskap och psykologiska metoder för personlig 

utveckling. Ledarskapstester kan synliggöra ledarens effektivitet och få ledaren att bli 

medveten om sitt ledarskap för att genom reflektion nå bättre kvalitet för framtiden. 

 

8.5 Vad är Kvalitet i Ledarskap, QiL, enligt oss? 

För att utveckla god kvalitet i sitt ledarskap bör man reflektera över sina erfarenheter samt 

vara öppen för att ständigt lära sig nya saker och hämta input från alla håll och kanter. 

Ödmjukhet är viktigt – man kan inte kunna allt bäst själv! Vi anser att det i dagens moderna 

organisationer och med samhällets problem av ökad utbrändhet hos människor är viktigt för 

ledare att förutse och förebygga utbrändhet inte bara hos sina medarbetare utan även hos 

ledaren själv. För att göra detta krävs att ledare ser och bryr sig om sina medarbetare och 

skapar förtroende, samt delegerar ansvar. Alla människor vill bli sedda. Det är viktigt att 
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ledare visar uppskattning för sina medarbetare. Att ha, och skapa, en positiv attityd är mycket 

viktigt, vilket modellerna inte specifikt talar om. Ett bra arbetsklimat ökar effektiviteten på 

alla plan. 

 

Vi håller med Agria om deras ”fem alltid”. De ger en god förutsättning för att uppnå kvalitet i 

sitt arbete, även för ledare. Vi tycker även att ledare skall vara företagsamma, och drivande 

samt med omdöme och ödmjukhet för att lära sig nya saker skall leda sina medarbetare med 

tillit och förtroende.  

 

Viktiga kvaliteter hos ledare är samarbetsförmåga, civilkurage och människokunskap. Ledare 

skall, inte minst idag men alla skandaler, ha hög etik och moral. Då ledare ska vara föredömen 

måste de ha god självkännedom så att de kan hantera sitt eget handlande och inte låta sitt eget 

impulsiva beteende gå ut över andra människor. Ledares trovärdighet är viktigt och att leva 

som man lär. Girighet är därmed en negativ egenskap och goda ledare skall inte vara giriga. 

En god ledare ser till långsiktigheten i företaget.  

 

Viss litteratur skiljer mellan ledare och chefer. Ledarskap handlar där om att göra rätt saker 

medan management/chefskap handlar om att göra saker rätt. Vi menar att för att uppnå god 

kvalitet i sitt ledarskap krävs att man kan vara både chef och ledare, samtidigt, och anpassa 

detta efter situationen.  

 

Det vi vill poängtera är lyhördhet, tydlig kommunikation och anpassningsbarhet. Med detta 

menar vi att ledaren inte bara skall kunna anpassa sitt ledarskap efter situationen utan även 

kunna möta och kommunicera med alla sorters människor. Tala med bönder på bönders 

språk- som det heter. Kvalitet i ledarskap inkluderar väldigt mycket. Som Rolf Christerson 

uttryckte det i bakgrunden ”Säg den positiva egenskap som inte passar för en chef som vill bli 

ledare!” Det ligger mycket i det.  

 

8.6 Möjliga Felkällor 

Man kan fråga sig om de valda företagen är representativa för modellerna eller ej. Urvalet 

hade kunnat göras annorlunda. Vi har, som sagts tidigare, inte låtit studien stå och falla med 

fallstudierna, utan de bör endast ses som kompletterande och intressanta exempel. 
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För att få ett bättre resultat och större reliabilitet i vår studie hade vi kunnat göra en kvantitativ 

studie och undersökt modellernas praktiska användning i företagen mer. Studien skulle även 

ha kunnat begränsas till ett smalare område för att ge utrymme åt ett större djup.  

 

När vi i analysen konstaterar att de flesta företag inte explicit uttalar att deras ledare skall ha 

en anpassningsförmåga så får vi anta att nog har det i alla fall, kanske underförstått. De flesta 

företagens kriterier för ledarskap indikerar att ledare inom dessa organisationer måste vara 

anpassningsbara. Dessa egenskaper förutsätts vara tämligen självklara, och det är troligen 

därför de inte tydligt nämns.  

