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Sammandrag 

Titel: Managementteknologier i harmoni eller i konflikt? 

– En studie av TQM & MBO samt deras översättning och influenser hos två utförare i 

beställar-utförarmodellen 

Datum: 2015-01-07 

Ämne: Kandidatuppsats Företagsekonomi C, Ledarskap 15 hp 

Författare: Carolina Wallberg & Jenny Wallberg 

Handledare: Yohanan Stryjan  

 

 

Abstrakt: Kvalitetsrörelsen avspeglar sig i managementteknologier såsom TQM och NPM 

som implementerats inom den privata- och offentliga sektorn. Inom NPM används MBO som 

dess främsta verktyg. MBO kan vid en jämförelse ses som en motsats till det TQM sägs stå 

för. Beställar-utförarmodellen som brukas inom NPM har privata sektorn som utförare. Det 

huvudsakliga syftet för denna studie är att undersöka om två organisationer tillämpar TQM 

eller MBO eller dessa i kombination. Vidare syftar studien i att se om organisationerna 

översatt delkomponenter av dessa eller dess helhet. En bifråga inom studien är att undersöka 

beställarnas roll i spridningen via upphandlingarna och på vilket sätt den tvingande 

isomorfismen yttrar sig. Slutligen kommer de två fallens resultat att jämföras. Den teoretiska 

referensramen utgörs av teoribildning kring TQM, MBO, Översättningsteori och Tvingande 

isomorfism. Studien genomfördes via en kvalitativ flerfallsstudie bestående av semi-

strukturerade intervjuer med två organisationer. Resultatet presenterar organisationernas mål, 

värderingar, arbetssätt, verktyg samt interna och externa krafters påverkan. De slutsatser som 

dragits visar på att organisationerna tillämpar TQM och MBO i kombination med reservation 

för att alla komponenter inom managementteknologierna inte adopterats och översatts. Den 

tvingande isomorfismen yttrar sig i krav på kvalitetsledningssystem och krav på miljöfordon. 

En skillnad som identifierats är präglingen från de två organisationernas respektive bransch 

där uppstartstiden skiljer. Likheter som urskilts är arbetssättet med både kvalitetsmål och 

resultatmål. 

 

 

Nyckelord: TQM, MBO, Beställar-Utförarmodellen, Översättningsteori, Tvingande 

isomorfism 
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1 Inledning 

Studien inleds med en bakgrund och problematisering som mynnar ut i studiens syfte. 

Därefter presenteras de avgränsningar som utgör ramen för studien och slutligen redovisas 

de forskningsfrågor som studien ämnar att besvara. 

 

1.1 Bakgrund 

Kärnproblematiken i de industrialiserade länderna i världen, har sedan 1980-tal fokuserat på 

kvalitet. Forskningen visar på att det har uppstått en kvalitetsrörelse som fått spridning i de 

industrialiserade länderna (Cole, 1999, se Hasselbladh 2001:10). Kvalitetsrörelsen uppstod 

som en reaktion mot den massproduktion som utvecklades i rationaliseringsrörelsens spår. 

Problemen som rationaliseringen medförde var att produkterna höll en ojämn och varierande 

kvalitet. Detta definierade vår samtids stora problemidé – kvaliteten (Hasselbladh, 2001:11–

17, Tuckman, 1994:734).  

 

Den offentliga sektorn via staten, sanktionerade kvalitetsrörelsen genom att bland annat 

inrätta SIQ, (Institutet för kvalitetsutveckling), år 1990 (Institutet för kvalitetsutveckling, 

2014). Det bidrog till en normering av idén om kvalitet, som nu präglar den värld vi alla 

organiserar oss inom (Hasselbladh, 2001:19–23). SIQ:s verksamhet 2014 fokuserar kring att 

skapa förutsättningar till kontinuerligt förbättringsarbete inom alla branscher (Institutionen för 

kvalitetsarbete, 2014). De ska verka för ”Ett Sverige där alla organisationer utvecklar ett 

kundfokuserat, hållbart agerande och tar tillvara människors och verksamheters fulla 

potential” (Institutionen för kvalitetsarbete, 2014). 

 

Ytterligare ett uttryck för denna rörelse av kvalitetsarbetet och dess utbredning är de 

kvalitetscertifieringar som utvecklats de senaste årtiondena (Guler, Guillén & Macpherson, 

2002). År 1987 publicerade ISO, (International Organization for Standardization) sin ISO 

9000-gruppering, med certifieringar inom Quality Management, det vill säga kvalitetsledning. 

ISO 9000 har enligt ISO-organisationen blivit den mest kända certifieringsfamiljen (ISO 

2014). Certifieringen inom Quality Management innebär ett kontinuerligt arbete inom 

organisationen med att skapa ett mervärde i god affärsordning och lönsamhet (Svensk 

Certifiering AB, 2014).  
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Effekten av kvalitetsrörelsen yttrar sig i teorier, modeller och koncept för hur idén om 

kvalitetssäkring och kvalitetsarbete ska genomföras i den enskilde organisationen. Ämnet 

väcker frågor hos forskarna inom organisationsfältet. Røvik (2000:14–15) nämner 

managementteknologin TQM (Total Quality Management) där han har studerat 

adoptionsprocessen (när en organisation väljer att anamma ett koncept), 

översättningsprocessen (då konceptet översätts och får sin utformning inom organisationen) 

och frånstötningsprocessen (när konceptet tas ur bruk) i sina studier av Post- och Televerket i 

Norge (Røvik, 2000:117–166).  

 

Walsh (1991:503) och Tuckman (1994:727–728) beskrev i sina artiklar om att vikten av 

kvalitet hade fått ett genomslag inom den offentliga sektorns område för vård och omsorg, där 

Tuckman även poängterar att den offentliga sektorn genomförde TQM (Total Quality 

Management) under 1990-talet, där syftet var att skapa konsensus kring begreppet kvalitet.  

 

Den offentliga sektorns kvalitetsarbete implementerades genom NPM, (New Public 

Management), (Almqvist, 2006:17, 22). Konceptet genomförs i organisationer med 

fokusering på komponenterna: konkurrensutsättning, kontraktstyrning och intern kontroll. 

Den interna kontrollen genomfördes i form av decentralisering exempelvis via 

stadsdelsnämndsreformen och i kombination med MBO (Almqvist, 2004:7–24). Tanken 

bakom NPM är att den offentliga sektorn ska omvandlas till en struktur som är mer lik 

strukturen som privata organisationer tros ha där konkurrensen har en central roll. NPM 

introducerades i den Svenska offentliga sektorn under 1990-talet (Almqvist, 2006:10, 13, 25). 

Det främsta verktyget inom NPM är MBO (Management by Objectives) (Almqvist, 2006:91).  

Rombach (1991:31) definierar MBO som att organisationen formulerar mål, tar beslut 

gällande mål, följer upp målen aktivt och menar att den skiljer sig från andra teknologier då 

”man styr mot målen med hjälp av målen” (Rombach, 1991:31). MBO beskrivs att vara den 

managementteknologi som var en av de mest populära under 1980-talet, det vill säga 

decenniet före TQM:s spridning (Røvik, 2000:51, 95-96, 228, 244). 
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1.2 Problematisering  

TQM som det nämnts ovan är en managementteknologi sprungen ur kvalitetsrörelsens 

tankegångar och idéer. Den fokuserar på att ledningen ska skapa en kultur kring TQM:s 

kärnvärden (dessa kärnvärden förklaras i avsnitt 2.3.2 Studiens tolkningsram av TQM) som 

ska bidra till en högre kvalitet i form av kundnöjdhet med så låg resursåtgång som möjligt 

(Hellsten & Klefsjö, 2000:34, 238–244).   

 

Begreppet TQM är vida spritt i världen, en sökning via sökmotorn www.google.se på ”Total 

Quality Management” leder till 111 000 000 resultat (Google, 2014). Kan det tänkas att den 

kraftiga spridningen i världen resulterar i att alla organisationer inom en ekonomi influeras av 

dess kärnvärden och anammar dem? Hos oss väcks frågan om hur TQM sprider sig till de 

relativt mindre organisationerna som på grund av sin storlek kanske inte har lika höga krav på 

struktur inom organisationen, då behovet på strategi- och affärsutveckling antas vara lägre än 

i de större organisationerna? Vilken påverkan får TQM på dem och översätts alla kärnvärden 

eller översätts endast delkomponenter av TQM?  

 

Vilka aktörer kan tänkas ge upphov till den kraftiga spridningen av TQM? Givetvis finns det 

många orsaker till spridningen men en intressant aktör är den offentliga sektorn i form av stat, 

landsting och kommuner som har affärssamarbeten med den privata sektorn. Uppdelningen 

mellan offentlig och privat sektor begränsar till viss del förståelsen för hur dessa två sektorer 

interagerar. Om tankegångarna istället är i termer såsom att beställarna, i beställar-

utförarmodellen, exempelvis är en kommun och utföraren är en privat organisation, kan det då 

tänkas att NPM som beskrevs i avsnitt 1.1 Bakgrund, påverkar de privata organisationerna 

genom de kvalitetskrav som beställaren kräver av utföraren via kontraktet? Beställar-

utförarmodellen karakteriseras av att det finns en beställare och en utförare och att deras 

relation regleras via ett kontrakt som beskriver vad utföraren ska utföra (Almqvist, 2006:58–

59).  

 

Som nämnts tidigare används MBO inom NPM (Almqvist, 2006:91). Denna relation är i 

synnerhet intressant att undersöka inom den privata sektorn då TQM och MBO ofta gestaltas 

som kontraster av forskare, där TQM ses som kundorienterad och processtyrd mot MBO som 

beskrivs som resultatstyrd och målstyrd (Tofte, 1993:67–68 se Røvik, 2000:95). I Tabell 1, 

Comparison of MBO versus TQM (se avsnitt 2.5 TQM och MBO:s karaktärsdrag) illustrerar 
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Passl (1993:135–136) skillnaderna mellan MBO och TQM, även där ses MBO som finansiellt 

resultatfokuserad medan TQM även i detta fall beskrivs som kundfokuserad med kvalitet som 

utgångspunkt. Denna separation som inte minst kan tolkas som motsägelsefull i och med 

användningen av NPM i kombination med MBO, leder till frågan om de två, TQM och MBO 

trots sina olikheter har vävts samman på samma sätt som NPM och MBO har? 

 

Almqvist (2006:63) studerade i sin studie av Stockholm stad formuleringen av kvalitetskraven 

i upphandlingskontrakten och fann att båda parter inom kontraktet formades av tanken om 

kvalitet, såsom kvalitetsbegreppet definierades i kontrakten. Upphandlingsförfarandet, som 

via kontraktet innebär att utföraren ska uppfylla vissa krav för att kvalificeras till 

upphandlingen, leder till en Tvingande isomorfism. Den Tvingande isomorfismen skapas 

exempelvis via krav från offentliga institutioner som måste efterlevas (DiMaggio & Powell 

1991:67–68). Detta leder in oss i funderingar om att de privata organisationerna som arbetar 

som utförare i beställar-utförarmodellen därför blir påverkade och i sin tur anammar 

managementteknologier såsom TQM för att uppfylla den offentliga sektorns krav men också 

MBO, då det är den offentliga sektorns främsta verktyg? 

 

Huczynski (1993:459–461) argumenterar för att managementteknologier i själva verket 

förnyas och förändras med tiden, i likhet med modeflugor. Detta diskuteras även av Røvik 

(2001:91–100) som liknar managementteknologier som modeflugor eller framgångsrecept, 

som ändras med tiden. Är detta scenario även tänkbart för TQM och MBO, där MBO 

förändrats och förnyats och i själva verket är ursprunget till TQM och att de där med är 

kompatibla? Eller är de två skilda och är då skillnaderna så stora och komplexa att de två 

managementteknologierna inte går att kombinera inom den privata sektorn?  

 

De två organisationer som vi har valt att studera är RenoNorden AB och Q-Park AB. Dessa 

organisationer tillhör olika branscher men har relativt likartade strukturella egenskaper, de 

arbetar även med upphandlingsförfarandet där den offentliga sektorn är beställare. Under 

avsnittet 3.2 Urval, återfinns en motivation till studieobjektens lämplighet och under avsnitt 4 

Beskrivning av studieobjekten, återfinns en längre beskrivning av organisationerna.  
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1.3 Syfte 

Det huvudsakliga syftet för denna studie är att undersöka om de två organisationerna tillämpar 

TQM eller MBO, eller de två i kombination. Vidare syftar studien i att se om organisationerna 

översatt delkomponenter av de två managementteknologierna eller dess helhet. En bifråga 

inom studien är att undersöka beställarnas roll i spridningen via upphandlingarna och på vilket 

sätt den tvingande isomorfismen yttrar sig. Slutligen kommer de två fallens resultat att ställas 

mot varandra för att urskilja skillnader och likheter. 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att behandla TQM som managementteknologi att styra en organisation och 

hur den tillämpas i två organisationer. Anledningen till att vi har valt TQM är på grund av 

dess popularitet, där den är en av de mest spridda managementteknologier i västvärlden för 

närvarande (Røvik, 2000:53). För att kunna få en intressant analys av resultatet och en 

koppling till den offentliga sektorn har vi valt att även undersöka om organisationerna 

RenoNorden AB och Q-Park AB tillämpar MBO, vilket kan ses som en kontrast till TQM 

som nämnts tidigare i avsnitt 1.2 Problematisering. MBO är den managementteknologi som 

var en av de mest populära under 1980-talet, årtiondet före TQM:s spridning (Røvik, 2000:51, 

95-96, 228, 244). Således kommer inte studien att beröra andra managementteknologier eller 

administrativa reformer. 

 

På Q-Park AB har en avgränsning utförts som innebär att endast Försäljningsenhetens 

storkunder inom stat, kommun och landsting har undersökts i intervjun med 

Försäljningsenhetens representant. Därmed ingår inte Försäljningsenhetens hantering av 

kunder från den privata sektorn. Studiens tidsram löper under september 2014 till januari 

2015. Förfrågningsunderlagen som ligger grund som sekundärkälla begränsas enligt 

redovisande sekundärkällor i avsnitt 3.1.2 Sekundärdata, Tabell 2, Redovisning av 

sekundärkällor. 

 

Denna studie kommer inte att beräkna, behandla eller utvärdera den effektivitets- eller 

kvalitetsvinst/förlust som en eventuell adoption kan ha givit upphov till. 
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1.5 Forskningsfrågor 

Kan organisationernas värderingar, arbetssätt och översättningsstrategi förklaras av studiens 

teoretiska referensram? 

Finns det några skillnader och/eller likheter mellan de båda fallens resultat? 
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2 Teori 

I detta kapitel motiveras valen till den teoretiska referensramen. De ingående teorierna och 

begreppen definieras och beskrivs för att sedan användas som analysverktyg för studien. 

 

2.1 Studiens utgångspunkt Nyinstitutionell teori 

Denna studie som reser i kvalitetsrörelsens spår har sin utgångspunkt i de antagande som 

nyinstitutionalisterna gör, där de definierar fält samt var källan till legitimitet ligger. 

Organisatoriska fält definieras som ett avgränsat antal aktörer som konstituerar ett 

igenkännbart område som därmed skapar ett institutionellt idéverk. Dessa aktörer är 

intressegrupper, exempelvis myndigheter, leverantörer, konsumenter och andra organisationer 

med liknande tjänster/produkter (DiMaggio & Powell, 1991:64–65).  

 

De strukturella egenskaperna som karaktäriserar ett fält baseras på de institutionaliserade 

idéer som anses legitima inom fältet. Dessa institutionella regler berättar hur en organisation 

ska agera för att tillskrivas legitimitet som enligt den institutionella teorin ökar 

organisationens möjlighet till överlevnad (Meyer & Rowan, 1977:340–341). Legitimitet i 

västvärlden bygger på termer som rationalitet och effektivitet, vilket innebär att en 

organisations resultat ska skapas via ett effektivt och rationellt arbetssätt (Meyer, 1996:250–

251). 

 

Kronologin gällande de två managementteknologierna är att MBO var härskande under 1980-

talet, då den var en av de mest populära bland managementteknologier (Røvik, 2000:51, 95-

96, 228, 244) och den utvecklades under 1950-1960-talen (Passl, 1993:135). TQM påbörjade 

sin storhetstid på 1990-talet och är en av de mest spridda managementteknologier i 

västvärlden för närvarande (Røvik, 2000:51–53, 95-96, 228, 244).  

 

2.2 Val av teorier 

Vi har valt TQM och MBO därför att dessa två managementteknologier är bland de mest 

spridda för närvarande enligt Røvik (2000:51,53,95–96, 228, 244). Detta gör dessa två 

koncept högst intressanta då de borde ha viss påverkan på alla organisationer inom en 

ekonomi. Som nämnts tidigare i avsnitt 1.2 Problematisering, används MBO frekvent inom 

NPM och vi är intresserade av att se om vi finner tecken på samma relation mellan MBO och 
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TQM, att MBO skulle vara kompatibel med TQM trots att de inom litteraturen ställs upp som 

kontraster (Passl 1993:136). Sammanfattningsvis kommer vi att analysera resultatet för att se 

hur väl organisationernas arbetssätt stämmer överens med den teoretiska referensramen 

gällande TQM och MBO.  

 

För att sedan analysera hur upphandlingarna driver organiseringen i en viss riktning så anser 

vi att Tvingande isomorfism är väl tillämpningsbar. 

 

Översättningsteorin kommer att användas för analys av på vilket sätt en eventuell översättning 

av TQM och MBO har utförts och kommer att analyseras enligt översättningsteorins 

översättningssätt. De fyra olika sätt som översättningsteorin beskriver kallas konkretisering, 

delvis imitation, kombination och omsmältning.  

 

2.3 TQM 

Hellsten och Klefsjö (2000:238–244) definierar TQM som en managementteknologi som är 

uppbyggd av tre komponenter som är beroende av varandra, dessa är core values, techniques 

och tools.  Dessa tre komponenter beskrivs även av Bergman och Klefsjö (2002:34) men 

omnämns då på svenska som värderingar, arbetssätt och verktyg.  

 

2.3.1 Tidigare forskning inom TQM 

Den moderna versionen av kvalitetsarbete beskrivs av Wilkinson et al., (1998) som att den har 

sitt ursprung i Shewhart, Deming och Jurans arbete. Där var frågan hur det skulle 

kvalitetssäkras inom den massproduktion som var framträdande under  

1930-1950 talen. Shewhart utvecklade statistiska verktyg för att säkerställa att variationen 

inom produktionen var inom rimliga värden och Deming menade att det krävdes mer än 

endast statistik och Jurans bidrag var att dela in kostnader relaterat till kvalitet i kategorierna 

undvikbara- och oundvikliga kostnader (Wilkinson et al., 1998:17–24).  

 

2.3.2 Studiens tolkningsram av TQM 

TQM ska byggas upp utifrån värderingar som författarparet Bergman och Klefsjö (2002:34) 

beskriver, där organisationen först ska bygga en kultur som bär värderingarnas kärnvärden. 

Det andra steget blir sedan att välja arbetssätt, det vill säga metoder för att realisera 
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kärnvärdena och till sist välja verktyg, som är tillämpningsbara med arbetssättet (Hellsten & 

Klefsjö, 2000:238–244). 

 

Värderingarna delas vidare in i kärnvärden som är typiska för TQM, vilka är: Delaktighet från 

management, Kundfokus, Delaktighet från medarbetare, Processfokus, Faktagrundade beslut 

och Kontinuerlig förbättring (Bergman & Klefsjö 2002:34, Hellsten & Klefsjö, 2000:238–

244). 

 

Delaktighet från management är det övergripande kravet för att TQM ska kunna 

implementeras. Ledningen och ledarna behöver bygga implementeringen av TQM och 

kvalitetsarbetet på fullständigt engagemang för dessa frågeställningar. För att organisationen 

ska anamma budskapet måste ledningen genomsyra hela organisationen med sitt engagemang 

och poängtera hur essentiellt det är för verksamheten. Ledningens uppdrag är att bygga en 

kultur som bär dessa kärnvärden, de kan använda policys som exempelvis kvalitetspolicy till 

dessa frågeställningar. De bör även formulera en affärsidé och en vision för att tydliggöra hur 

organisationen ser på sin framtida utveckling och dess mål (Bergman & Klefsjö, 2002:33–35, 

219-222).  

 

Kundfokus innebär att organisationen ska sätta sina kunder i första rum. Kvalitetsbegreppet 

ska utvärderas genom kundernas önskningar och produkten/tjänsten ska sedan utvecklas för 

att tillfredsställa kunden. TQM identifierar såväl externa som interna kunder och menar att när 

de interna kunderna, de anställda, är nöjda så leder detta till att de externa kunderna blir nöjda. 

Att mäta reklamationer menar Bergman och Klefsjö inte kan likställas med att mäta 

kundernas tillfredställelsegrad. Exempel på arbetssätt för att tillämpa Kundfokus är via QFD, 

(Quality Function Deployment), där organisationen gör marknadsundersökningar för att 

utvärdera kundernas behov och konkurrentanalyser för att kartlägga konkurrenterna. Sedan 

ska resultatet användas för att ta fram de faktorer som driver organisationen till framgång 

(Bergman & Klefsjö, 2002:35–36, 74-76, 193-194). Bergman och Klefsjö (2002:190) 

poängterar dessutom vikten av att överträffa de förväntningar som kunderna ställer på 

produkten/tjänsten och att tillfredställelsen inte är tillräcklig.  
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Delaktighet från medarbetare avser att alla medarbetare inom organisationen ska vara 

delaktiga i arbetet och ha en inverkan på de beslut som tas. Detta genomförs via en dialog 

inom organisationen, framgångsrik delegeringsstruktur och möjlighet till 

utbildning/utveckling. Det engagemang och eget ansvar som förutsätts skapas, ska leda till en 

högre extern kundtillfredsställelse, då de interna kunderna känner delaktighet. Exempel på 

verktyg som är lämpliga för att skapa denna delaktighet är projektarbete i mindre grupper 

såsom kvalitetscirklar (förbättringsgrupper) eller via att medarbetare individuellt får lägga 

förbättringsförslag (Bergman & Klefsjö, 2002:43–47).  

 

Processfokus ska mynna ut i att resurser inom organisationen ska bidra till ett resultat med så 

hög kundtillfredsställelse som möjligt med så få resurser som processen minst kräver. 

Bergman och Klefsjö definierar ordet process som: ”en uppsättning sammanhängande 

aktiviteter som upprepas i tiden” (Bergman & Klefsjö, 2002:38). En väl fungerande process 

har sina nyckelleverantörer identifierade och dessa nyckelleverantörer får kontinuerlig 

information om processens behov för att skapa en kedja av så få resurser och så hög 

kundnöjdhet som möjligt. Processer delas in i tre grupper: huvudprocesser, stödprocesser och 

ledningsprocesser (Bergman & Klefsjö, 2002:38–41).  

 

Faktagrundade beslut innebär att organisationen insamlar och analyserar information som 

sedan är grunden för ett beslut. Statistiska analyser av produktionen/verksamheten och 

marknadsundersökningar baserade på att utvärdera kundernas behov är exempel på hur beslut 

kan grundas på fakta istället för tillfälligheter (Bergman & Klefsjö, 2002:36–38). 

 

Kontinuerlig förbättring baseras på en huvudsaklig regel, där summan är att produkter och 

processer alltid kan bli bättre med en lägre resursavsättning, vilket i realiteten innebär att 

kvalitet kan bli bättre/mer tillfredställande samtidigt som antal resurser minskar. 

Organisationernas arbete med kontinuerlig förbättring fokuserar på att hitta de punkter där 

denna relation kan utnyttjas. Kontinuerlig förbättring handlar även om att organisationen ska 

arbeta förbyggande istället för att ”släcka bränder” och att därmed arbeta proaktivt med sina 

processer (Bergman & Klefsjö, 2002:41–43). En teknik som beskrivs är sex sigma program 

där målet är att minska variationen inom processer (Bergman & Klefsjö, 2002:43,291). 
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Bergman och Klefsjö (2002:74–76) exemplifierar arbetssätt såsom QFD där utvärdering sker 

av kundtillfredsställelse och konkurrenternas kundtillfredsställelse. Vidare nämner de 

Employee Development, Process Management, Qualitycircles och Balanserade styrkort 

(Bergman & Klefsjö, 2002:49, 224-225). 

 

Verktyg används enligt Hellsten och Klefsjö (2000:238–244) som stöd vid beslutsfattande 

eller som hjälpmedel vid informationsanalyser. Verktygen kan även användas som instrument 

för att utvärdera verksamheten. De verktyg som nämns är exempelvis ISO 9000-serien (se 

avsnitt 1.1 Bakgrund, för närmre beskrivning) och Process Maps. 

 

Studien kommer att söka efter TQM:s kärnvärden, arbetssätt och verktyg i hur de två 

organisationerna organiserar sig samt försöka härleda empirin till tillämpningen av dessa. 

 

2.4 MBO 

Begreppet MBO myntades av Drucker (1954, 1979), han beskriver att MBO identifierar 

relevanta mål som definierar det organisationen ska arbeta mot och fungerar som direktiv. 

Därefter ska målen brytas ned i delmål och aktiviteter, exempelvis via budgetering och en 

prioritering av målen bör genomföras, där organisationen tar ställning till om rätt resurser 

finns på rätt plats (Drucker, 1979:101–102, 107-114, 118-119).  

 

2.4.1 Tidigare forskning om MBO 

En modern studie från 2005 av MBO, undersöker relationen mellan MBO och självstyrande 

team. Studien är genomförd av Antoni (2005:174–184) och undersöker om MBO är ett 

effektivt verktyg för att styra självreglerande team, hans slutsats var att det kan vara ett 

effektivt redskap som arbetssätt. Detta styrker att MBO är en användbar teknologi även idag 

trots sin långa historia.  

 

Rombach som studerat MBO inom offentlig sektor menar att begreppet är beroende av 

enhetliga mål (1991:106–107). MBO kan därmed enligt Rombach (1991:43) vara en effektiv 

managementteknologi men framgången är beroende av målens tydlighet och mätbarhet.  
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2.4.2 Studiens tolkningsram av MBO 

Passl (1993:136–140) beskriver en cirkel (se Figur 1, Illustration MBO:s strategi) för att 

illustrera MBO:s strategi. Han beskriver MBO som en managementteknologi som främjar 

delaktighet då den definierar den som är ansvarig för varje moment, vilket resulterar i att ett 

beslut fattas där kunskapen till beslutet finns, det vill säga i verksamheten. Det medför även 

en stark delegeringskultur och definierar de organisatoriska målen tydligt. Passl beskriver 

även målen som resultatinriktade. 

Målen som formuleras ska ha en tydlighet och Passl (1993:137–138) menar att de måste 

bygga på organisationens verksamhetsidé. Passl (1993:137–138) och Rombach (1991:42) är 

samstämmiga gällande att målen ska sammanställas/planeras med medarbetarnas deltagande. 

Vidare anser de att MBO sedan ska mäta resultatet av målens utfall och utvärdera dessa.  

Uppföljningen av resultatet sker på individnivå och MBO förespråkar ekonomiska incitament 

till de anställda då det är direkt kopplat till resultatet (Passl, 1993:137–140). 

 

2.5 TQM och MBO:s karaktärsdrag 

På vilket sätt skiljer sig då de två managementteknologierna åt? Passl (1993:135–136) 

beskriver att MBO ofta sätter kvantitativa mål snarare än kvalitativa mål, det riskerar att leda 

till att MBO därför har en kortsiktig målbild snarare än en långsiktig, där TQM i och med sitt 

fokus på processer har ett stort fokus på långsiktighet. Vidare poängterar Passl att MBO i stor 

utsträckning har fokus på sin egen organisation internt än externa stakeholders, som inom 

TQM där kundorienteringen är central se Tabell 1, Comparison of MBO versus TQM. 

 

Carson och Carson (1993:79–84) menar att trots de tydliga skillnaderna mellan TQM och 

MBO så visar empiriska bevis på att genom en kombination av både kvantitativa- och 

kvalitativa mål så kan detta leda till en förbättring både gällande kvalitet och kvantitet inom 

organisationer.  

Figur 1. Illustration MBO:s strategi (efter Passl:s beskrivning 1991:137) 

Sätt upp 
mål

Delegera 
delmål för 
utförande

Mät 
resultat
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 MBO TQM 

Company culture Emphasis on financial management Emphasis on customer satisfaction 

(quality) 

Focus Result orientation Process orientation 

Organizational structure Hierarchy Matrix (network) 

Strategy Three-step: set objectives/direct their 

attainment/measure results 

Four-step: similar to MBO but includes 

an additional improvement step 

Operation Setting of numerical objectives Designing of desired outcomes  

( = quality ) into performance systems 

Performance appraisal Assessment of staff effort Assessment of performance systems 

Rewards Mainly pecuniary Mainly job satisfaction 

Promotion Resulting from performance appraisal Resulting from removal of obstacles to 

personal growth 

(Tabell 1, Comparison of MBO versus TQM  egen illustration efter Passl, 1993:136) 

 

2.6 Översättningsteori 

Då managementteknologier är immateriella idéer som har en snabb spridningsförmåga och är 

formbara så översätts de då de gör sin inresa i organisationer (Røvik, 2000:149). Latour  

(1986:264–278) beskriver i sina två teorier om hur idéer sprids i tid och rum. Den första teorin 

beskriver hur idéerna sprids och kallas för diffusionsmodellen och är en teoretisk modell. Den 

andra behandlar spridningen snarare som en översättning och beskrivs som att ha en starkare 

empirisk förankring. Latour (1986:267) menar att budskap förändras i och med 

översättningsprocessen av budskapet. 

 

2.6.1 Tidigare forskning om översättning av TQM 

En forskare som studerat TQM via en longitudinell forskningsdesign är Quist (2003) där han i 

sin doktorsavhandling har studerat hur tjänsteorganisationer har översatt TQM i 

verksamheten. Organisationerna som studerades var RSV-koncernen (Riksskatteverket) och 

Landstinget i Värmland, Quists forskning studerar därmed två mycket stora organisationer. 

Resultatet av studien var bland annat timingens centralitet, där Quist poängterar att en 

matchning mellan införandefasen och utvärderingen av vart organisationen står vid 

införandefasen är en viktig parameter för att översättningen ska bli framgångsrik. Quist 

myntar även begreppet mognad, vilket han avser beskriva att alla organisationer är olika och 

vart de befinner sig i sin mognadsgrad är betydande då idén, (vilket avser TQM i denna 
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studie) gör sin inresa i organisationen. Han menar då som följd att en omogen organisation 

med oidentifierade processer löper större risk att förlora sig själv exempelvis genom arbetet 

att beskriva sina processer, vilket leder till att organisationen snarare skapar processer än 

förbättrar befintliga (Quist, 2003:256–258).  

 

2.6.2 Studiens tolkningsram av Översättningsteori 

Det som ska undersökas i denna studie är vilka arbetssätt och rutiner översättningsprocessen 

ger upphov till och vilken verkan det får inom organisationen. Røvik (2000:158–165) 

definierar fyra tillvägagångsätt för att översätta en teoretisk managementteknologi till den 

specifika organisationen. Den första är konkretisering, där den teoretiska modellen översätts i 

organisationen till arbetssätt, processer och verktyg. Han poängterar att tekniker såsom TQM, 

är relativt vaga begrepp som kräver en konkretisering för att kunna användas inom en 

organisation. Den andra typen av översättning benämner Røvik som delvis imitation och han 

beskriver denna typ av översättning som att en organisation anammar delar av en 

managementteknologi. Teknologier såsom TQM beskrivs som modeller bestående av flera 

delar som är löst kopplade till varandra och där utvalda delar kan anammas var för sig. Den 

tredje översättningsmetoden är kombination där en organisation anammar flera olika 

managementteknologiers delar samtidigt och gör en egen kombination av delarna. Då dessa 

modeller ofta som nämns ovan består av löst kopplade delar kan flera delar anammas 

samtidigt. Den fjärde och sista översättningsmetoden är omsmältning där en organisation 

anammar olika delar och sedan skapar sin egen unika variant av delarna som inte är lika det 

de ursprungligen karakteriserades av. 

 

Denna teori kommer att användas för att analysera hur organisationerna eventuellt tillämpar 

TQM eller MBO, eller om det sker i kombination. 

 

2.7 Isomorfism 

Begreppet isomorfism beskriver den homogenitet som finns inom organisatoriska fält och 

förklarar vad homogeniteten orsakas av (DiMaggio & Powell, 1991:64).  
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2.7.1 Tidigare forskning om Isomorfism 

DiMaggio och Powell (1991:64) söker en förklaring kring den homogenitet som existerar 

inom olika organisatoriska fält i synnerhet inom fält som är väletablerade där det finns ett 

påtagligt homogeniseringstryck. Författarna beskriver sex tidigare studier där en tendens syns 

på en ökad strukturering av fältet orsakat av aktiviteter som olika organisationer utför, vilket 

leder till en homogenisering som även nya aktörer anammar. Det är när fälten struktureras 

som krafter uppkommer som driver organisationerna till att bli likartade. DiMaggio och 

Powell (1991:65) argumenterar för att dessa krafter är: konkurrens, de professionella 

grupperna och de offentliga myndigheterna. Författarna vidhåller att det finns två sorter 

isomorfism, vilka är konkurrens och institutionell.  

 

2.7.2 Studiens tolkningsram av Isomorfism 

Denna studie kommer att analysera den institutionella isomorfismen, vilken påverkas av tre 

olika mekanismer: Tvingande-, Imiterande- och Normativ isomorfism (DiMaggio & Powell, 

1991:66). Studien kommer fokusera på Tvingande isomorfism som främst är tillämpningsbar 

på de två fallen.  

 

Tvingande isomorfism kopplas till politiska aktörer och myndigheters påverkan på 

organisationer (DiMaggio & Powell 1991:67–68). Dessa politiska aktörer och myndigheter 

formar via lagen hur organisationer organiserar sin struktur och hur de uppför sig. Statens 

dominans över organisationerna i samhället regleras via de lagar som är legitimerade av staten 

och därmed institutionaliserade, vilket driver till en homogenitet inom förutbestämda 

områden. Lagarna och kraven från offentliga myndigheter är konkreta exempel på tvingande 

isomorfism (DiMaggio & Powell, 1991:67–68). Den Tvingande isomorfismen kan kopplas till 

den offentliga sektorns påverkan på organisationer i upphandlingsförfarandet och eventuellt 

bidrar till isomorfism i och med kravställningen i förfrågningsunderlagen. 

 

Studien kommer därmed att söka efter krav ställda av den offentliga sektorn via 

upphandlingarna som kan tänkas ha tvingande påverkan på organisationsstrukturen och 

därmed söka efter hur den tvingande isomorfismen yttrar sig i upphandlingarna.  
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3 Metod 

I första delen av detta kapitel presenteras studiens forskningsstrategi. Därefter beskrivs urval 

och population. Vidare beskrivs genomförandet av studien med tillvägagångssätt för 

datainsamling och bearbetning av insamlad rådata. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet 

och metodkritik framförs.  

 

3.1 Forskningsdesign 

Designen för denna studie är en flerfallsstudie, fallstudiemetodiken används främst för att 

studera ett enstaka fall men då vi utförde en komparativ analys krävdes det minst två fall. 

Anledningen till denna design var för att få djupare insikt om de två organisationers strategi 

och handlande istället för att undersöka flertalet enheter ytligt (Denscombe, 2009:60). 

Flerfallsstudien genomfördes via kvalitativa intervjuer som behandlade nyckelpositioner inom 

de båda organisationerna (se Tabell 3 Förteckning urval respondenter RenoNorden AB och 

Tabell 4, Förteckning urval respondenter Q-Park AB). 