 

8.7 Förslag till Fortsatt Forskning 

Vi har betraktat ledaren som en ”black box” utan att ta vidare hänsyn till ledarens intelligens, 

tankar och personlighet. Ledaren är en människa och den vetenskap som bäst beskriver 

människornas inre är psykologin. Det ligger utanför vårt område med denna uppsats. Om man 

vill gå djupare för att förstå kvalitet i ledarskap och hur man bäst strävar mot detta, är nästa 

steg att gå in i den svarta lådan och applicera teorier från psykologin.  

 

Denna uppsats studerar ledarskap på högsta ledningsnivå. Intervjuer på mellanchefsnivå 

skulle eventuellt ge mer, och framförallt ett annat perspektiv. Som fortsatt forskning i detta 

område skulle vara en kvantitativ studie med enkäter till åtskilliga mellanchefer som använder 

de olika kvalitetssäkringsmetoderna.  

 

Ytterligare ett annat perspektiv skulle man få om man frågade medarbetarna vad de anser är 

kvalitet i ledarskap. Om det finns en sanning vad som är kvalitet i ledarskap bör man om man 

vill få fram detta sammanfoga alla perspektiv på ledarskap, vilket skulle vara en omfattande 

men mycket intressant studie.  

 

Som sagts tidigare så finns det en uppsjö av ledarskapsteorier och otaliga ledarskapsgurus, 

mer eller mindre erkända och seriösa. För vidare forskning om vad kvalitet i ledarskap är 

skulle man kunna utvärdera ledarskapsteorier och mer praktiska ”tips” kring ledarskap.  
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En ytterligare och mer omfattande jämförelse av modellerna, med fler perspektiv än ledarskap 

skulle även det vara intressant att göra. Man skulle även kunna intervjua fler företag som 

använder samma modell för utvärdering.  

 

Ämnet är stort och det finns många fler infallsvinklar som skulle bidra till forskningen av 

ämnet.  
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ORDLISTA  
Kvalitetsledning – Samordnade aktiviteter för att leda och styra en organisation med 

avseende på kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2001).  

 

Kvalitetsplanering – Del av kvalitetsledning inriktad mot att sätta kvalitetsmål och 

specificera nödvändiga processer för verksamheten och tillhörande resurser för att uppfylla 

kvalitetsmålen (Bergman & Klefsjö, 2001).  

 

Kvalitetsutveckling – Ständiga förbättringar innan, under och efter produktion (Bergman & 

Klefsjö, 2001).  
 

Kvalitetssäkring – Del av kvalitetsledning inriktad mot att ge tilltro till att kvalitetskrav 

kommer att uppfyllas. Sker innan produktion (Bergman & Klefsjö, 2001). 1970-tal. Definition i 

ISO 8402 enligt Alexanderson & Holtz (1998): ”Alla inom ramen för ett kvalitetssystem 

planerade och systematiska aktiviteter, presenterade i nödvändig utsträckning, som skapas 

tillräcklig tilltro till ett objekt kommer att uppfylla kvalitetskrav”. 

 

Kvalitetsstyrning – del av kvalitetsledning inriktad mot att uppfylla kvalitetskrav. Sker under 

produktion (Bergman & Klefsjö, 2001).  

1960-tal med definitionen ”Operativa metoder och aktiviteter som tillämpas för att uppfylla 

kvalitetskrav” (ISO 8402, enligt Alexanderson & Holtz, 1998). 

 

Kvalitetskontroll – Sker efter produktion (Bergman & Klefsjö, 2001).  

 

Kvalitetsförbättring – Del av kvalitetsledning inriktad mot att öka förmågan att uppfylla 

kvalitetskrav (Bergman & Klefsjö, 2001).  

 

Kvalitetsledningssystem – ”Ledningssystem, dvs. system för att upprätta en policy och mål 

samt för att uppnå dessa mål, för att leda och styra en organisation med avseende på kvalitet” 
(ISO 9000, enligt Bergman & Klefsjö, 2001).  
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Kvalitetssystem – (även kvalitetsledning) ”en organisatorisk struktur, rutiner, processer och 

resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på 

kvalitet” (ISO 8402, enligt Alexanderson & Holtz, 1998). 

 

Process – ”En grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar 

insatser till utfall” ISO 9000: - ”en aktivitet som använder resurser och som styrs ör att göra 

det möjligt att omforma insatser till utfall” 

(Bergman & Klefsjö, 2001, s. 94 och 451ff) .  

”En process är en serie sammankopplade aktiviteter som förädlar en vara eller tjänst.” 

Processen har en väldefinierad början och ett slut, samt är repetitiv och har en kund, intern 

eller extern (SIQ, 2005). 

Huvudprocesser är de processer som skall tillfredställa de externa kundernas krav och behov, 

t.ex. produktutvecklingsprocesser, produktionsprocesser och distributionsprocesser. 

Stödprocesser skall ge stöd och förutsättningar för att huvudprocesserna skall fungera så bra 

som möjligt, t.ex. underhållsprocesser och rekryteringsprocesser. En viktig kategori av 

processer är ledningsprocesserna som skall besluta om t.ex. organisationens mål, strategier 

och utveckling och förbättring av andra processer. Detta kan vara t.ex. målsättningsprocesser 

och revisionsprocesser. 
 

Självutvärdering – ”En heltäckande, systematisk och regelbunden granskning av en 

organisations aktiviteter och resultat i förhållande till en vald modell för 

verksamhetsutveckling” (SIQ, 2005). 
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Bilaga 1 – SIQ’s Modell för Kundorienterad 
Verksamhetsutveckling 
Här presenteras mer information om stiftelsen samt alla hörnpelare i modellen. Modellen är 

baserad på 13 grundläggande värderingar som är kännetecknande för framgångsrika 

organisationers verksamhet. Värderingarna presenteras nedan i sin helhet och är hämtade 

med tillstånd från material från Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ (se www.siq.se 2005-05-17). 

 

Stiftelsen ”Institutet för kvalitetsutveckling” (SIQ) grundades 1990. Deras uppgift är att 

stimulera och bidra till en positiv utveckling i alla delar av det svenska samhället. 

Huvudmännen är staten och intressentföreningen Kvalitetsutveckling vilket är ett 

branschöverskridande nätverk av allehanda företag och organisationer. SIQ samverkar även 

internationellt och är t.ex. nationell partner till EFQM, European Foundation for Quality 

Management, samt representerar denna i Sverige.  

 

Tre hörnpelare 
Det ena hörnpelaren, Systematiken, handlar om ett sätt att ställa frågor som leder till insikt om 

hur den egna verksamheten fungerar. De frågor som ständigt ställs är: 

 

1. Hur gör du för att…? – Beroende hur mycket modellen har implementerats har 

svaren olika angreppssätt- systematiskt, integrerat eller förebyggande. 

2. I vilken omfattning tillämpar du det du gör? – Här berörs relevans och att 

tillämpningen genomsyrar hela organisationen för att få fram bästa resultat. 

3. Vilket resultat leder detta till? – Resultaten bör ställas mot de uppsatta målen för att 

se hur långt man har kommit inom området. 

4. Hur gör du för att förbättra det du gör?  

 

Dessa fyra frågor skall upprepas i en ständig frågespiral för alla delfrågor i modellen, för att 

åstadkomma ständiga förbättringar. (SIQ, 2005). Ledaren spelar en central roll i alla steg. Det är 

hans/hennes uppgift att få med sig medarbetarna. 
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Strukturen. Stommen utifrån vilken frågorna ställs är en allmän organisationsmodell 

illustrerad enligt nedan. Varje del i organisationsmodellen är ett huvudkriterium som 

poängsätts i modellen. 

 
 

Figur 11: Allmän organisationsmodell i SIQ’s verktyg för kundorienterad verksamhetsutveckling (www.siq.se, 

2005-03-31). 

 

Den sista hörnpelaren, kulturen, berör 13 grundläggande värderingar som enligt SIQ är 

kännetecknade för framgångsrika organisationers verksamhet. 
 

 1.   Kundorientering  8.   Förebyggande åtgärder 

 2.   Engagerat ledarskap 9.   Ständiga förbättringar 

 3.   Allas delaktighet  10. Lära av andra 

 4.   Kompetensutveckling 11. Snabbare reaktioner 

 5.   Långsiktighet  12. Faktabaserade beslut 

 6.   Samhällsansvar  13. Samverkan 

 7.   Processorientering 

7  Kundtillfreds-  
ställelse 

2  Information och 
analys 

3  Strategisk 
planering 

4  Medarbetarnas 
utveckling 

5  Verksamhetens 
processer 

6  Verksamhetens 
resultat

1  Ledarskap 

Feedback

Organisation

 

 

Figur 12: De 13 värderingarna som ligger till grund för SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling 

(SIQ, 2005).  