 

3.1.1 Primärdata 

Den primärdata som ligger till grund för denna studie insamlades via semistrukturerade 

intervjuer. För att kunna kartlägga dessa två fall behövdes en djupgående studie snarare än en 

ytlig och på grund av detta är denna metodik utvald då den skänker ett djup (Denscombe 

2009:232–235). Intervjuer genomfördes med representanter från RenoNorden AB, se Tabell 

3, Förteckning urval respondenter RenoNorden AB samt Q-Park AB, se Tabell 4, Förteckning 

urval respondenter Q-Park AB. I Bilaga 1, Detaljerad beskrivning av respondenternas roller 

inom organisationerna, återfinns en arbetsbeskrivning av alla intervjuade respondenter. 

 

3.1.2 Sekundärdata 

Skriftliga källor såsom exempelvis Kvalitetspolicy för de respektive organisationerna utgjorde 

delar av sekundärdata. Sekundärkällor såsom interna dokument kan ge mycket innehållsrik 

data enligt Denscombe (2009:316). Den andra delen i sekundärdata avsåg 

förfrågningsunderlag som publicerats i upphandlingar där som de två organisationerna 

deltagit. De förfrågningsunderlag som används i studien presenteras i Tabell 2, Redovisning 

av sekundärkällor. Vi har även eftersökt förfrågningsunderlag från Skellefteå kommun och 
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Älvsbyns kommun men då dessa två kommuners avtal med Q-Park AB var i den 

storleksnivån att de inte krävde någon upphandling kunde de inte utgöra en sekundärkälla.  

 

 

 

 

3.2 Urval  

Studien baserades på ett subjektivt urval, där de två organisationerna blev utvalda på grund av 

sin lämplighet (Denscombe 2009:37). De två organisationer arbetade mot kommunal 

verksamhet i form av anbudsupphandling, hos RenoNorden AB var kommunerna 

huvudmarknaden1 medan hos Q-Park AB var det en av flera marknader.2 I denna studie var 

RenoNorden AB vårt huvudfall där vi kartlade de fenomen som var särskiljande och Q-Park 

AB blev vårt jämförande fall. Denna typ av metod med huvud- och jämförande fall beskrivs 

av Johannessen och Tufte (2010:57).  

 

De båda organisationernas lämplighet vägdes och motiverades med att de båda tillhörde en 

respektive koncern. RenoNorden AB har sitt moderbolag i Norge (Allabolag.se 2014a) och Q-

Park AB har sitt moderbolag i Holland (Allabolag.se 2014b). RenoNorden AB hade enligt 

septembers löneutbetalning 442 anställda3 och Q-Park AB hade 398 anställda enligt bokslutet 

2013 (Allabolag.se 2014c). De två tillhör därmed samma storlekskategori enligt antal 

anställda och den stora skillnaden är branschtillhörigheten (se avsnitt 3.2.1 Population). 

Organisationen RenoNorden AS erbjöd vid studiens författande sina tjänster i fyra länder, 

vilka var Danmark, Finland, Norge och Sverige (RenoNorden AS, 2014) och inom Sverige 

hade RenoNorden AB 22 olika avdelningar fördelat över hela landet (RenoNorden AB, 

2014b). Q-Park BV erbjöd vid studiens författande sina tjänster i tio länder, dessa var Belgien, 

Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Norge, Tyskland, Storbritannien och Sverige 

                                                 
1 Redovisningsansvarig, Intervju, 2014-10-31 
2 Medansvarig Projekt, Intervju 2014-11-07 
3 Redovisningsansvarig, E-post, 2014-10-28 

RenoNorden AB Q-Park AB 

Sigtuna Kommun Burlöv Kommun 

Sundbyberg Stad Landstinget Dalarna 

Östhammar Kommun Nyköping Kommun 

Kvalitetshandboken Q-Park AB:s hemsida (Mobilitetspartner) 

(Tabell 2 - Redovisning av sekundärkällor- egen illustration) 
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(Q-Park BV, 2014). I Sverige erbjöd Q-Park AB 273 000 parkeringsplatser fördelat på 1500 

olika platser (Q-Park AB, 2014a). 

 

Dessa två fall var intressanta för en jämförelse, både på grund av sin likhet i struktur då de 

tillhör en respektive koncern samt sin olikhet gällande bransch. Likheterna gör att en studie 

huruvida en strukturell isomorfism existerar var tillämplig samt skillnaderna möjliggjorde 

även en undersökning om branschtillhörigheten var en avgörande faktor. Med begreppet 

strukturell isomorfism menar DiMaggio och Powell (1991:171) att desto mer strukturerad 

omgivningen blir, så kommer organisationer inom omgivningen att börja likna varandra och 

bli mer homogeniserade. För en närmare beskrivning av organisationerna se avsnitt 4 

Beskrivning av studieobjekten. 

 

3.2.1 Population 

De två utvalda organisationer tillhörde populationen företag med 200-499 anställda enligt 

Statistiska Centralbyrån databas Företagsdatabasen, databasen delar in företag efter SNI 

(Svenskt näringsgrens indelning). Totalt finns det enligt 2013 års statistik 983 företag med 

200-499 antal anställda (Statistiska centralbyrån, 2013a). De två organisationernas SNI 

tillhörighet illustreras i Figur 2, Illustration över tillhörighet i SNI. 

 

Som kan skådas i Figur 2, Illustration över tillhörighet i SNI tillhörde RenoNorden AB 

branschen Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering som totalt 

innefattade tio företag i Sverige. Q-Park AB tillhörde branschen Transport och magasinering 

RenoNorden AB Q-Park AB 

SNI – 52219 

H – Transport och magasinering 

SNI – 70100 

M – Verksamhet inom juridik, 

ekonomi, vetenskap och teknik 

SNI – 38110  & SNI - 38210 

E – Vattenförsörjning; 

avloppsrening, avfallshantering 

och sanering 

10 företag 47 företag 

64 företag 

Figur 2 – Illustration över tillhörighet i SNI. (Allabolag.se, 2014a, c & Statistiska centralbyrån, 2013b, 2014a-c) 
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som totalt innefattade 47 företag i Sverige. Eftersom de både hade en central organisation 

klassificeras de både som företag med Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och 

teknik som totalt innefattade 64 företag i Sverige.  

 

3.3 Genomförande 

En intervjuguide utgjorde studiens huvudsakliga undersökningsinstrument. Den framställdes 

så att nyckelkomponenterna inom den valda teoretiska referensramen behandlades. 

Utformningen utgjordes av teman som togs fram för att tillgodose studien med relevant data, 

detta i enlighet med Johannessen och Tuftes (2010:98–99) rekommendationer för 

genomförande av delvis strukturerade intervjuer. Intervjuguidens temaområden återfinns i 

Bilaga 2, Intervjuguide. 

 

3.3.1 Tillvägagångssätt för datainsamling 

Intervjuerna genomfördes under perioden 31 oktober 2014 fram till den 24 november 2014 

fördelat på datumen 31 oktober, 6 november, 12 november samt den 21 november för 

RenoNorden AB (se Tabell 3, Förteckning urval respondenter RenoNorden AB). Med Q-Park 

AB genomfördes intervjuerna 7 november och 24 november (se Tabell 4, Förteckning urval 

respondenter Q-Park AB). Alla intervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats 

med undantag av Storkundsansvarig på Q-Park AB vars intervju genomfördes per telefon.   

 

För att säkerställa att ingen muntlig data förlorades så spelades samtliga intervjuer in via 

ljudupptagning och respondenterna blev varse om att inspelningsprocessen var en metod för 

att säkerställa att vi uppfattat respondenternas budskap rätt, vilket gav en återblickande 

kontrollfunktion (Denscombe, 2009:259). Efter att resultatet sammanställts skickades utdrag 

på ingående innehåll till respektive respondent, för att säkerställa informationen. 

 

I samtliga intervjuer tillfrågades respondenterna om det fanns möjlighet till återkoppling ifall 

något saknats. Uppföljning har skett med VD, Chefen för Strategi- och Affärsutveckling, 

Upphandlingschefen och Redovisningsansvarig på RenoNorden AB. På Q-Park AB har 

följdfrågor ställts till Storkundsansvarig. 
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Intervjuerna med stabspersonalen på RenoNorden AB genomfördes i huvudsak på 

huvudkontoret i Älvsjö i ett av deras konferensrum. Intervjuerna med Redovisningsansvarig 

och Löneadministratören genomfördes på deras respektive kontor. Intervjuerna med den 

operativa personalen såsom Avdelningschefen, Arbetsledare och de två Miljöarbetarna 

genomfördes på deras arbetsplats på Älvsjödepån på Avdelningschefens kontor. Samtliga 

platser valdes av organisationen och utfördes enskilt med respektive respondent.  

 

Titel/Område Organisation Datum Intervjulängd 

Arbetsledare – Älvsjödepån – Maureen Burvall RenoNorden AB 2014-11-12 45 min 

Avdelningschef – Älvsjödepån – Joakim Gårdfalk RenoNorden AB 2014-11-12 35 min 

Chef för Strategi och Affärsutveckling – Andreas Westin RenoNorden AB 2014-10-31 45 min 

Koncernchef – Staffan Ebenfelt RenoNorden AB 2014-11-21 75 min 

Kvalitets- och Miljöchef – Eva Karlberg RenoNorden AB 2014-11-06 55 min 

Löneadministratör – Jelena Arutunian RenoNorden AB 2014-10-31 10 min 

Miljöarbetare I – Älvsjödepån – Peter Buskas RenoNorden AB 2014-11-12 25 min 

Miljöarbetare II – Älvsjödepån – Tommy Stenqvist RenoNorden AB 2014-11-12 25 min 

Redovisningsansvarig – Malin Berggren RenoNorden AB 2014-10-31 20 min 

Strategi och Affärsutveckling – Jacob Malmborg RenoNorden AB 2014-10-31 25 min 

Upphandlingschef – Fredrik Flodin RenoNorden AB 2014-11-06 65 min 

VD – Peter Ekholm RenoNorden AB 2014-10-31 30 min 

                                                                    (Tabell 3, Förteckning urval respondenter RenoNorden AB – egen illustration) 

 

På Q-Park AB genomfördes intervjuerna enskilt med respektive respondent på huvudkontoret 

i Johanneshov. Platsen valdes av Kundservicechefen och var i ett konferensrum för samtliga 

deltagare. Telefonintervjun med Storkundsansvarig genomfördes efter dennes schema.  

 

Titel/Område Organisation Datum Intervjulängd 

Gruppchef Back Office – Ulrika Holmström Q-Park AB 2014-11-07 25 min 

Kundservicechef – Åsa Sandström Q-Park AB 2014-11-07 45 min 

Medansvarig Back Office – Oskar Hultenius Q-Park AB 2014-11-07 25 min 

Medansvarig Projekt – Alexander Roslund Q-Park AB 2014-11-07 25 min 

Storkundsansvarig försäljning – Peter Bouvin Q-Park AB 2014-11-24 25 min 

                                                                            (Tabell 4 – Förteckning urval respondenter Q-Park AB – egen illustration) 
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Det sekundära datamaterialet insamlades via eftersökningar på organisationernas hemsidor 

gällande upphandlingar som de två organisationerna vunnit. De upphandlingar som vunnits 

perioden 2013.11.01 – 2014.12.01 eftersöktes hos kommunerna och landstingen. Det 

resulterade i att kommunerna och landstingen i Tabell 2, Redovisning av sekundära källor, 

kunde användas då kontrakten upphandlats. Vid den inledande kontakten tillfrågades 

organisationerna om de kunde delge studien dokument gällande arbetssätt. RenoNorden AB 

valde att lämna ut sin kvalitetshandbok som utgör en sekundärkälla. På Q-Park AB:s hemsida 

har studien återfunnit data som även ingår i de sekundära källorna. 

 

3.3.2 Bearbetning av rådata 

När studiens data bearbetades användes Johannessen och Tuftes analysmetoden för 

företagsekonomisk forskning där metoden delas in i fyra faser (Johannessen & Tufte, 

2010:115).  

 

I första fasen sökte vi efter centrala teman i det insamlade datamaterialet. I enlighet med 

Johannessen och Tufte (2010:110) har vi på så sätt arbetat med ett fågelperspektiv. Vi 

identifierade de teman som definierades i intervjuguiden såsom organisationernas mål och 

värderingar, vilket arbetssätt och vilka verktyg de använder samt interna- och externa krafters 

påverkan på organisationen. I denna fas arbetade vi även med att försöka bilda en helhet av 

hur arbetet inom organisationerna, organiserades (Johannessen & Tufte, 2010:110). De 

ingående teman valdes ut på grund av att de är relevanta för den teoretiska referensramen men 

även eftersom de är övergripande och ger en god översikt över hur organisationerna 

organiserar sig och varför. 

 

I den andra fasen identifierade vi koder, de koder vi använde oss av var deduktiva koder 

baserade på vår frågeställning och vår teoretiska referensram. Dessa koder har även varit 

vägledande för att hitta de kategorier som vi delade upp texten i (Johannessen & Tufte, 

2010:111–113). I praktiken har detta lett till en gruppering av den text som datamaterialet 

utgör, i Figur 3, Tema, Koder, Kategorier & Underkategorier presenteras de teman och koder 

som leder ned i de aktuella kategorierna.  
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I den tredje fasen samlade vi meningsinnehåll som kunde kopplas till de koder och kategorier 

vi utvunnit under den andra fasen och sorterade in innehållet i dessa (se Figur 3 Tema, Koder, 

Kategorier & Underkategorier). Johannessen och Tufte (2010:114) menar att denna fas 

kondenserar meningsinnehållet.  

 

I den fjärde och sista fasen satte vi samman materialet från tredje fasen och utvärderade ifall 

vi använt oss av relevanta koder och om vårt datamaterial varit tillräckligt. Vidare söktes 

samband och mönster i den sammantagna kodade och kategoriserade innehållet (Johannessen 

och Tufte, 2010:114–115).  

 

3.4 Trovärdighet 

Denscombe (2009:378–386) och Trost (2011:131–135) menar att inom kvalitativa intervjuer 

och kvalitativ forskning är trovärdigheten den svaga punkten. Begrepp som validitet och 

reliabilitet är via sin innebörd lämpade till kvantitativ forskning. Nedan följer ett urval av de 

åtgärder som vidtogs för att öka studiens trovärdighet. 

 

För att säkerställa respondenternas trovärdighet gällande det de delade med sig av under 

intervjuerna genomfördes praktiska kontroller av data. Kontrollen har delvis skett före 

intervjuerna då frågorna har formulerats kring vad, hur och varför respondenterna utförde sina 

arbetsuppgifter snarare än att undersöka vad respondenterna tyckte om sina arbetsuppgifter då 

TEMA

•Mål   - Värderingar   - Arbetssätt 
Verktyg   - Interna & Externa krafters påverkan 

KODER

• Förändring  - TQM   - MBO  - Kravställare på organisationen

KATEGORIER

• Delaktighet från management  - Kundfokus

• Delaktighet från medarbetare  - Processfokus  - Faktagrundade beslut  

• Kontinuerlig förbättring  - Utformning av mål  

• Delaktighet i målsättningsarbetet  - Uppföljning av mål  - Incitament

UNDER

KATEGORIER

•Verksamhetsidé & vision  - Kvalitetsplan  - Externa kunder
Interna kunder  - Engagemang & delegering   - Utveckling & utbildning  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 3, Tema, Koder, Kategorier & Underkategorier) 
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studien undersökte hur organiseringen skedde och på vilka grunder. Det har även skett en 

efterkontroll där data från respondent x stämts av med respondent y för att säkra 

trovärdigheten i informationen och kontroll mot sekundärkällor. Dessa typer av kontroller 

förespråkas av Denscombe (2009:265–266) som verktyg för att öka trovärdigheten i 

intervjuer.  

 

Efter att resultatet sammanställts skickades samtliga respondenters medverkande innehåll ut 

till respektive respondent för eventuella kommentarer och för att ytterligare säkerställa det 

insamlade meningsinnehållets trovärdighet. Detta benämns av Denscombe (2009:380) som 

respondentvalidering och minskar risken för att respondenterna blivit missförstådda och 

därmed ökar informationens trovärdighet. 

 

Vidare finns det en risk för en intervjuareffekt, där respondenten påverkas av intervjuaren 

vilket kan leda till att respondenten förmedlar missvisande information om deras arbete, som 

minskar trovärdigheten. För att minska risken för detta genomfördes intervjuerna via 

frågeteman där risken för påverkan av respondenten minskar i och med att respondenten leder 

intervjun (Denscombe, 2009:269). De respondenter som ingick i studien var noga utvalda på 

grund av sina befattningar, där ledningen var representerad, kundansvarig inom upphandling, 

Avdelningschef med god insikt i budgetprocessen, Arbetsledare som var kundkontakt samt 

Miljöarbetare och Medansvarig Back Office/Projekt som fanns där verksamheten drevs och 

hade stor kännedom om driften. Detta gjorde att de klassades som nyckelpersoner som har en 

hög trovärdighet (Denscombe, 2009:266–267). 

 

3.5 Metodkritik 

Den metodkritik som kan riktas mot studien är att andelen respondenter inte är lika i antal från 

de båda organisationerna. Det är befogat men då tillgången på data gällande studiens 

huvudfall RenoNorden AB var så riklig hade ingen avgränsning med fog kunnat ske. 

Datamängden gav huvudfallet ett djup som berikade studien. Eftersom det medförde en ojämn 

fördelning grundades även studien på sekundärdatakällor som förfrågningsunderlag för att 

jämna ut skillnaden mellan de två enheterna. Gällande frågorna kring underkategorin 

Incitament ser vi en risk att respondenterna kan ha hållit inne med information då incitament 

kan betraktas som känslig och privat information. 
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4 Beskrivning av studieobjekten 

I detta kapitel beskrivs de två studieobjekten, RenoNorden AB och Q-Park AB på detaljnivå.  