 

13 Grundläggande Värderingar 

Kundorientering: En organisations långsiktiga framgångar beror på dess förmåga att skapa 

värde för dem som den finns till för – kunderna. De externa och interna kundernas uttalade 
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och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar skall vara vägledande för 

organisationen, dess medarbetare och verksamhet. 

 

Engagerat ledarskap: För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett 

personligt, aktivt och synligt engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter 

är att ange riktningen för verksamheten, ta tillvara potentialen i individers erfarenheter och 

olikheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt i dialog med dem definiera och följa 

upp målen. 

 

Allas delaktighet: En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare 

känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför 

se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de resultat som 

uppnås. 

 

Kompetensutveckling: Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens 

framgång och konkurrenskraft. Därför måste kompetensutvecklingen ses både ur ett 

organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra kompetens 

på ett sätt som stärker såväl individen som organisationen.  

 

Långsiktighet: Organisationens verksamhet måste värderas med tanke på utveckling och 

konkurrenskraft över tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och 

effektivitet, bättre miljö, nöjdare kunder och varaktig lönsamhet på lång sikt. 

 

Samhällsansvar: Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. 

Organisationen och dess medarbetare måste se sina processer, varor och tjänster som delar i 

en större helhet och aktivt medverka till förbättringar i både samhälle och miljö. 

 

Processorientering: Organisationens verksamhet skall ses som processer som skapar värde 

för kunderna. Processorienteringen stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och 

arbetsorganisation, och lägger grunden för kundorienterad verksamhetsutveckling.  

 

Förebyggande åtgärder: Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, varor 

och tjänster. Framsynthet, förutseende och planering är nyckelord i förbättringsarbetet där 

även kunder och leverantörer skall engageras. 
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Ständiga förbättringar: Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och förnyelse av all 

verksamhetens delar. Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som 

genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och 

nya idéer. 

 

Lära av andra: För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och dess medarbetare på 

alla områden skaffa sig ny kunskap om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan 

uppnås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en viss process, oavsett vilken 

bransch eller sektor de tillhör. 

 

Snabbare reaktioner: I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och snabbare 

reaktioner på kundernas behov av avgörande betydelse. Det gäller såväl för utveckling, 

produktion och leverans av varor och tjänster, som för administrativa processer. 

 

Faktabaserade beslut: Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje 

medarbetare måste inom sitt arbetsområde få möjlighet att mäta och analysera fakta av 

betydelse för att kunna uppfylla sina mål och för att tillfredställa sina kunder. 

 

Samverkan: Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att 

genom samverkan på flera plan och i olika avseenden ta tillvara kompetenser och erfarenheter 

hos såväl medarbetare som kunder, leverantörer, partners, ägare och huvudmän. (se www.siq.se 

2005-05-17).  
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Bilaga 2 – EFQM 
 

Kriterier för styrning och utvärdering   

Dessa kriterier ges olika vikt i bedömningen av en organisation. Genom en uppdelning mellan 

angreppssätt och uppnådda resultat står dessa två samlingar av kriterier för 50 % var av den 

totala bedömningen. Förhållandevis stor vikt läggs på organisationens ekonomiska resultat. 

(Bergman & Klefsjö, 2001; Sandholm, 2001). 
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Figur 13: EFQM-modellen för verksamhetsutveckling. Kriterier och deras inbördes viktning  

(Bergman & Klefsjö, 2001, s. 485,; www.efqm.org 2005-03-19).    

 

 

Grundläggande Värderingar i Modellen 

Resultatorientering: Med detta menas att en kontinuerligt framgångsrik organisation är 

beroende av hur man hanterar och tillfredställer intressenters behov. Med intressenter menas 

allt från kunder, leverantörer, anställda, finansiella intressenter, men även samhället i stort.  

 

Kundorientering: Det är kunden som slutligen avgör kvaliteten på en vara eller tjänst. 

Kundlojalitet och ökade marknadsandelar uppnås på bästa sätt genom att fokusera på 

befintliga och potentiella kunders behov. 

 

Ledarskap och konsekvent handlande: Genom att handla och uppträda tydligt och enhetligt 

kan ledaren skapa en kultur som främjar både medarbetarnas utveckling, men även hela 

organisationens utveckling mot framgång. 
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Hantering av processer och fakta: En organisation når högst effektivitet när alla processer i 

organisationen ses som ett system. Vid beslut om befintlig verksamhet, eller planering av 

förbättringar, bör man basera dessa på tillförlitlig information vilket även innefattar 

intressenternas uppfattningar.  

 

Medarbetares utveckling och engagemang: För att medarbetarna på bästa sätt skall 

utvecklas bör det finnas gemensamma värderingar och en organisationskultur som 

uppmuntrar delaktighet och engagemang. 

 

Ständigt lärande, förnyelse och förbättring: Genom att ha en organisationskultur som 

uppmuntrar ständigt lärande, förbättringar och dela med sig av sina kunskaper kan 

organisationen nå framgång. 

 

Utveckling av partnerskap: Om organisationen har djupare samarbetare med sina partners 

kan organisationen ömsesidigt bli effektivare genom utbyte av kunskap. 

 

Samhällsansvar: Organisationen bör som en del av samhället i stort, ha en utvecklad etisk 

strategi för sin verksamhet. Detta ligger i organisationens långsiktiga intresse för att överträffa 

kraven och förväntningarna från resten av samhället (Sandholm, 2001).     
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Bilaga 3 – ISO 9000:2000 - serien 
ISO 9000:2000 består av fyra standarder: ISO 9000, ISO 9001, ISO9004 och ISO 19011. Den 

första innehåller grundläggande principer och definitioner. ISO 9001  innehåller standardens 

krav på vad som skall ingå i processorienterade kvalitetsledningssystem. ISO 9004 ger 

vägledning för införande av kvalitetssystemet och ISO 19011 ger vägledning om hur företag 

skall genomföra revisioner med avseende på kvalitet och miljö. Standarderna ger flera 

fördelar, bl.a. ett gemensamt språk och en inrättad struktur för extern kvalitetsbedömning. En 

certifiering ger dessutom ett tydligt mål att arbeta mot (Bergman & Klefsjö, 2001). Med ISO 9000 

ökar kunskapen om kundernas behov och systemet ger tydlighet i rutiner samt bra 

dokumentation. Genom engagemang och skapade aktiviteter får man en ökad effektivitet, 

risken för fel minimeras och man lägger med hjälp av standarden grunden för förändringar 
(Hansson & Martinsson, 1996).  

 

Kvalitet definieras i standarden som ”den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller 

krav”, där krav definieras som ”behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet 

underförstådd eller obligatorisk” (Bergman & Klefsjö, 2001).  

 

Kvalitetsledning definieras som samordnade aktiviteter för att leda och styra en organisation 

med avseende på kvalitet.  

 

Kvalitetsledningssystem preciseras i standarden som ”ledningssystem, dvs. system för att 

upprätta policy och mål samt för att uppnå dessa mål, för att leda och styra en organisation 

med avseende på kvalitet” (ISO 9000, enligt Bergman & Klefsjö, 2001). (Läs fler definitioner i 

ordlistan längst bak) 

 

ISO 9001 

Vid införandet av systemet skall nödvändiga processer identifieras. Ordningsföljd och 

samverkan mellan dessa skall fastställas. Likaså skall kriterier och metoder fastställas för att 

säkerställa att processerna fungerar optimalt. Vidare skall tillgänglighet till information som 

behövs för processerna garanteras. Mätning, övervakning och analys av dessa processer skall 

ske kontinuerligt samt vidta nödvändiga åtgärder vid behov. Olika typer av dokumentation 

används i ett kvalitetsledningssystem, omfattningen avgörs av varje organisation.    
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Figur 14: Modell över det processangreppssätt som finns i ISO 9001:2000 (från ISO 9001:2000 enligt Bergman 

& Klefsjö 2001, s. 454).  