 

4.1 RenoNorden AB 

RenoNorden AB är en organisation vars verksamhet kretsar kring upphämtning och transport 

av icke-farligt avfall. Bolaget registrerades hos bolagsverket 2008-01-17 (Allabolag.se 

2014d). Organisationen RenoNorden AB ingår i koncernstrukturen RenoNorden Holding AS. 

Verkställande direktör för RenoNorden AB är Peter Ekholm och organisationen är 

lokaliserade i Älvsjö, Stockholms län. Vid det senaste bokslutet 2013 hade organisationen en 

omsättning på 348 802 tkr, ett resultat på – 186 tkr och tillgångar värda 202 094 tkr. 

Organisationens vinstmarginal låg på 3,84 % vid 2013 års bokslut och hade sjunkit från 

bokslutet 2012 då det låg på 7,05 %. Organisationen hade en god kassalikviditet om 149,23 % 

och en soliditet på 24,02 % vilket innebär en förbättring från bokslutet 2012 då den låg på 

20,31% (Allabolag.se 2014f). Antal anställda var vid september månads löneutbetalning 442 

personer, varav 398 arbetare och 44 tjänstemän4. 

 

4.2 Q-park AB 

Q-Park AB:s verksamhets ändamål uppges att vara ett fullserviceföretag inom 

parkeringsbranschen. Deras produkter är allt från planerings- och driftarbete, till uthyrning av 

parkeringsplatser samt bevakning/underhåll av parkeringsplatser (Q-Park AB, 2014b). 

Organisationen är aktivt hos bolagsverket sedan 1998-03-19 och är därför cirka tio år äldre än 

RenoNorden AB (Allabolag.se 2014e). Koncernen Q-Park AB tillhör Q-Park BV och Q-Park 

AB:s moderbolag är CP Group AB. Detta bolag har därmed en mer komplex koncernstruktur 

än RenoNorden AB (Allabolag.se 2014a). Bolaget är lokaliserat i Johanneshov, Stockholms 

län och är relativt närbeläget RenoNorden AB. Verkställande direktör är Ulf Peder Ståhlberg 

och organisationen hade enligt 2013 års bokslut 398 anställda och en omsättning på 990 734 

tkr. Resultatet för 2013 var 31 289 tkr, värt att notera är att organisationen gjorde en förlust 

för bokslutet 2012. Organisationens tillgångar uppgick för bokslutet 2013 till 859 283 tkr. 

Vinstmarginalen låg på 5,95 % och kassalikviditeten på 100, 51 %. Organisationen hade en 

mycket god soliditet på 61,47 % (Allabolag.se 2014c).  

 

                                                 
4 Redovisningsansvarig. E-post, 2014-10-28 
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5 Resultat RenoNorden AB 

I detta kapitel presenterar vi RenoNorden AB:s resultat. Resultatet delas in i de koder, 

kategorier och underkategorier som ligger till grund för analysen.  

 

5.1 Förändring 

RenoNorden AB genomgår sedan cirka 18 månader tillbaka en organisationsförändring. 

Syftet med den pågående organisationsförändringen är delvis att skapa en tydlig 

koncernledning. Denna koncernledning ska ha ett gemensamt mål som är övergripande för 

hela koncernen. Koncernchefen är ledare för koncernledningen och är ansvarig för den 

strategi som är kopplad till de gemensamma målen. Förändringen innefattar även att 

identifiera de frågor som ska drivas lokalt och vilka som ska drivas centralt från 

koncernledningen för att öka möjligheten till stordriftsfördelar och synergier.5 

 

Inom ekonomi- och administration har organisationen börjat använda samma 

redovisningsprincip och arbetar likartat för att en jämförelse ska kunna ske på koncernnivå. 

Inom inköp arbetar de med att samla volymer för att få så låga kostnader som möjligt. Det har 

även skett förändringar i hur ett anbud lämnas, där syftet är att organisationerna inom 

koncernen ska kunna backa upp varandra vid hög arbetsbelastning. Ruttplanering har också 

införts för att stärka konkurrenskraften och minska kostnaderna.6 

 

VD:n menar att arbetet inom den svenska ledningsgruppen har blivit mer strukturerat och att 

deltagarna i ledningsgruppen har blivit mer specialiserade på sina respektive områden till 

följd av organisationsförändringen.7 

 

5.2 TQM 

5.2.1 Delaktighet från management 

Ledningsgruppen på RenoNorden AB hanterar frågor som rör strategier, controlling, 

produktion, human relations, kvalitet och miljö. Ledningen sammanträder en gång per månad 

där alla enhetschefer redovisar händelser på sina respektive enheter.8 

                                                 
5 Koncernchef, Intervju 2014-11-21 
6 Koncernchef, Intervju 2014-11-21 
7 VD, E-post 2014-11-13 
8 VD, E-post 2014-11-13 



26 

 

5.2.1.1 Verksamhetsidé och vision 

Koncernchefens strategi för utförandet av förändringens vision är att sprida budskapet, först 

till ledningsgruppen och sedan vidare ner i organisationen. Han arbetar för att visionen ska få 

sitt eget liv och att alla i organisationen ska arbeta efter den och se den som självskriven. 

Metoden som Koncernchefen använder sig av är att sprida idén uppifrån och ner via 

kravställning, stöttning, analys och att genom det skapa en utvecklings- och resultatbaserad 

förändringskultur.9 

 

RenoNorden AB har kärnvärdena: kvalitet, respekt, miljö och effektivitet, dessa är 

gemensamma för hela koncernen. Kärnvärdena togs fram före den pågående 

organisationsförändringen. När nuvarande Koncernchefen tillträdde sin tjänst i januari 2014 

funderade han på hur väl de fungerade med organisationens värderingar och han kom fram till 

att orden speglar kulturen. Han beskriver, att som nytillträdd Koncernchef så är det viktigt att 

sätta sina prioriteringar och inte förändra sådant som inte är i behov att förändras.10 

 

VD:n arbetar med att föra ut kärnvärdena i organisationen vid sammanträden med både 

regionchefer, avdelningschefer och miljöarbetare. Syftet med detta arbete är att säkerställa 

kännedomen för de värderingar som varumärket bygger på. Nyanställda tilldelas ett häfte med 

organisationens kärnvärderingar för att förstå dess syn på verksamheten.11  

 

5.2.1.2 Kvalitetsplan 

RenoNorden AB är certifierade i kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och Kvalitets- och 

miljöchefens främsta mål är att säkerställa att ISO-certifieringarna bibehålls. Hon arbetar med 

att kunden ska vara nöjd, vilket gäller både slutkund och uppdragsgivaren. Hon arbetar även 

med att de interna kunderna - medarbetarna ska bli nöjda. RenoNorden AB tilldelades ISO-

certifieringarna år 2010 och om-certifierades år 2013.12 

 

Kvalitetssystemet VIS, (Visual Improvement System) innehåller samtliga rutiner, policys och 

blanketter som används inom verksamheten. Alla skador och reparationer på fordon 

rapporteras även in i VIS. Interna revisioner utförs årligen där det sker ett arbete med att 

                                                 
9 Koncernchef, Intervju 2014-11-21 
10 Koncernchef, Intervju 2014-11-21 
11 VD, Intervju 2014-10-31 
12 Kvalitets- och Miljöchef, Intervju 2014-11-06 
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kontrollera att alla reklamationer har åtgärdats och dokumenterats samt att organisationen har 

regelbundna sammanträden som dokumenteras. Den interna revisionen fokuserar även på 

sjukfrånvaro och hur avdelningarna arbetar med att följa upp detta.13 

 

Kvalitetsplanen sammanfattas i dokumentet Kvalitetshandboken, vilken beskriver 

organisationens mission och på vilket sätt missionen ska genomföras. Kvalitetshandboken 

definierar organisationens viktigaste process avfallshanteringen via en processkarta, där 

miljöarbetaren klassas som den viktigaste resursen för processen. Handboken beskriver även 

stödsystemets (VIS) roll där en förbättringsdel ingår i mjukvaran. Den beskriver även att 

kundfokuseringen mäts via den avvikelse/reklamations registrering som sker kontinuerligt. 

Vidare beskriver den på detaljnivå hur organisationen ska drivas (RenoNorden AB, 2014a).  

 

5.2.2 Kundfokus 

Kvalitets- och miljöchefen berättar att kunderna följs upp inom ISO-standarden där 

RenoNorden AB ska följa upp kundklagomål/reklamationer. Fokuseringen ska vara på 

kunden och inte på intäkter. Hon menar att en nöjd kund är essentiellt medan en missnöjd 

kund kan baktala organisationen vilket kan leda till dåligt rykte. Om RenoNorden AB lyckas 

tillfredsställa kunderna inom kontrakten har de möjlighet att realisera de optioner som finns 

gällande avtalsförlängning.14 

 

5.2.2.1 Externa kunder 

VD:n beskriver RenoNorden AB som kommunens förlängda arm. Kommunen är kund och 

avtalspart men samtidigt ser han även kommunens kund – abonnenten, som deras kund. Detta 

leder till att RenoNorden AB arbetar mot abonnenten på kommunens uppdrag.15 

 

Organisationen har planer för att införa NKI-undersökningar (Nöjd Kund Index) för att 

utvärdera kommunernas tillfredsställelse samt vilka förbättringar RenoNorden AB kan 

implementera.16 

 

                                                 
13 Avdelningschef, Intervju 2014-11-12 
14 Kvalitets- och Miljöchef, Intervju 2014-11-06 
15 VD, Intervju 2014-10-31 
16 VD, Intervju 2014-10-31 
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I dagsläget är det Avdelningschefen som ansvarar för kundkontakten samt att säkerställa 

samarbetets relation. Kundnöjdheten utvärderas även genom att resultatet av en upphandling 

analyseras. När publicering av upphandlingens utgång sker, ser RenoNorden AB sin 

poängsättning i kvalificeringen vilket ger indikation på hur nöjd kommunerna varit med 

anbudet.17 De arbetar dock inte i nuläget med strukturerade konkurrentanalyser.18 

 

Den kommunikation som sker med kommunen går via miljöarbetarna till arbetsledaren som 

för in informationen i verksamhetssystemet. Kommunikationen kan även ske via e-mail där 

varje enhet har en separat e-mailadress som stäms av dagligen. Enheten som arbetar mot 

Stockholm Stad arbetar i systemet ”adminet”, där de dokumenterar avvikelser inom avtalet.19 

 

Miljöarbetare I:s dagliga mål är att inte få några kundklagomål alls då han har ett starkt 

kundfokus. Han och hans fordonskollega säkerställer att de hämtar det avfall som ska hämtas 

enligt avtalet. Han poängterar även att avfallsrummen ska vara i gott skick när de tömt 

avfallet.20 Miljöarbetare II upplever sig som RenoNorden AB:s ansikte utåt och tänker 

dagligen på att han representerar organisationens värderingar ut mot kund både genom sin 

uniform och sitt arbetsfordon. Han menar därmed att det är viktigt att uppföra sig väl både i 

trafiken och i mötet med människor.21 

 

5.2.2.2 Interna kunder 

Organisationen arbetar med att utvärdera medarbetarnas tillfredsställelse via NMI-

undersökningar (Nöjd Medarbetar Index).22 

 

RenoNorden AB har årligen ett julbord där huvudkontoret går ut med de enheter som finns i 

Stockholm. De anställda får även en julklapp varje år, tidigare år har de exempelvis fått en 

matlåda.23 Varje morgon bjuder organisationen på frukost för att säkerställa att ingen arbetar 

på tom mage.24 Miljöarbetarna har även en rättighet att på arbetsgivarens bekostnad besöka 

naprapat sex gånger per år. Miljöarbetare II framhäver hur viktigt det är att vara i god form 

                                                 
17 Chef för Strategi och Affärsutveckling, Intervju 2014-10-31 
18 Chef för Strategi och Affärsutveckling, E-post 2014-11-27 
19 Arbetsledare, Intervju 2014-11-12 
20 Miljöarbetare I, Intervju 2014-11-12 
21 Miljöarbetare II, Intervju 2014-11-12 
22 VD, Intervju 2014-10-31 
23 Löneadministratör, Intervju 2014-10-31 
24 VD, Intervju 2014-10-31 & Löneadministratör, Intervju 2014-10-31 
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för att mäkta med arbetet. Han berättar att det även sker uppföljningar om medarbetarna har 

eventuella problem som försvårar utförandet av arbetet, då erbjuds medarbetarna läkarbesök. 

Miljöarbetare II berättar att inom hans trakt, Östermalm, är avfallet förpackat i säckar vilket 

innebär tunga lyft.25 

 

5.2.3 Delaktighet från medarbetare 

På avdelningschefens enhet arbetar teamet med att skapa en känsla av att arbetet utförs som 

ett team, det vill säga att alla har sin funktion i teamet. De arbetar även med att stärka 

förtroendet mellan varandra.26 VD:n använder metaforen om att organisationen är som ett 

fotbollslag där alla har sina uppgifter som tillsammans driver organisationen mot visionen och 

de organisatoriska målen.27 

 

5.2.3.1 Engagemang och delegering 

VD:n menar att det för RenoNorden AB är viktigt att medarbetarna känner ett engagemang då 

engagemang leder till utveckling av individen tillsammans med alla i organisationen.28 

Organisationen arbetar med att skapa engagemang via arbetet med exempelvis 

samrådsgruppen där de möts för att arbeta med förbättringar.29 Arbetet med delegering utförs 

via budgetering, där Koncernchefen vill sprida ansvaret inom organisationen.30 

 

5.2.3.2 Utveckling och utbildning 

Avdelningscheferna och arbetsledarna har fått möjlighet att genomgå ledarskapsutbildningar 

för att öka sin kompetens. Det har även drivits utbildningar inom systemstöd för att stötta den 

operativa affären.31 Arbetsledarna på Älvsjödepån genomgick ledarskapsutbildning under år 

2013 vilket de uppskattade.32 

 

För miljöarbetarnas räkning finns det ett fackligt krav som säger att de ska ha ett visst antal 

utbildningstimmar per år. Miljöarbetarna kommer att genomgå YKB-utbildning 

                                                 
25 Miljöarbetare II, Intervju 2014-11-12 
26 Avdelningschef, Intervju 2014-11-12 
27 VD, Intervju 2014-10-31 
28 VD, Intervju 2014-10-31 
29 Kvalitets- och Miljöchef, Intervju 2014-11-06 
30 Koncernchef, Intervju 2014-11-21 
31 Strategi och Affärsutveckling, Intervju 2014-10-31 
32 Arbetsledare, Intervju 2014-11-12 
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(Yrkesförarkompetensbevis) under 2015-2016. Det finns även utbildningar inom SOS och 

exempelvis Eco-Drive som också kravställs från kommunerna med jämna mellanrum.33 

 

5.2.4 Processfokus 

I koncernledningen identifieras de huvudprocesser som sker i organisationen och utvärdering 

sker om på vilken nivå processen ska utföras. Huvudprocessen, det vill säga avfallshämtning 

ser relativt likartad ut inom de olika länderna och enheterna. Det finns ett utrymme för 

anpassning för den lokala avdelningschefen i arbetet. Arbetet av analys av resultat och 

identifiering av avvikelser leder till att skapa en handlingsplan, handlingsplanen som 

avdelningschefen tar fram baseras på en stor frihetsgrad.34 

 

Arbetet med processer integreras i arbetet med att bibehålla sina ISO-certifieringar. Kvalitets- 

och miljöchefen beskriver att de respektive enheterna är som egna organisationer i den stora 

organisationen. Hon arbetar med internrevisioner där hon besöker de olika enheterna och går 

igenom rutiner och avtalen som finns med kommunerna. Hon följer även upp att lagar och 

kollektivavtal efterlevs. En annan viktig funktion är att protokollföra vid sammanträden.35 

 

Upphandlingar som utannonseras bearbetas av upphandlingschefen och av logistikplaneraren. 

Upphandlingschefen beskriver upphandlingsfasen som att när han tagit del av en ny 

annonsering granskar han publikationen och utvärderar huruvida han anser om RenoNorden 

AB ska delta i upphandlingen. I nästa steg skriver han en rekommendation till VD:n som tar 

det formella beslutet. Om RenoNorden AB ska delta så sammanställs en projektplan. 

Projektet inleds med ett initialt projektsammanträde där en diskussion förs med 

frågeställningar som synergier, risker, marginal- och produktivitetsmål. Vid detta 

sammanträde deltar VD och respektive regionchef. Koncernchefen har deltagit vid flertalet 

sammanträden och bidragit med viktiga frågeställningar. Det tredje steget är att göra en 

fältstudie över det område upphandlingen berör. Fältstudien baseras på förundersökningar 

som kartbilder och efterforskningar av området. När arbetet från fältstudien sammanställts 

sker ett sammanträde där VD, Koncernchef eller styrelsen ska godkänna anbudet beroende på 

attestnivå. I det sista steget lämnas anbudet in till kommunen.36 

                                                 
33 Kvalitets- och Miljöchef, Intervju 2014-11-06 
34 Koncernchef, Intervju 2014-11-21 
35 Kvalitets- och Miljöchef, Intervju 2014-11-06 
36 Upphandlingschef, Intervju 2014-11-06 
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Kvalifikationskraven i ett förfrågningsunderlag måste godkännas i sin helhet, om dessa inte 

godkänns klassificeras anbudet som en oren accept och anbudet utesluts. Upphandlingschefen 

arbetar med att tillfredsställa de krav som finns i förfrågningsunderlaget och att varken 

underskrida eller överskrida kravnivån. Om RenoNorden AB exempelvis skriver i anbudet att 

oljenivån i fordonen ska kontrolleras dagligen medan kommunen kräver kontroll var 14:e dag 

så förbinder sig RenoNorden AB att kontrollera oljenivån dagligen om anbudet accepteras. De 

stora kostnadsdrivarna för RenoNorden AB är fordon och personal.37 

 

När ett anbud accepteras så formas en projektorganisation bestående av upphandlingschefen, 

respektive regionchef och eventuell tillsatt avdelningschef. Det första som måste utföras är 

beställning av fordon. Upphandlingschefen berättar att ledtiden för ett fordon är cirka sex 

månader. De använder sig sedan av ett Gantt-schema som dokumenterar projektet. När 

utförandet av avtalet är kartlagt och planeringen är genomförd lämnar upphandlingschefen 

över ansvaret till den tillsatta avdelningschefen.38 

 

Miljöarbetarnas arbete finns dokumenterat i miljöarbetarhandboken som beskriver vad en 

miljöarbetare ska utföra, hur arbetet ska utföras och hur en avvikelse ska dokumenteras i VIS 

samt hanteras mot kund. Miljöarbetarhandboken finns i samtliga fordon och fungerar som en 

arbetsbeskrivning.39  

 

Miljöarbetarna som hanterar avtalet med Stockholm Stad ansvarar för vilken rutt de väljer att 

köra och har ett schema med vilka hämtningar som ska utföras under dagen. De har en 

flexibel arbetstid vilket innebär att avfallet ska hämtas mellan klockan 06:00-22:00. 