 

Kritik till modellen  

Det finns risk för att alltför mycket tid läggs på kartläggning av processer. Standardisering 

kan även ”kväva kreativitet och särdrag som leder till självkänsla och stolthet” (Bergman & 

Klefsjö, 2001). En standard kan enligt Bergman & Klefsjö (2001) utgöra en plattform för 

arbetet. Det som trots allt gör att en organisation blir vinnare i kvalitetsarbetet är förmågan att 

skapa en kultur för ständiga förbättringar. Bergman & Klefsjö (2001) påpekar att vissa av 

definitionerna i standarden är alltför snäva och att de inte överensstämmer med de andra 

standarderna i 2000-serien. 
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Bilaga 4 – Six Sigma 
Six Sigma kan ses som en verktygslåda som man kan applicera på olika projekt. Verktygen 

kan användas i många rutiner för exempelvis försäljning, i kundsupport etc. Det är en ständigt 

återkommande loop där man kan analysera vad som påverkar, vad man kan göra, och sätta in 

de insatser som behövs, samt att göra mätningar. Metodiken bygger på att man bryter ner en 

process i ett antal faktorer och bestämmer vad man specifikt vill mäta (Reidar Gårdebäck, 2005-

04-13).  
 

I modellen används ett enkelt och konsekvent mätsystem. Man använder måttet defekter per 

miljon möjligheter, vilket betecknas dpmo (”defects per million opportunities”). Defekter är 

att misslyckas med att leverera vad kunden vill ha. Six Sigma står som symbol för att en för 

kunden viktig egenskap inte skall vara bristfällig så att variationen blir mer än 6 

standardavvikelser (vilket blir ca 3.4 per miljon tillfällen), därav namnet (Bergman & Klefsjö, 

2001).  
 

Målet för programmet Six Sigma är att dramatiskt och mätbart reducera oönskad variation i 

processer. Detta ger kostnadsbesparingar, eller förbättrad kundtillfredsställelse (Bergman & 

Klefsjö, 2001).  När man har ett fastlagt mål, ger Six Sigma ett systematiskt sätt att åstadkomma 

förbättringarna. Ramverket som Six Sigma bygger består av en kärna med en arbetsgång för 

förbättringsarbete: ”Identifiera problemet, Mät, Analysera, Förbättra och Övervaka”, vilket 

sluts till en cyklisk process, liknande förbättringscykeln ”Planera-Gör-Studera-Lär”. Till 

arbetsgången är olika arbetssätt knutna som t.ex. de sju förbättringsverkytgen och de sju 

ledningsverktygen i TQM (Bergman & Klefsjö, 2001).    
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Figur 15: Det övergripande ramverket till Six Sigma. (Från Magnusson et al., 2000, enligt Bergman & Klefsjö, 

2001, s. 550). 
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Personalen måste ha kunskap om nödvändiga arbetssätt och verktyg. En viktig del av Six 

Sigma är ett systematiskt utbildnings- och träningsprogram för förbättringsledare på olika 

nivåer. De bäst utbildade förbättringsledarna får ett ”Svart Bälte” och arbetar omfattande, ofta 

heltid, med att driva förbättringar och leda förbättringsteam. Inom varje organisation bör 

dessutom finnas några/någon som har rollen som strategiska förbättringsledare vilka kallas 

”Master Black Belt”. På medelnivå utbildas flera förbättrare, s.k. ”Green Belt”. Den 

grundläggande nivån kallas ”White Belt” (Bergman & Klefsjö, 2001). Det är även viktigt att de 

förvärvade kunskaperna genast praktiseras. I de flesta företag måste man för att bli 

examinerad i en Six Sigma-kurs uppvisa bevis på kostnadsbesparingar (Ny Teknik 2000:41, enligt 

Bergman & Klefsjö, 2001). 

 

Vid införandet av förbättringsverktyget Six Sigma byggs strukturen upp av högsta ledningen. 

I starten är det viktigt att ledningen förstår och är övertygad om möjligheten med 

variationsreduktion. Det behövs även någon som driver arbetet med Six Sigma, en champion, 

eller förbättringsmentor. Nästa steg är att välja ut medarbetare och låta de utbilda sig till 

förbättringsledare. Utbildningen, skall som nämndes tidigare vara resultatorienterad. Så 

småningom utbildas fler och fler i organisationen och fler mål sätts upp. Mätning av resultaten 

görs kontinuerligt och slutligen handlar det om uthållighet. Six Sigma är för många ett helt 

nytt språk och sätt att se på verksamheten, vilket kan ta tid att tillägna sig.  
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Bilaga 5 - Intervjufrågor 
1. Allmän information: Vem vi intervjuar, vilken position och vilket företag.  

2. Hur länge har du arbetat på företaget? 

 

3. Kvalitet och ledarskap. Har företaget någon definition över de två begreppen kvalitet, 

och ledarskap? Vilka? 

4. Vad säger företagets kvalitetspolicy om ledarskap? 

5. Vad anser Du att ”kvalitet I ledarskap” är? (Beteende, egenskaper, och värderingar…) 

6. Har företaget någon officiell definition av ”kvalitet i ledarskap”? Borde ni ha det? 

 

7. Ledaren: Vem leder kvalitetsarbetet i företaget? Hur är organisationen uppbyggd kring 

detta? 

8. Har ni en kvalitetschef? Hur samarbetar denna och ledningen? 

9. Vad har ledningens roll varit?  

10. Hur har ledningen arbetat? 

11. Har ledningen och kvalitetschefen (om sådan finns) fått speciell utbildning relaterat till 

modellen? 

 

12. Tillämpar företaget ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO-standard? Vad heter 

den i så fall och vilken standard är det?  

 

13. Modellen: Vilken modell använder de sig av som kvalitetsledningsverktyg?  

14. Hur länge ni har använt den (specifika)? 

15. Har du varit med vid införandet av modellen? Hur uppfattade du det? 

16. Vilka hinder mot modellen har ni mött på vägen? (Kostnader? Rigid styrelse? etc.)  

17. Vad har modellen gett för mätbara resultat? (Ökad vinst? Minskad sjukfrånvaro? Nöjdare 

personal? ) 

18. Hur mäter ni framgång/resultat av kvalitetsarbetet? 

19. Kan du ge någon kritik till modellen? 

20. Uppmanar modellen till en viss typ av ledarskap? 

21. Ge betyg på modellens användbarhet för utveckling av kvalitet i ledarskap generellt och 

från 1-5.  
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22. Medarbetarna: Har man fått med sig medarbetarna? Hur har reaktionerna varit? 

23. Hur fungerar kommunikationen med medarbetarna kring kvalitetsarbetet? 

 

24. Framtiden: Vart står ni nu?  

25. Hur går ni vidare? 
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Figurlista 
 
Figur 1: . (s.12)   Ledarskap består av interaktionen mellan ledaren, medarbetarna  
  och situationen 
 
Figur 2: (s. 13)  En ledares framtidsvision kan rikta in ansträngningar och hjälpa  
  grupper att åstadkomma mer.  
 
Figur 3: (s. 15)  Erfarnhetssprialen  
 
Figur 4: (s. 23)  Demings 14 punktslista för företagsledning.  
 
Figur 5: (s. 24)  Teorin om situationsanpassat ledarskap  
 
Figur 6: (s. 26)  De två typerna av ledare enligt ”the Contingency Theory”.  
 
Figur 7:  (s. 30)  De 13 värderingarna som ligger till grund för SIQ’s modell för  
  kundorienterad verksamhetsutveckling. 
  
Figur 8: (s. 32)   De 8 värderingarna som ligger till grund för EFQM’s modell.  
 
Figur 9:  (s. 34) De åtta principer för kvalitetsledning som ligger till grund för ISO  
  9000:2000  
 
Figur 10: (s.55)  Uppställning av samtliga modeller och Demings 14-punktslista för 
  analys. 
 
Figur 11: (s. 76)  Allmän organisationsmodell i SIQ’s verktyg för kundorienterad  
  verksamhetsutveckling. 
 
Figur 12: (s. 76)  De 13 värderingarna som ligger till grund för SIQs modell för  
  kundorienterad verksamhetsutveckling.  
 
Figur 13: (s. 79)   EFQM-modellen för verksamhetsutveckling. Kriterier och deras  
  inbördes viktning  
 
Figur 14:  (s. 82)  Modell över det processangreppssätt som finns i ISO 9001:2000  
 
Figur 15:  (s. 83)   Det övergripande ramverket till Six Sigma.  
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