Miljöarbetare II menar att en miljöarbetare alltid vill hitta den ultimata rutten för att arbeta så 

effektivt som möjligt och därmed spara tid.40 Arbetet inom driften och enheten Östermalm 

innefattar en specialisering då de arbetar med cirka 300 nycklar och 55 portkoder på 

driftområdet vilket leder till att Miljöarbetare I och hans fordonskollega är svåra att ersätta.41  

                                                 
37 Upphandlingschef, Intervju 2014-11-06 
38 Upphandlingschef, Intervju 2014-11-06 
39 Miljöarbetare II, Intervju 2014-11-12 
40 Miljöarbetare II, Intervju 2014-11-12 
41 Miljöarbetare I, Intervju 2014-11-12 
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De fordon som används inom driften brukas främst på sitt tillhörande område. Att använda 

fordon över avtalsgränserna är problematiskt då de flesta fordon och avtal har olika 

specifikationer. I vissa kommuner krävs gas som drivmedel medan i andra kommuner 

används diesel. Detta leder till ett problem vid att fördela resurserna det vill säga fordonen 

över gränserna. Den kostnadsbesparing organisationen arbetar med är att få ner 

drivmedelsförbrukningen, minska belastningen på bromsar och minska skador både på 

personal och fordon.42 

 

5.2.5 Faktagrundade beslut  

Organisationen arbetar med NMI-undersökningar (Nöjd Medarbetar Index). I framtiden 

kommer NKI-undersökningar (Nöjd Kund Index) att införas för att utvärdera kommunernas 

tillfredsställelse och vad RenoNorden AB kan förbättra.43 

 

Chefen för Strategi- och Affärsutveckling arbetar med att extrahera data ur de fordonsdatorer 

som finns tillgängliga i de kommuner som arbetar med registrering av kärl och vägning av 

dessa. Informationen sammanställs i Excel och presenteras i Power Point.44 Organisationen 

arbetar även med post-bidanalyser där det vid en avslutad upphandling sker en utvärdering på 

det vinnande budet och vilka parametrar som möjliggjorde att en konkurrent vann.45 

 

Kvalitetssäkringssystemet VIS används av enheten Strategi- och Affärsutveckling för 

uppföljning och kontroll av fordonsflottan, med fordonsflotta menas de fordon som finns 

tillgängliga i organisationen.46 Arbetsledarnas roll är att säkerställa att mätarställningen är 

uppdaterad i VIS.47 

  

                                                 
42 Avdelningschef, Intervju 2014-11-12 
43 VD, Intervju 2014-10-31 
44 Chef för Strategi och Affärsutveckling, E-post 2014-11-27 
45 Chef för Strategi och Affärsutveckling, Intervju 2014-10-31 
46 Strategi och Affärsutveckling, Intervju 2014-10-31 
47 Arbetsledare, Intervju 2014-11-12 
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Inom beslutsfattande arbetar Strategi- och Affärsutvecklaren med en utvärderingsmatris som 

fylls med relevant information och ligger till grund för den presentation som presenteras för 

berörd part. I de flesta fall sköts beslutsfattandet av nyckelpersoner inom driften snarare än att 

Strategi- och Affärsutvecklaren själv fattar beslut. Då organisationen är i förändring 

poängterar han att förankring av beslut och relevanta mått är livsnödvändigt som grund för 

beslutsfattande.48 

 

Löneadministratören tar fram statistik om arbetsskador och om sjukfrånvaro som bland annat 

används av regioncheferna men som även skickas till Statistiska Centralbyrån.49 

 

5.2.6 Kontinuerliga förbättringar 

Det kontinuerliga förbättringsarbetet tar form delvis i projektet Operational Efficiency som 

drivs av Strategi- och Affärsutvecklingsteamet, där projektet besöker de olika avdelningarna 

och går igenom kontraktet. Deltagare är ruttplanerare, projektledare, regionchef, VD och den 

lokala avdelningschefen. Parametrar som undersöks är bland annat prissättning, 

merförsäljning, problem och eventuella effektiviseringsmöjligheter. Där säkerställs att 

avdelningen tar betalt för det arbetet som utförs och att de rutter som körs är de optimala. 

Workshopen mynnar ut i en handlingsplan som den lokala avdelningschefen är ägare till.50 

 

VD:n framhäver att förbättringsarbetet är ett ständigt pågående arbete. En förbättring som har 

genomförts för att säkerställa informationsflödet i organisationen är att det publicerats ett 

”VD-blad” en gång i månaden där VD:n berättar om vad som hänt och vad som kommer att 

hända.51 De har även en personaltidning som går ut till medarbetarna i driften.52 Framtida 

projekt är att landsätta det nya intranätet som ger alla medarbetare tillgång till information 

kontinuerligt.53 

  

                                                 
48 Strategi och Affärsutveckling, Intervju 2014-10-31 
49 Löneadministratör, Intervju 2014-10-31 
50 Koncernchef, Intervju 2014-11-21 
51 VD, Intervju 2014-10-31 
52 VD, Intervju 2014-10-31, Miljöarbetare I, Intervju 2014-11-12 
53 VD, Intervju 2014-10-31 
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Internrevisionen som utförs för att bland annat bibehålla ISO-certifieringen medför en 

registrering av avvikelser vilket innebär händelser som inte följer det kartlagda mönstret. Vid 

internrevisionen kan även medarbetarna framföra sina förbättringsförslag. Dessa förbättringar 

sammanställs i en handlingsplan som följs upp.54 

 

RenoNorden AB registrerar även alla avvikelser i kommunernas egna 

avvikelsehanteringssystem, det kan vara händelser såsom överhoppningar där miljöarbetarna 

inte har kunnat hämta avfall på en viss adress. Samtliga avvikelser med fordon ska rapporteras 

in i organisationens kvalitetssäkringssystem VIS där även förbättringar kan registreras.55 

 

Kvalitets- och miljöchefen förklarar förbättringsarbetets viktigaste punkt med orden ”du får 

aldrig ett förbättringsarbete om inte alla får komma till tals”.56 För att alla ska komma till tals 

arbetar RenoNorden AB även med en samrådsgrupp där representanten från miljöarbetarna 

och facket sitter ned med driftsledningen för att diskutera problem, lösningar och 

förbättringar.57 Tanken är sedan att representanten från respektive avtal ska vidarebefordra 

informationen från sammanträdet till resten av avdelningen.58 

 

I de fall som det uppkommer förbättringsmöjligheter kring arbetsmiljö tar driften det direkt 

till arbetsmiljöansvarig som stämmer av med de lagar och avtal som reglerar verksamheten. 

Miljöarbetarna ställs ibland inför situationer då abonnenter ersätter säckar med kärl trots att 

det kan finnas framkomlighetsvårigheter för miljöarbetarna vid hämtning.59 

 

5.3 MBO 

En del i den pågående organisationsförändringen är att arbeta mer målstyrt. Tidigare så 

arbetade vissa organisationer inom koncernen målstyrt men arbetet dem emellan var inte 

enhetligt. Det som organisationen nu har infört, är att de lokala avdelningscheferna bär ansvar 

för avdelningens budget, mål och handlingsplaner för hur verksamheten ska utvecklas. 

                                                 
54 Kvalitets- och Miljöchef, Intervju 2014-11-06 
55 Kvalitets- och Miljöchef, Intervju 2014-11-06 
56 Kvalitets- och Miljöchef, Intervju 2014-11-06 
57 Kvalitets- och Miljöchef, Intervju 2014-11-06 
58 Arbetsledare, Intervju 2014-11-12 
59 Miljöarbetare I, Intervju 2014-11-12 
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Motivet till denna förändring är att decentralisera för att öka ansvarsgraden på de lokala 

enheterna där kontrakten utförs.60 

  

Avdelningschefen menar att arbetet på enheterna är väldigt självständigt men dock inom 

ramarna för vad som ska uppnås. Han beskriver att det kan liknas vid att driva sin egen 

verksamhet. Risken med detta är att koncentrationen på den egna enheten blir stor och 

delaktigheten i resterande delen av organisationen minskar.61 

 

Kvalitets- och miljöchefen menar att den långa avtalstiden med kommunerna medför att 

planeringen av intäkter är betydligt mer konkret än den planering som sker i organisationer 

som har privatkunder som avtalspart.62 

 

5.3.1 Utformning av mål 

De mål som enheterna arbetar mot är utvalda och motiverade så att de ska vara relativt 

begränsade och reducerade. Eftersom de ekonomiska målen väger tungt har organisationen 

även tagit fram balanserade mål såsom kvalitetsmål för att säkerställa lönsamhet på lång sikt. 

Dessa balanserade mål kallar organisationen för KPI-rapporten, där de nyckeltal som påverkar 

avdelningschefen identifieras. Dessa kan vara både av hårda- och mjuka värden och har en 

kompletterande funktion till budgetprocessen.63 

 

Kontrakten med kommunerna avser en snittlängd på cirka fem år och sedan finns optioner 

som möjliggör cirka tre års förlängning. Detta innebär för RenoNorden AB att de måste arbeta 

med långsiktiga mål då de måste ta hela avtalstiden i beaktning för att styra verksamheten. De 

långsiktiga målen sträcker sig till år 2021.64 

 

Mjuka värden som mäts är exempelvis drivmedelsmål, där miljöarbetarna ska framföra 

fordonen lugnare och tomgångsköra fordonen mindre. Drivmedelsmålet är framtaget för att 

minska utsläppet av växthusgaser och minska bränsleförbrukningen, vilket i sin tur leder till 

minskade kostnader. De har även ett mål gällande sjukskrivningar som används som mått för 

                                                 
60 Koncernchef, Intervju 2014-11-21 
61 Avdelningschef, Intervju 2014-11-12 
62 Kvalitets- och Miljöchef, Intervju 2014-11-06 
63 Koncernchef, Intervju 2014-11-21 
64 VD, Intervju 2014-10-31 
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hur personalen mår och för att se vilka extraresurser som behövs.65 Kvalitetsmålen följs upp 

via trafiksäkerhetssystemet som finns installerat i samtliga fordon. Miljöarbetare I beskriver 

målen som väldigt tydliga och exemplifierar arbetet med att om en chaufför inte håller sig till 

uppsatta riktlinjerna så signalerar en indikator i fordonet rött.66 

 

Målet för miljöarbetarna gällande framförande av fordon beskrivs av arbetsledaren som att få 

alla hämtningar att ske enligt avtalet och att få så få avvikelser som möjligt.67 Det betyder att 

det finns kvalitetsmål där antal reklamationer mäts som utvärderas både veckovis och 

månadsvis via rapporter från exempelvis Stockholm Stad.68 

 

5.3.2 Delaktighet i målsättningsarbetet 

Budgetprocessen är bottom-up styrd där enheternas mål formuleras via en budget där 

enheterna ska leverera en viss lönsamhet. Sedan ackumuleras lönsamhetsmålet i varje steg 

upp till Koncernchefen.69 Budgetprocessen som gäller för alla RenoNorden AB:s enheter 

fungerar enligt avdelningschefen så att varje avdelningschef utformar en budget som är 

relevant för dennes respektive kontrakt. 70 Dessa enheter uppgår till 22 i antal (RenoNorden 

AB, 2014b). Sedan skickas budgetförslaget till ledningen som får ge sitt utlåtande och göra de 

förändringar som de anser behövs. I detta skede är budgeten inlämnad för år 2015. De långa 

avtalstiderna som avtalen med kommunerna innebär, leder till att avdelningschefen lätt kan 

identifiera de intäkter som ska inkluderas i budgeten. Flertalet av kostnaderna såsom personal 

är fasta medan oplanerade kostnader såsom service vid fel på fordonen måste tas i 

beaktning.71 

 

5.3.3 Uppföljning av mål 

Avdelningschefernas arbete stäms av månadsvis där resultatet presenteras och 

avdelningschefen får kommentera de avvikelser som uppstått och vilken åtgärdsplan som 

tagits fram.72 

 

                                                 
65 VD, Intervju 2014-10-31 
66 Miljöarbetare I, Intervju 2014-11-12 
67 Arbetsledare, Intervju 2014-11-12 
68 Avdelningschef, Intervju 2014-11-12 
69 Chef för Strategi och Affärsutveckling, Intervju 2014-10-31 
70 Avdelningschef, Intervju 2014-11-12 
71 Avdelningschef, Intervju 2014-11-12 
72 Koncernchef, Intervju 2014-11-21 
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Uppföljningen av miljöarbetarnas mål stäms av i fordonsdatorernas system ”elmos” där alla 

vägningar och hämtningar är märkta. Där kan arbetsledarna upptäcka eventuella 

felregistreringar. Ett problem som finns är att alla verksamheter inte är märkta och denna 

journaluppföljning då inte kan ske. Miljöarbetarna ska rapportera sina avvikelser till 

arbetsledarna dagligen.73 Medarbetarna i Älvsjödepån kan exempelvis följa upp målet med 

antal skador på en informationstavla i lobbyn som presenteras i diagramform. Andra 

uppföljningar som redovisas är statistik rörande trafiksäkerhetssystemet, detta följs även upp 

vid behov av respektive arbetsledare.74  

 

5.3.4 Incitament 

Miljöarbetarna ute i landet arbetar på månadslön medan de som arbetar för Stockholm Stad 

arbetar på ackord.75 För miljöarbetarna och arbetsledarna finns inget bonussystem vid 

måluppfyllelse.76 Miljöarbetare II menar att gott arbete belönas med uppskattning vilket får 

honom att känna ett värde och en yrkesstolthet.77Avdelningscheferna har en monetär bonus 

baserad på måluppfyllelsen i budgetprocessen.78 

 

Beställaren har i vissa fall incitament i form av bonus. I avtalet med Stockholm Stad finns 

möjlighet till en månatlig bonus om vissa krav uppfylls. Denna bonus tillfaller då 

miljöarbetarna som sedan får använda bonusen till en organisationsaktivitet. Under 

innevarande år (2014) har denna bonus tillfallit miljöarbetarna två gånger.79 

  

                                                 
73 Arbetsledare, Intervju 2014-11-12 
74 Miljöarbetare I, Intervju 2014-11-12 & Miljöarbetare II, Intervju 2014-11-12 
75 Löneadministratör, Intervju 2014-10-31 
76 Arbetsledare, Intervju 2014-11-12 
77 Miljöarbetare II, Intervju 2014-11-12 
78 VD, E-post 2015-01-04 
79 Avdelningschef, Intervju 2014-11-12 
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5.4 Kravställare på organisationen 

Kommunerna ställer i upphandlingar krav på ISO 9000- och ISO 14000-certifieringar vilka är 

inom kvalitetsledning och miljö.80 VD:n beskriver detta som ”vi är ISO-certifierade, jag vill 

inte se det som ett tvång, utan som en möjlighet”.81 Ytterligare ett krav som ställs via svensk 

lag är YKB, (Yrkesförarkompetensbevis). Det innebär att en chaufför måste genomgå en 

utbildning för att köra yrkesmässig trafik.82 Detta måste samtliga chaufförer genomgå senast 

10 oktober 2016 (Transportstyrelsen, 2014). 

 

Kraven gällande miljö sammanställs i en lagkravslista som upprättas i enlighet med ISO-

certifieringen inom miljö. Kommunerna kan i vissa avtal ställa krav på vilken typ av fordon 

eller drivmedel som ska användas för insamlingen av hushållsavfall. Stockholm Stad som är 

en av RenoNorden AB:s uppdragivare har kravet att hushållsavfallet ska insamlas med 

gasdrivna fordon.83 

 

I avtalet med Stockholm Stad finns en reglering om att miljöarbetarna inte får starta insamling 

av hushållsavfall först klockan 06:00. Detta krav beskrivs vara på grund av ljudnivån, det 

påverkar miljöarbetarnas arbetssituation, i synnerhet inom Stockholm Stad då trafiken blir tät 

tidigt på morgonen och många personer är i rörelse vilket ökar risken för framförande av 

tyngre fordon. I detta tillfälle har miljöarbetarna dispens på grund av vägarbete på Nybrogatan 

och får i och med det åka ut redan vid klockan 05:00 vilket påverkar deras arbetsmiljö 

positivt.84 

 

Sundbybergs Stad upphandlade ett avtal som startades 2013-10-01 och avser en löptid om fem 

år. För att uppfylla de kvalifikationskrav som finns i förfrågningsunderlag ska utföraren ha ett 

dokumenterat system för kvalitetssäkring och ett miljöledningssystem. Dessa system ska 

arbeta med att säkerställa god kvalitet, miljö och service inom avtalet. Kommunen 

exemplifierar detta med att ISO 9000-serien och ISO 14000-serien är godkända system för 

ändamålet, utföraren uppmanas att bilägga sina ISO-certifieringar. Alla hämtningar och 

vägningar samt avvikelser ska registreras i systemet EDP eller via e-post. Samtliga rutiner ska 

                                                 
80 Kvalitets- och Miljöchef, Intervju 2014-11-06 
81 VD, Intervju 2014-10-31 
82 VD, Intervju 2014-10-31 
83 Kvalitets- och Miljöchef, Intervju 2014-11-06 
84 Miljöarbetare I, Intervju 2014-11-12 
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dokumenteras och utföraren ska arbeta med förbättringar inom driften avseende service och 

kvalitet. För att minska risken för olyckor och stress ska personalens arbetstid utnyttjas fullt 

ut. Utföraren ska ha mål för att minska drivmedelsåtgången. Personalen ska utbildas i sparsam 

körning och arbeta tillsammans för att effektivisera rutterna och minska utsläppen. 

Tomgångskörning får inte överstiga en minut (Sundbyberg Stad, 2012).   

 

Förfrågningsunderlaget för Sigtuna kommun avser ett avtal som startades 2014-01-01 med 

löptid på fyra år och nio månader. Utföraren ska ha ett kvalitetssäkringssystem för att uppfylla 

kvalifikationskravet, de ska ha rutiner för kvalitetssäkringssystemet och ha en rutin för 

internrevision av efterlevnaden. Verksamhetssystemet som utföraren ska kommunicera med 

kommunen genom är EDP. Utföraren ska arbeta förebyggande med förbättringar och med 

arbetet att säkerställa kvaliteten, arbetsmiljö samt trafiksäkerhet. Utföraren får inte agera mot 

gällande lagstiftning eller mot det aktuella kollektivavtal som finns inom branschen. 

Utföraren ska även föra statistik och mäta nyckeltal som ska lämnas till kommunen på 

begäran. Personalen på fältet ska bära uniform med organisationens logotyp synlig och 

fordonen ska ha logotyp (Sigtuna Kommun, 2013).  

 

Förfrågningsunderlaget med Östhammar kommun är gällande ett avtal på fyra år med 

planerad avtalsstart 2015-01-01, med option på ytterligare två års förlängningar. I 

upphandlingsunderlaget dikteras krav som att Svensk lag måste följas och gällande 

kollektivavtal. Utföraren ska följa ett kvalitetsledningssystem som ISO 9000-serien och/eller 

ett miljöledningssystem såsom ISO 14000-serie eller motsvarande system. De ska ha rutiner 

för kvalitetssäkring och ha rutiner för internrevision på denna kvalitetssäkring. Arbetet med 

arbetsmiljö, miljö och trafiksäkerhet ska dokumenteras och lämnas till kommunen på begäran. 

Personalen hos utföraren ska registrera vägningar och hämtningar i systemet EDP. De ska 

dessutom ha nödvändig utbildning för att kunna utföra sitt arbete. Utföraren ska registrera alla 

avvikelser i EDP. Fordon ska drivas med diesel eller bensin av minimum miljöklass ett 

(Östhammar Kommun, 2014).  

 

Branschen beskrivs som driven från erfarna chaufförer med en stark involvering från facket 

och upplevs vara trög att förändra enligt representanten från Strategi och Affärsutveckling.85 

Chefen för Strategi- och Affärsutveckling beskriver branschen som relativt omogen och 

                                                 
85 Strategi och Affärsutveckling, Intervju 2014-10-31 
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förnärvarande genomgår ett skede av en ytterligare professionalisering.86 Avdelningschefen 

för Stockholm Stad och Värmdö beskriver att avfallsbranschen historiskt har karaktäriserats 

av att miljöarbetarna har hämtat sitt avfall och sedan varit klara för dagen, sluttiden har då 

kunnat vara omkring klockan 10:00. Detta är något som han beskriver är på väg att försvinna 

och att miljöarbetarna i större utsträckning får en fast arbetstid. Han menar även att kraven 

blir högre och att ansvaret utökas till att innefatta fordonets skick, registrering av kärl via 

datachip, vägning av avfallet samt att alla avvikelser ska rapporteras.87 

 

Facket har ett avtal med RenoNorden AB som dikterar vilka förutsättningar som ska vara 

uppfyllda för att miljöarbetarna ska få sin löneutbetalning.88 Miljöarbetare II är 

förhandlingsombud/facklig representant inom organisationen och sammanträder med 

miljöarbetarna var sjätte-sjunde vecka för att stämma av läget. Han är även med om det är 

någon som ska avskedas bland miljöarbetarna.89 

 

Eftersom avtalen med kommunerna är enligt ovanstående på cirka fem år exklusive eventuella 

optioner så händer det att utföraren förlorar nästkommande upphandling och avtalet går till en 

annan utförare. Inom avfallshämtningsbranschen har detta historiskt medfört att den nya 

utföraren anställer medarbetarna från den tidigare utföraren.90 Miljöarbetaren I har arbetat 

både på Ragn-Sells, Hellstens och RenoNorden AB under sina snart 20 år i branschen och 

beskriver det som att bara byta uniform.91 Även miljöarbetaren II berättar att han under sina 

30 år i branschen arbetat på Ragn-Sells, SITA, Resta, Sophämtarna och RenoNorden AB.92 

  

                                                 
86 Chef för Strategi och Affärsutveckling, Intervju 2014-10-31 
87 Avdelningschef, Intervju 2014-11-12 
88 Arbetsledare, Intervju 2014-11-12 
89 Miljöarbetare, Intervju 2014-11-12 
90 Miljöarbetare I, Intervju 2014-11-12, Miljöarbetare II, Intervju 2014-11-12 & Upphandlingschef, Intervju 2014-11-06 
91 Miljöarbetare I, Intervju 2014-11-12 
92 Miljöarbetare II, Intervju 2014-11-12 
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6 Resultat Q-Park AB 

I detta kapitel presenterar vi Q-Park AB:s resultat. Resultatet delas in i de koder, kategorier 

och underkategorier som ligger till grund för analysen.  

 

6.1 Förändring 

Carpark AB köptes upp av Q-Park BV år 2006 och bildade Q-Park AB.93 Sedan dess har 

organisationen expanderat med åren och blivit en starkare aktör på marknaden. 

Kundserviceenheten har genomgått en centralisering där verksamheten slagits samman från 

att tidigare ha varit uppdelad på mindre enheter ute i landet till att nu finnas i Stockholm och 

Uppsala.94 Uppköpet medförde även krav från koncernledningen om en struktur och 

enhetlighet inom bolaget där exempelvis samtliga anställda ska ha enhetliga mailsignaturer.95 

 

Kundservicechefen beskriver att det historiskt sätt har varit stort fokus på resultat. På enheten 

Kundservice har de börjat arbeta med mål som är kopplade till andra värden än endast 

resultat. Målen är kopplade till individens prestation och bygger på att alla ska vara 

delaktiga.96 

 

Inom ledningsgruppen har Kundservicechefen påbörjat ett arbete med hur Q-Park AB kan 

fokusera mer på mål och vilka mål som är lämpade strategiskt. För att göra alla inom 

organisationen delaktiga upplever hon att arbetet med de organisatoriska målen måste 

synliggöras och exemplifierar att parkeringsvakten inte bara ”lappar” bilar utan är en viktig 

del i organisationen.97  

 

Under åren 2015-2016 så ska organisationen byta affärssystem för att samtliga länder inom 

koncernen ska arbeta inom samma system. Projektarbetet är nu i ett skede (november 2014) 

där kvaliteten säkerställs genom olika tester.98 Q-Park AB är idag (november 2014) Sveriges 

största parkeringsbolag enligt Kundservicechefen.99 

 

                                                 
93 Medansvarig Projekt, Intervju 2014-11-07 
94 Medansvarig Projekt, Intervju 2014-11-07 
95 Medansvarig Projekt, Intervju 2014-11-07 
96 Kundservicechef, Intervju 2014-11-07 
97 Kundservicechef, Intervju 2014-11-07 
98 Medansvarig Projekt, Intervju 2014-11-07 
99 Kundservicechef, Intervju 2014-11-07 
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6.2 TQM 

6.2.1 Delaktighet från management 

Delaktighet från management delas in i underkategorierna verksamhetsidé och vision samt 

kvalitetsplan.  

 

6.2.1.1 Verksamhetsidé och vision 

Q-Park AB har en stark fokusering på arbetet med deras kärnvärden, vilka är: kundfokus, 

kvalitet, samarbete och resultat. Dessa kärnvärdens syfte är att motivera och bidra till de 

anställdas professionella- och personliga utveckling (Q-Park AB, 2014c:7). Organisationen 

har också sammanställt en affärsidé som är:  

Q-Park ser inte parkering som ett självändamål, utan som ett led för att underlätta för 

människor att nå sitt slutmål. Människors behov styr vår verksamhet och genom lyhördhet 

och engagemang levererar vi en kvalitet som tillfredsställer våra kunders önskemål. Precis 

som människor väljer bil efter familjens praktiska och emotionella behov, så har olika 

kundgrupper olika behov när det gäller parkering. Att ta hänsyn till dessa behov är kvalitet 

för oss. Bra belysning, rena och attraktiva anläggningar, hög nivå på säkerheten, tydlig 

skyltning, flexibla betalningsrutiner och personal som gör sitt bästa för att möta kunders 

behov – allt detta är faktorer som vi arbetar med för att på ett bra sätt kunna kundernas 

olika krav. 

(Q-Park AB, 2014c:9)  

 

Q-Park AB:s vision lyder: 

Q-Parks vision är att bli det mest eftertraktade och rekommenderade parkeringsföretaget i 

Europa (baserat på operativ förmåga, kundnöjdhet och hållbart ekonomiskt resultat).  

(Q-Park AB, 2014d)  

 

Arbetet med kärnvärden och att sprida dessa i organisationen sker delvis genom att 

kärnvärdena finns inramade både i receptionen och på väggarna hos kundtjänsten på 

huvudkontoret, arbetet beskrivs av respondenterna i följande citat: ”Det finns en anledning till 

att vi satte upp dem på väggarna, det är för att man ska bli upplyst om dem, för annars pratar 

man inte med dem, då finns de inte heller”.100 Kärnvärdena gör sig påminda särskilt när fel 

                                                 
100 Gruppchef Back Office, Intervju 2014-11-07 
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upptäcks och då väcks tankarna kring hur arbetet runt dessa sker men undermedvetet så 

arbetar medarbetarna enligt dessa hela tiden.101 

 

6.2.1.2 Kvalitetsplan 

Q-Park AB arbetar i ett kvalitetsledningssystem102 och de arbetar enligt en kvalitetsplan där 

de har identifierat områden som definierar var och hur de ska uppnå hög kvalitet. Dessa 

områden är underhåll av anläggningar, samarbete (med samarbetspartners), säkerhet, 

skyltning och administration av parkeringsabonnemang. De har fokus på 

personalvälbefinnande, kundfokus och gott grannskap, som innebär att de ska bygga bra 

kommunikation med sina stakeholders (Q-Park AB, 2014c:6). 

 

6.2.2 Kundfokus 

Medansvarig för Back Office beskriver Kundserviceenhetens arbete med följande ord: ”Det vi 

gör är väldigt inriktat på kundfokus och kvalitet.”103 Hur detta yttrar sig kommer att beskrivas 

i följande underkategorier externa kunder och interna kunder. 

 

6.2.2.1 Externa kunder 

De externa kunderna är enskilda parkörer och uppdragsgivare som kan vara både 

fastighetsägare och fastighetsbolag.104 

 

Kundservicen arbetar med kundtillfredsställelse genom att försöka överträffa kundens 

förväntningar, exempelvis genom att hålla utlovad leveranstid för material som skickas ut 

såsom keycards och parkeringstillstånd. ”Man vill gärna överträffa kundens förväntningar på 

deras beställningar […] speciellt kunder som har blivit missnöjda för att leveranserna inte har 

kommit fram, då försöker jag alltid ringa upp och stämma av själv.”105 Kontakten med 

slutkunderna följer en standardiserad mall, där mallar existerar för de frågor och ärenden som 

hanteras av kundtjänsten.106 

 

                                                 
101 Medansvarig Projekt, Intervju 2014-11-07 
102 Storkundsansvarig, Intervju 2014-11-24 
103 Medansvarig Back Office, Intervju 2014-11-07 
104 Kundservicechef, Intervju 2014-11-07 
105 Gruppchef Back Office, Intervju 2014-11-07 
106 Medansvarig Back Office, Intervju 2014-11-07 
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Uppföljningen av externa kunders tillfredställelse sker inte centralt från försäljningsenheten 

utan Storkundsansvarig kontaktar ett antal av sina kunder årsvis för att stämma av 

kundtillfredsställelsen, på vissa kundkonton sker även avstämningssammanträde en gång per 

år. Kvaliteten inom ett avtal beskrivs av Storkundsansvarig som att det utvärderas genom 

kontroll av att Q-Park AB efterlever det som har avtalats med kunden.107 

 

Försäljningsavdelningen utför konkurrentanalyser kontinuerligt för att utvärdera hur de 

konkurrerande organisationerna inom branschen arbetar.108 

 

6.2.2.2 Interna kunder 

Inom organisationen finns en kundservice för interna kunder som arbetar med att säkerställa 

att medarbetarna inom organisationen har tillgång till rätt uppgifter, att kommunikationen sker 

på ett bra sätt och att alla vet vilka resurser som finns tillgängligt.109 

 

Som redovisas i avsnitt 5.2.3.2 Utveckling och utbildning, följs de interna kundernas behov 

upp på kundservice och ett arbete med personlig utveckling har genomförts i Struktur- och 

kulturarbetet. 

 

6.2.3 Delaktighet från medarbetare 

Delaktighet från medarbetare delas in i underkategorierna engagemang och delegering samt 

utveckling och utbildning. 

 

6.2.3.1 Engagemang och delegering 

Kundservicechefen beskriver motiveringen till arbetet med engagemang och delegering med 

att medarbetare som känner sig engagerade, har en hög lojalitet och att dessa presterar bättre. 

Utifrån verksamhetens behov och medarbetarnas egna utvecklingsönskemål arbetar 

Kundservicechefen aktivt med att delegera ansvar, följa upp arbetet och uppmuntra välutfört 

arbete.110  

 

                                                 
107 Storkundsansvarig, Intervju 2014-11-24 
108 Storkundsansvarig, E-post 2014-11-27 
109 Medansvarig Projekt, Intervju 2014-11-07 
110 Kundservicechef, Intervju 2014-11-07 
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Inom försäljningsenheten finns en stark delegeringskultur, då de är helt fria i tillvägagångsätt 

inom försäljningsprocessen, det är endast på vissa nivåer som offerter ska attesteras av 

ledningsgruppen före offererandet.111 

 

De har ett förbättringsarbete inom försäljningsenheten med projektgrupper som träffas fyra 

gånger per år, där medarbetare bjuds in för att diskutera vad som uppkommit de senaste sex 

månaderna och vad de kan förbättra.112 Kundserviceenheten har morgonsammanträde 

dagligen, där de tar upp nya uppdrag, eventuella försvårande omständigheter och socialiserar 

för att skapa gemenskap i teamet.113 

 

6.2.3.2 Utveckling och utbildning 

Kundservicechefen berättade om det kultur- och strukturarbete som genomförs en gång i 

kvartalet där de senast arbetat med personlig utveckling i form av DISC-analys, som innebär 

personlighetstest. Hon beskriver att denna aktivitet arbetar med strukturen då det är en faktor 

som påverkar organisationskulturen. Om exempelvis strukturen är vag och medarbetarna inte 

vet vem som ska göra vad då påverkar det organisationskulturen negativt och produktiviteten 

minskar. De arbetar även med mjuka värden inom detta program för att skapa en förståelse 

om människors olikheter.114 

 

På de månatliga uppföljningssammanträdena på Kundserviceenheten utvärderas den 

anställdes eventuella behov i arbetet. De utvärderar också hur medarbetarna mår, om de är i 

behov av fortbildning samt om eventuella extraresurser behövs för att nå mål.115 

 

6.2.4 Processfokus 

Inom försäljningsenheten sköts arbetet med slutkunderna lokalt tills dess att ett avtal har 

tecknats. I vissa fall är teknikenheten med i offereringsfasen och eventuellt juridikenheten. 

När ett avtal väl är skrivet så samlas de berörda enheterna till ett uppstartssammanträde där 

avtalets omfattning delges och då får varje enhet sitt ansvar och arbetsuppgifter gällande 

                                                 
111 Storkundsansvarig, Intervju 2014-11-24 
112 Storkundsansvarig, Intervju 2014-11-24 
113 Gruppchef Back Office, Intervju 2014-11-07 
114 Kundservicechef, Intervju 2014-11-07 
115 Gruppchef Back Office, Intervju 2014-11-07 
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avtalet. För vissa avtal bildas en större projektgrupp som pågår en längre tid medan andra 

mindre avtal får sina rutiner vid första uppstartssammanträdet.116 

 

Storkundsansvarig berättar att kunder ibland har färdiga kravspecifikationer på vad avtalet ska 

innehålla och vilka krav som ska uppfyllas. Där är förfrågningsunderlagen från offentliga 

aktörer ett tydligt exempel, det leder till att Q-Park AB vid uppstartssammanträdet genast 

skapar rutiner och ansvarsfördelning för avtalet. Hos andra kunder utgör Q-Park AB:s offert 

och förslag grund för de rutiner och ansvarsfördelning som sker under uppstartssammanträdet. 

Storkundsansvarig följer sedan upp efterlevnaden av avtalet under första året genom 

stickprovskontroll och sedan tar en controller över kontrollansvaret.117 

 

Kundserviceenheten arbetar i mycket stor utsträckning med att kartlägga 

kundserviceprocessen, detta genom att skapa tydliga rutiner.118 Gruppansvarig för Back 

Office säger: ”Vi är noga med att göra rutiner och processer […]. Vi skriver rutiner så att vem 

som helst ska kunna sitta vid datorn. Det kanske tar två dagar men av det som står, ska du 

kunna utföra arbetet. Det är vi duktiga på att göra!”119 Anledningen till denna kartläggning av 

rutiner är att rutiner inte enbart ska finnas som en implicit kunskap hos en individ utan att alla 

kan ta del av den i form av explicit kunskap genom en rutin.120 

 

Då Q-Park AB ska byta sitt affärssystem under 2015-2016 kartlägger de för närvarande de 

processer som är kopplade till affärssystemet. De arbetar med tester som genererar 

kravspecifikationer som ska åtgärdas för att säkerställa att processen med att byta system sker 

så smidigt och säkert som möjligt.121  

 

Kundservicechefen analyserar kundserviceprocessen genom att undersöka de volymer som 

hanteras, exempelvis antal samtal per dag eller under en viss period. Hon utvärderar då vilken 

potentiell orsak som kan ligga bakom att kunderna kontaktar kundservicen, både internt och 

                                                 
116 Storkundsansvarig, Intervju 2014-11-24 
117 Storkundsansvarig, Intervju 2014-11-24 
118 Gruppchef Back Office, Intervju 2014-11-07 
119 Gruppchef Back Office, Intervju 2014-11-07 
120 Medansvarig Projekt, 2014-11-07 
121 Medansvarig Projekt, 2014-11-07 
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externt. Sedan bedömer hon om det finns något som kan förbättras internt. Exempelvis så 

kanske något steg i kundhanteringsprocessen kan automatiseras eller effektiviseras.122 

 

6.2.5 Faktagrundade beslut 

Arbetet på Kundserviceenheten följs i stor grad upp via statistik. Statistiken extraheras ur 

enhetens telefonisystem där variabler som antal inloggade medarbetare i kön, antal 

tillgängliga medarbetare i kön, antal kunder i kön och där den längsta kötiden finns 

registrerade. 123 

 

På försäljningsenheten används Q-Park AB:s kvalitetssäkringssystem för att följa upp 

kunderna. I det systemet kan kunderna kodas och registrering av kontakter med kunden kan 

även utföras. 124 

 

6.2.6 Kontinuerliga förbättringar 

De rutiner som Kundserviceenheten arbetar enligt, förbättras genom att medarbetarna tar upp 

problem, effektiviseringsmöjligheter och konkreta förslag som utvärderas. Om förslagen 

bedöms som lämpliga att genomföra så förändras rutinen och arbetssättet.125 

 

Hanteringen av förbättringar inom den interna Kundserviceenheten sker i en databas där allt 

registreras. Inom projektet som hanterar bytet av affärssystemet arbetar projektgruppen med 

dokument som kartlägger projektgruppens arbete.126 Medansvarig Back Office, beskriver att 

det är den mest erfarne inom gruppen som blir inbjuden till projekt och sammanträden om 

förbättringar.127 

 

Inom försäljningsenheten har de projektgrupper som behandlar förbättringar inom avtal som 

har en teknisk komplexitet. Där arbetar försäljningsenheten tillsammans med andra berörda 

enheter och diskuterar hur avtalet fungerar samt om det finns något som kan effektiviseras. I 

                                                 
122 Kundservicechef, 2014-11-07 
123 Medansvarig Back Office, Intervju 2014-11-07 
124 Storkundsansvarig, Intervju 2014-11-24 
125 Medansvarig Back Office, Intervju 2014-11-07 
126 Medansvarig Projekt, Intervju 2014-11-07 
127 Medansvarig Back Office, Intervju 2014-11-07 
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vissa fall utökas projekten för att fungera som ett förbättringsforum för själva produkten. 

Dokumentationen av arbetet sker inte i något särskilt förbättringssystem.128 

 

Ett förbättringsprojekt som drivits igenom de senaste åren är då personal utfärdar 

kontrollavgifter (parkeringsböter) ute på fältet. Organisationen arbetar sedan förändringen 

med att fotografera momentet då en bil exempelvis är felparkerad. I detta projekt involverades 

Kundserviceenheten då kunder som mottagit kontrollavgifter i stor utsträckning kontaktar 

Kundservicen vid exempelvis överklagande. 129 

 

6.3 MBO  

Kategorin MBO delas in i underkategorierna utformning av mål, delaktighet i 

målsättningsarbetet, uppföljning av mål och incitament. 

 

6.3.1 Utformning av mål 

Målen som de två respektive undersökta avdelningar på Q-Park AB arbetar efter, är av två 

olika karaktärer. Medarbetarna på kundtjänsten arbetar med mål som inte är direkt kopplade 

till resultatet, målen kretsar kring tillgänglighet gentemot externa kunder där så hög 

tillgänglighet som möjligt ska nås. Tillgänglighetsmålet delas in i två delmål som benämns 

servicegrad och servicemål. Dessa två utvärderar hur snabbt medarbetarna svarar och hur 

många samtal som besvaras av de som erbjudits av systemet.130 

 

Kundservice har även ett mål benämnt som ”first call resolution”, vilket innebär hur många 

ärenden som hanteras självständigt utan att koppla vidare till någon annan handläggare.131 

Medansvarig för Back Office beskriver mål som att besvara samtalet inom en viss tid, avsluta 

samtalet inom en viss tid och målsituationen är kunden ska inte ha fått vänta alltför länge i 

kön, vilket gruppansvarig för Back Office instämmer med.132  
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129 Medansvarig Projekt, Intervju 2014-11-07 
130 Kundservicechef, Intervju 2014-11-07 
131 Kundservicechef, Intervju 2014-11-07 
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På försäljningsavdelningen beskrivs målen ta en annan utformning där enheten arbetar med 

budgetförfarande som delas upp i ett omsättningsmål och ett vinstmål på försäljningen.133 

 

6.3.2 Delaktighet i målsättningsarbetet 

Delaktighet från de anställda i att sätta upp mål skiljer sig även i detta fall mellan 

Kundserviceenheten och Försäljningsenheten. Storkundsansvarig beskriver delaktigheten på 

försäljningsenheten att resultatmålen sätts upp hos koncernmodern i Holland. Detta gör att det 

är relativt svårt att vara delaktig i budgetprocessen medan vissa år har medarbetarna varit 

delaktiga.134  

 

Gruppansvarig för Back Office delger en annan delaktighet på kundservice, hon berättar att 

det diskuteras i gruppen vilka mål som känns relevanta och realistiska och gemensamt 

bestämmer gruppen sedan målbilden.135 

 

På de undersökta enheterna inom Q-Park AB beskrivs målen som tydliga, både inom den 

administrativa enheten på kundtjänst och inom försäljningsenheten är respondenterna väl 

medvetna om vad de ska uppnå, Storkundsansvarig förtydligar att inom försäljningsenheten är 

målen tydliga på årsbasis men inte på månadsbasis.136  

 

6.3.3 Uppföljning av mål 

På enheten för Kundservice sker det kontinuerlig uppföljning av de mål som enheterna mäter. 

Gällande den personal som sitter inkopplade i telefonslingan beskrivs uppföljningen ske 

dagligen då alla inkopplade medarbetare får automatiska statistikrapporter. Tanken är enligt 

medansvarig Back Office att medarbetarna själva ska reflektera över hur deras respektive 

statistik ser ut och vad som hade kunnat göras bättre.137 
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Gällande de administrativa arbetsuppgifterna inom Back Office-enheten så sker veckovisa 

kontroller där utvärdering sker att det finns korrekta underlag till ärendena som har 

hanterats.138 Uppföljning med den närmsta ledaren sker individuellt en gång per månad och 

det sker även en gruppuppföljning en gång per månad där måluppfyllelsen utvärderas.139  

 

På Försäljningsavdelningen sker uppföljningen antingen efter tolv månader eller 24 månader 

beroende på avtalets storlek/omfattning. Försäljningsbudgeten stäms av när räkenskapsåret 

avslutas.140 

 

6.3.4 Incitament 

Inom Kundserviceenheten finns inga monetära incitament för måluppfyllelse utan belöning 

sker i form av uppmuntran och tacksamhet141. 

  

6.4 Kravställare på organisationen 

Kundservicechefen beskriver att intresset för parkering har ökat med tiden, vilket har lett till 

att uppdragsgivarna ställer högre krav på Q-Park AB än tidigare.142 

 

Inom försäljning ser Storkundsansvarig på Q-Park AB, att kommunerna och landsting 

undersöker utförarnas arbete med miljö och kvalitetssäkring. Många kommuner och landsting 

ställer krav på ISO 9000-serien och liknande. Q-Park AB:s Sverigeorganisation har ingen 

ISO-certifiering, utan använder sig av ett eget kvalitetssäkringssystem. I vissa fall då 

kommuner och landsting ställt krav på ISO 9000-serien för att en utförare ska kvalificera sig 

till upphandlingen, har Q-Park AB ändå fått delta trots sin avsaknad på ISO-certifiering. De 

har arbetat med att skicka in anbuden med sitt eget kvalitetssäkringssystem som bilaga vilket 

flera kommuner och landsting godtagit.143 

  

                                                 
138 Medansvarig Back Office, Intervju 2014-11-07 
139 Gruppchef Back Office, Intervju 2014-11-07 
140 Storkundsansvarig, Intervju 2014-11-24 
141 Medansvarig Back Office, Intervju 2014-11-07 & Medansvarig Projekt, Intervju 2014-11-07 
142 Kundservicechef, Intervju 2014-11-07 
143 Storkundsansvarig, Intervju 2014-11-24 
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Det vanligaste kravet som ställs inom upphandlingarna är kravet på miljöfordon. Anbuden 

som utförarna lägger, poängsätts och desto mer miljövänligt fordon som ingår i anbudet desto 

högre poäng tilldelas utföraren. Miljö och kvalitet upplevs av Storkundsansvarig som viktiga 

faktorer inom upphandlingarna. Kontraktslängden på ett avtal mellan offentliga aktörer och 

Q-Park AB, ligger i genomsnitt på tre till fem år. 144  

 

De tre förfrågningsunderlag vi studerat är från Nyköpings kommun, Burlövs kommun och 

Landstinget Dalarna. I två av de tre undersökta förfrågningsunderlagen var 

tilldelningsgrunden baserad på lägsta pris.  

 

Burlövs kommuns förfrågningsunderlag definierar uppdraget och dess omfattning i detalj, 

upphandlingen klassificera som en förenklad upphandling. Avtalstiden för detta avtal är två år 

med option på två ytterligare perioder om två år vardera med start 2014-02-01. 

Förfrågningsunderlaget dikterar krav på att utförare ska rapportera eventuella anmärkningar 

och för statistik över arbetet. Personalen på fältet ska ha relevant utbildning, bära uniform och 

fordon som används ska ha en tydlig logga. Utföraren ska även ha tillgång till elektroniska 

handterminaler för att använda vid registrering (Burlöv Kommun 2013).      

 

Förfrågningsunderlaget för Nyköpings Kommun avser ett tjänstekontrakt på tre år med option 

på två ytterligare år, detta avtal startades 2014-02-01. I detta förfrågningsunderlag definieras 

uppdraget i detalj och utgör en förenklad upphandling. Även i detta förfrågningsunderlag 

finns krav på uniform, säker nyckel- och kontanthantering och tillgång till handterminaler.  

Kravet på personal är att de är godkända för väktararbete hos Länsstyrelsen, ha utbildning i 

parkeringsövervakning och civilrätt. Organisationen ska även ha en fortbildningsplan. I detta 

förfrågningsunderlag ställs även krav på ett kvalitetsledningssystem som innehåller 

kvalitetspolicy, kvalitetsansvarig i organisationen, rutiner för förebyggande och korrigerande 

åtgärder, hantering av avvikelser och reklamation, efterlevnad nya lagar och nya föreskrifter 

inom branschen, revisionsrutin av kvalitetsledningssystem. Alternativt kan organisationen ha 

ISO 9000 eller motsvarande standard. De ska även ha ett miljöledningssystem med 

miljöpolicy, miljöansvarig hos organisation, rutiner för efterlevnad av nya lagar, korrigering 

och förebyggande åtgärder samt miljöledningssystemets revision. Det finns även krav på 

                                                 
144 Storkundsansvarig, Intervju 2014-11-24 
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maximalt utsläpp från fordon per km, tomgångskörning på max en minut inom kommunen 

och att personalen bör ha utbildats i Eco-Drive (Nyköping Kommun, 2013).  

 

Landstinget Dalarna definierar uppdragets omfattning och kräver att utföraren ska ha minst 

två års erfarenhet från likartade avtal. De kräver även att personalen är utbildad i 

parkeringsautomaterna och att utföraren tillsätter en driftsansvarig (Landstinget Dalarna, 

2013). 

 

Storkundsansvarig beskriver att det inte finns någon tydlig kultur inom parkeringsbranschen 

gällande medarbetarna.145 

  

                                                 
145 Storkundsansvarig, Intervju 2014-11-24 
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7 Analys 

I detta kapitel sker analysen av TQM, MBO, Isomorfism och Översättningsteori var för sig på 

de två organisationerna och kapitlet avslutas sedan med en jämförelse för att utläsa 

skillnader och likheter mellan de två fallen.  

 

7.1 RenoNorden AB – TQM 

Denna analys ska utvärdera huruvida RenoNorden AB arbetar med de värderingar TQM anses 

bygga på, analysen ska även se om organisationen använder något eller några av de arbetssätt 

och verktyg som kan kopplas till TQM.  

 

7.1.1 Delaktighet från management 

Enligt det resultat som studien presenterat tidigare kan det utläsas att RenoNorden AB vid den 

pågående organisationsförändringen har centraliserat sitt styrsätt och deltagarna i 

ledningsgruppen har blivit mer specialiserade på sina respektive områden. Koncernchefen 

beskriver även att han försöker bygga en förändringskultur som ska bära det nya arbetssättet 

så att idén får ett eget liv. Teoribildningen kring TQM som beskrevs i avsnitt 2.3 TQM, talar 

om att ledningen ska bygga en kultur vilken TQM:s resterande värderingar ska vila på vilket 

stämmer överens med det som sker i RenoNorden AB:s organisation. Den förändring som 

organisationen genomgår centraliserar verksamhetsstyrning genom att ledning sätter tydliga 

riktlinjer om ansvarsområden, vilket även decentraliserar organisationen. TQM lägger 

tyngdpunkten på att ledningen centralt ska bygga kulturen och sedan föra ut den i 

organisationen, vilket RenoNorden AB gör genom en decentralisering för att sprida 

budskapet. Detta påminner om kommunernas arbete och kombination av NPM och MBO, där 

NPM sätter riktlinjerna för arbetssättet och MBO sprider ut ansvaret i de decentraliserade 

stadsdelsnämnderna.   

 

Teorin talar om att verktyg för att skapa Delaktighet från management är att formulera en 

verksamhetsidé och vision. RenoNorden AB arbetar aktivt med sin vision och Koncernchefen 

använder den som ett verktyg att stegvis sprida budskapet och skapa engagemang i 

organisationen. Organisationen har även sina fyra kärnvärden – kvalitet, respekt, miljö och 

effektivitet – trots det så används inte dessa aktivt för att bygga en kultur enligt 
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koncernchefen, men de strider inte mot vad organisationen ska uppnå, utan de finns inaktivt i 

organisationen.  

 

RenoNorden AB har en kvalitetshandbok som de arbetar aktivt med, denna kvalitetshandbok 

ingår i kravet för ISO 9001-certifieringen och är därmed kravställd i flertalet upphandlingar. 

Att organisationen arbetar med en kvalitetsplan, är att arbeta med ett verktyg enligt TQM men 

givetvis kan tänkas att kvalitetsplanen främst är till för att säkra ISO-certifieringens fortlevnad 

och att det inte är ett konkret verktyg att sprida ledningens delaktighet.  

 

7.1.2 Kundfokus 

Teorin menar att fokus ska läggas på att utvärdera vad kunden önskar och sedan använda detta 

i strategiska beslut. Beträffande arbetssätt är QFD ett exempel som innefattar 

kundundersökningar för att utvärdera kundernas behov och konkurrentanalyser. Gällande de 

externa kunderna så arbetar inte organisationen med kundundersökningar, de arbetar inte 

heller med strukturerade konkurrentanalyser, vilket talar emot teoribildningen. De arbetar 

dock med reklamationsanalyser vilket föranleds av ISO 9001-certifieringen vilket TQM 

menar att fokus inte ska ligga på. Däremot har RenoNorden AB genom sin verksamhet ett 

tydligt externt kundfokus, då exempelvis Miljöarbetarna anser sig ha en hög arbetsmoral och 

starkt fokus på att tillfredsställa abonnenterna, de externa kunderna.  

 

RenoNorden AB arbetar aktivt med att skapa tillfredställelse bland de interna kunderna, 

medarbetarna, via exempelvis julbord, julklapp, naprapatbesök och frukost varje morgon. De 

arbetar även med NMI, som är ett sätt för att utvärdera den interna kundnöjdheten. Dessa 

arbetssätt stämmer väl överens med TQM:s kärnvärde om de interna kunderna. Däremot finns 

inget tydligt utvecklings- eller utbildningsarbete vilket talar emot TQM då de interna 

kundernas tillfredsställelse i slutändan kommer att återspeglas på tjänstens kvalitet, vilket 

gynnar tillfredsställelsen hos de externa kunderna. Aktiviteterna såsom julbord, julklapp och 

rehabilitering kanske inte talar för adoptionen av denna delkomponent i TQM, utan snarare är 

infört av slentrian då det förekommer på många andra arbetsplatser medan frukost varje 

morgon är särskiljande och skapar mervärde för de anställda.   
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7.1.3 Delaktighet från medarbetare 

Delaktighet från medarbetare betonas i teorin i form av engagemang, delegering, utveckling 

och utbildning. Engagemang skapas enligt TQM delvis genom arbetet i mindre grupper såsom 

kvalitetscirklar. Resultatet har kunnat påvisa arbetet med samrådsgruppen, där de arbetar med 

förbättringar. Dock så är endast ett fåtal representanter utvalda att arbeta i denna grupp vilket 

inte leder till en Delaktighet från alla medarbetare i organisationen som TQM förespråkar. 

VD-Bladet fungerar som en källa till engagemang för organisationens vision men eftersom 

den fungerar som en monolog så bidrar den inte till att arbetet med kontinuerliga förbättringar 

gynnas. Sett till arbetet med mål som organisationen tillämpar så karakteriseras det 

arbetssättet av en tydlig delegering och därmed decentralisering. De har ingen 

utbildningspolicy, men erbjuder sina medarbetare utbildning vid behov, utbildning sker också 

enligt de lagkrav som finns för branschen vilket inte motsäger TQM men orsaken är snarare 

ett exempel på Tvingande isomorfism. Detta talar för att utbildningsarbetet inte är på grund av 

TQM:s värderingar utan av andra faktorer såsom lagkrav.  

 

7.1.4 Processfokus 

I koncernledningen utförs ett arbete som kan liknas vid att identifiera olika typer av processer 

och vilken nivå de ska skötas vilket talar för en processorientering. I organisationens 

kvalitetshandbok kartläggs även huvudprocessen och genom arbetet med ISO-certifieringen 

så arbetar organisationen med att optimera huvudprocessen och minska dess resurser. I 

kvalitetshandboken illustreras huvudprocessen via en processkarta.  

 

Det finns även rutiner för hur samtliga processer ska skötas, exempelvis allt från 

miljöarbetarnas arbete till anbudprojekteringen till redovisningsarbetet vilket också talar för 

TQM:s ingående processfokus.  

 

Däremot beskrivs fokuseringen på resultatmålen som oerhört stark vilket talar för en 

resultatorientering. Detta kan tolkas som motsägelsefullt men egentligen är det ett tecken på 

att de båda, det vill säga process- och resultat orientering, tillämpas parallellt. Detta fenomen 

uppmärksammades även av Almqvist i studien av Stockholm Stad och NPM vilket 

presenterades i avsnitt 1.2 Problematisering. 
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7.1.5 Faktagrundande beslut 

Resultatet beskriver att organisationen arbetar med att grunda beslut på statistik i de 

anseenden som NMI-undersökningar, data från fordonsdatorerna, arbetsskadestatistik, 

sjukfrånvaro och via post-bid analyser. Detta är i enlighet med TQM, samtidigt som 

bakgrunden till databearbetning från fordonsdatorer, arbetsskadestatistik och sjukfrånvaro 

egentligen har sitt ursprung i kommunernas krav på att denna uppföljning sker kontinuerligt.  

TQM beskriver att verksamhetsbesluten ska baseras på marknadsundersökningar av kunderna 

vilket RenoNorden AB inte använder sig av i dagsläget, detta motsäger både att beslut 

grundas på fakta men även kundorienteringen TQM baseras på.  

 

7.1.6 Kontinuerliga förbättringar 

Arbetet med Kontinuerliga förbättringar kravställs både via de upphandlingar RenoNorden 

AB konkurrerar om och via ISO 9001-certifieringen. Arbetet sker via 

kvalitetssäkringssystemet VIS, där alla avvikelser registreras. I VIS finns en egen funktion för 

förbättringar. Detta talar för ett strukturerat arbete med att kontinuerligt förbättra snarare än 

att släcka bränder. De arbetar även i samrådsgruppen, som kan tolkas som en typ av 

kvalitetscirkel och via strategiprojektet Operational Efficiency där flödet ska effektiviseras 

och förbättras. Organisationen har därmed ett utvecklat arbetssätt för att Kontinuerligt 

förbättra organisationen i enlighet med TQM:s värdering.  

 

7.2 RenoNorden AB - MBO  

Vid den pågående organisationsförändringen bestämdes att organisationen skulle 

implementera dels budgetering som är ett verktyg samt att de dels skulle implementera KPI-

rapporten vilket kan liknas vid balanserade styrkort. Balanserade styrkort beskrivs av 

litteraturen som kopplat till TQM:s kärnvärden och arbetssätt. De två skilda måltyperna 

kvalitetsmål och resultatmål kan jämföras med kommunens arbete med kvalitetskrav i 

kontrakten och MBO (resultatmål) som tillämpas inom NPM enligt Almqvist (2004:7–24, 

2006:63). Detta avser en kombination mellan MBO och NPM, i likhet med RenoNorden AB:s 

tillämpning av budgetering och KPI-rapporten.  
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7.2.1 Utformning av mål 

Tillämpningen av budgeteringen innebär att varje avdelningschef har sin avdelning att ansvara 

för samt dess budget. De tillämpar även KPI-rapporten som mäter andra värden än intäkter 

och kostnader. MBO talar för en decentralisering och ett starkt fokus på resultat. Detta 

stämmer väl överens med hur organisationen arbetar med budgeten.  

 

7.2.2 Delaktighet i målsättningsarbetet 

MBO förutsätter även en Delaktighet från medarbetarna i målsättningsprocessen, vilket vi har 

återfunnit i resultat på avdelningschefsnivå dit ansvaret delegeras, då de använder sig av 

bottom-up budgetering. Dock så har ledningen sista ordet och kan ändra förutsättningarna för 

budgeten vilket delvis undertrycker Delaktigheten i målsättningsarbetet men samtidigt talar 

för den starka Delaktighet från management inom TQM. 

 

7.2.3 Uppföljning av mål 

Uppföljningen av mål sker kontinuerligt, budgetmålen stäms av månadsvis och kvalitetsmålen 

kontrolleras dagligen. Ovanstående talar för att organisationen har implementerat MBO enligt 

teorin men kompletterat med en typ av Balanserade styrkort, för att säkerställa en långsiktig 

tillväxt. Detta innebär att de har fokus både på långsiktiga och kortsiktiga mål vilket 

ytterligare talar för en adoption av de två i kombination som säkrar upp mot den kritik som 

kan riktas mot de två managementteknologierna, det vill säga att MBO har ett kortsiktigt 

fokus medan TQM har ett långsiktigt fokus. Denna kombination kanske i teorin medför ett 

kortsiktigt- och långsiktigt fokus. TQM talar för att det är kvaliteten som bygger långsiktig 

tillväxt, vilket gör att de Balanserade styrkorten förstärker kvalitetsfokuseringen. 

 

7.2.4 Incitament 

Ekonomiska Incitament karakteriserar MBO, vilket organisationen gör gällande för 

avdelningscheferna i budgetprocessen. Däremot finns inga ekonomiska Incitament kopplade 

till Miljöarbetarnas ansvar för kvalitetsmålen från RenoNorden AB, där incitamenten snarare 

kan kopplas till TQM:s kärnvärde Delaktighet från medarbetare där alla medarbetare ska 

känna engagemang och ha eget ansvar. 
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7.3 RenoNorden AB – Översättningsteori 

Analysen av Översättningsteori bygger på den föregående analysen av genomförandet av 

TQM och MBO inom RenoNorden AB. Det leder till att nedanstående analys av 

Översättningsteori innehåller de slutsatser som dragits i analysen av TQM och MBO.  

Att döma av den analys som utförts för att utvärdera om RenoNorden AB har anammat TQM 

samt dess ingående värderingar kan det utläsas att de arbetar aktivt med Delaktighet från 

management, som de har översatt till arbetssätt både via visionen och via kvalitetspolicyn. 

Detta tyder på att de har anammat denna delkomponent.   

 

Sett till Kundfokus så har koncernen anammat ISO:s ingående arbetssätt om 

reklamationsuppföljning men varken marknadsundersökningar av kundernas behov eller via 

konkurrentanalyser. Det tolkar denna studie som att organisationen inte har anammat TQM:s 

komponent Kundfokus, utan ingående komponent i annan modell det vill säga ISO 9001-

standarden, men som dock är nära besläktad med TQM då den är sprungen ur 

kvalitetsrörelsen.  

 

Gällande Delaktighet från medarbetare så har organisationen anammat och skapat arbetssätt 

för engagemang via kvalitetscirklar. Däremot har organisationen inte översatt utveckling och 

utbildning i något arbetssätt eller verktyg, detta leder till en tolkning om att de delvis har 

översatt Delaktighet från medarbetare. 

 

Enligt resultatet och analysen i denna studie finner vi tecken på ett utarbetat arbetssätt med 

processer, där organisationen delvis via processkartor har kartlagt huvudprocessen och dess 

ingående stakeholders. Detta tyder på en översättning av delkomponenten Processfokus och 

en översättning med de exakta arbetssätt och verktyg som den teoretiska referensramen 

beskriver.  

 

Faktagrundande beslut har översatts till statistiska undersökningar som ligger grund för 

beslut, dock så har organisationen inte översatt denna delkomponent med 

marknadsundersökningar av kundbehov som den teoretiska referensramen beskriver utan 

grundas på reklamationsstatistik. Detta ger tecken på en översättning av att grunda beslut via 

statistik men inte via den kundorienterade behovsbaserade statistiken vilket kan tänkas 
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innebära att denna komponent inte anammats fullt ut och att arbetet med de statistiska 

verktygen inte fullt ut har sitt ursprung i TQM utan i kommunernas krav på uppföljning. 

 

Gällande den sista komponenten i TQM, Kontinuerlig uppföljning, så är den översatt till 

arbetssättet med kvalitetscirklar i form av samrådsgruppen. De har även översatt det via 

verktyget VIS, i arbetet med registreringen av avvikelser samt projektet med Operational 

Efficiency. Detta kan tolkas som att organisationen har översatt Kontinuerlig uppföljning 

både via TQM:s teoretiska referensram och via anammandet av ISO 9001-standarden. 

 

Utformning av mål inom MBO har översatts till budgetering vilket är i enlighet med den 

teoretiska referensramen. Emellertid så tillämpar RenoNorden AB även KPI-rapporten vilket 

kan liknas vid de mål som TQM förespråkar. Detta talar för en kombination av TQM och 

MBO:s beskrivningar om målens karaktär.  

 

Gällande Delaktigheten i målsättningsarbetet beskriver MBO en stark delaktighet och att 

målsättningsarbetet leder till en tydlig ansvarsfördelning. Detta uppfyller RenoNorden AB väl 

då de använder sig av bottom-up budgetering, där respektive avdelningschef äger sin budget 

samtidigt som TQM:s kärnvärde Delaktighet från management finns närvarande i och med att 

ledningen har sista ordet, vilket egentligen inte är motsägelsefullt för varken TQM eller MBO. 

Sammanfattningsvis tyder det på att organisationen har översatt MBO:s andra steg.  

 

Steget Uppföljning av mål genomförs i enlighet med den teoretiska referensramen kring MBO 

med reservationen för kvalitetsmålen som inte ingår i MBO.  

 

MBO förespråkar ekonomiska incitament för att motivera till måluppfyllelse vilket på 

RenoNorden AB gäller för avdelningscheferna. Däremot finns inga ekonomiska incitament 

kopplade till miljöarbetarnas måluppfyllelse gällande kvalitetsmålen, vilket talar för en 

kombination med TQM i översättningen av denna komponent inom MBO. 

 

Sammantaget så har organisationen översatt komponenterna Delaktighet från management 

och Processfokus via att översätta detta till arbetssätt och verktyg enligt TQM:s teoretiska 

referensram. Delaktighet från medarbetare, Faktagrundande beslut och Kontinuerlig 

förbättring har översatts till arbetssätt som delvis ingår i den teoretiska referensramen och 
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delvis ingår i ISO 9001-standarden. Kundfokus som värdering har anammats men dock så har 

det översatts via ISO 9001:s verktyg om reklamationsbaserad utvärdering, vilket inte 

förespråkas av den teoretiska referensramen. Gällande MBO så har organisationen översatt 

Utformning av mål, Uppföljning av mål och Incitament som den teoretiska referensramen 

beskriver men de har även lagt till kvalitetsmål som är typiska för TQM och genomför målen 

parallellt. Delaktighet i målsättningsarbetet är i enlighet med MBO men kan samtidigt tolkas 

som att det inte motsäger TQM, utan att de två managementteknologierna inte motsäger 

varandra i detta avseende. Ovanstående tyder sammantaget på en översättning som utgör en 

kombination av TQM och MBO med delkomponenter såsom reklamationsuppföljning från 

ISO 9001-standarden. 

 

7.4 RenoNorden AB – Isomorfism 

I resultatet presenterades de kravställare som kan kopplas till organisationen samt de 

förfrågningsunderlag som ingår i sekundärdata, vilka ligger grund för analysen av hur den 

Tvingande isomorfismen yttrar sig.  

 

Den Tvingande isomorfism inom fältet yttrar sig genom de krav som beställaren ställer. Detta 

yttrar sig både via de kvalifikationskrav som återfinns i förfrågningsunderlagen som 

organisationen måste acceptera och uppfylla samt via de lagkrav som finns gällande miljö, 

vilka beskrivs som omfattande. De tre förfrågningsunderlag som studien granskat ställer alla 

krav på ett kvalitetsledningssystem där två exemplifierar dessa med ISO 9000-serien eller 

motsvarande system. Två av tre ställer även krav på ett miljöledningssystem såsom ISO 

14000-serien, vilken RenoNorden AB också är certifierad inom. Samtliga tre 

förfrågningsunderlag kräver att arbetet sker i samma system, EDP vilket skapar en 

likformighet hos fältets aktörer. Även det ökande kravet på miljöfordon som exempelvis är 

drivna på biogas, präglar även en likformighet som ligger till grund ur kommunernas krav. 

Detta innebär att den tvingande isomorfism yttrar sig genom att aktörerna tvingas adoptera 

miljö- och kvalitetsledningssystem, EDP som fordonsdatorsystem och miljöfordon inom 

verksamheten.  
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7.5 Q-Park AB – TQM 

Denna del i analysen ska utvärdera huruvida Q-Park AB arbetar med de värderingar TQM 

anses bygga på och se om organisationen använder ett arbetssätt och verktyg som kan kopplas 

till TQM. 

 

7.5.1 Delaktighet från management 

I resultatet presenteras Q-Park AB:s arbete med den verksamhetsidé och vision de tagit fram 

som ska användas inom verksamheten att motivera och bidra till de anställdas engagemang.  

Arbetet med kärnvärdena är strategiskt planerat och sker ute i verksamheten för att genomsyra 

organisationen med det organisationen ska representera: kundfokus, kvalitet, samarbete och 

resultat. Det ovanstående arbetet stämmer väl överens med vad den teoretiska referensramen 

beträffande TQM, samt det arbetssätt teorin beskriver för att ledningen ska sprida idén i 

organisationen. 

 

Organisationen arbetar även med en kvalitetsplan i enlighet med teorin, där de definierat hur 

hög kvalitet ska uppnås och vilka stakeholders som är relevanta i organisationens processer. 

 

7.5.2 Kundfokus 

Beträffande Q-Park AB:s arbete med Kundfokus kan det konstateras att de arbetar med det 

via att sikta på att överträffa kundens förväntningar vilket stämmer väl överens med TQM:s 

värdering Kundfokus. Arbetssättet är via en standardisering vid kontakt med 

Kundserviceenheten vilket inte beskrivs som ett arbetssätt av den teoretiska referensramen 

utan mer kan tolkas som en mall för hur arbetet på kundtjänsten ska utföras. De arbetar inte 

heller med marknadsundersökningar för att utvärdera kundernas behov som är en ingående 

del i arbetssättet QFD utan respektive medarbetare inom Försäljningsenheten får individuellt 

ansvara för att försöka utreda kundernas behov vilket talar emot den kundfokusering på 

externa kunder som TQM förespråkar. De arbetar dock med konkurrensanalyser kontinuerligt 

vilket är en ingående del i arbetssättet QFD som beskrivs i den teoretiska referensramen vilket 

är ett tecken på att organisationen delvis tagit efter detta kärnvärde inom TQM. Tänkvärt är 

dock att ett av Q-Park AB:s kärnvärden är kundfokus, som de även arbetar aktivt med, vilket 

tyder på att detta har stor betydelse för organiseringen. 
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7.5.3 Delaktighet från medarbetare 

Q-Park AB arbetar enligt det presenterade resultatet med att delegera för att skapa 

engagemang, delvis via sin attestordning, som främst visar medarbetarna på 

Försäljningsenhetens ansvarsområde. Detta beskrivs inte av den teoretiska referensramen men 

det påvisar dock att de arbetar med att delegera ansvar. De arbetar också med det via 

budgetering och den måldelning som sker vid budgetförförandet, vilket är i enlighet med 

teorin kring TQM på den punkten att delegering förespråkas. Samtidigt så talar TQM om ett 

Processfokus framför Resultatfokus, som budgeteringen resulterar i, som därför i den 

bemärkelsen talar emot TQM. Slutligen arbetar de med delegering via de 

kvalitetscirklar/projektgrupper där eventuella förbättringsmöjligheter utreds. Detta är ett 

arbetssätt till fullo enligt TQM:s arbetssätt för att uppnå Delaktighet från medarbetare. 

 

Gällande utveckling och utbildning så kan uttolkas att Q-Park AB använder sig av ett 

utvecklingsprogram benämnt Kultur- och Strukturarbetet som genomförts för att utveckla och 

skapa en delaktighet mellan personerna inom Kundserviceenheten, den teoretiska 

referensramen kring TQM nämner inte detta verktyg men det visar på ett engagemang 

gällande utveckling av medarbetarna som ska leda till delaktighet. Behov att fortbildning sker 

via behov inom ramen för verksamheten och ingen utbildningspolicy finns för att 

vidareutveckla individen, vilket inte tyder på en stark fokusering på medarbetarnas 

fortbildning.  

  

7.5.4 Processfokus 

Studien har inte kunnat påvisa att Q-Park AB använder sig av arbetssättet Process 

management eller verktyget Process Maps (processkartor) som TQM beskriver som 

arbetssätt/verktyg, vilket delvis innebär att organisationen inte uppfyller denna värdering fullt 

ut. Det som däremot har återfunnits är den starka fokuseringen på att kartlägga processerna 

inom organisationen via rutinbeskrivningar. Även via projektgrupper på Försäljningsenheten 

där olika stakeholders ingår, vilket delvis påminner om att kartlägga processen, vilket i dessa 

fall blir på detaljnivå på varje unikt avtal. Kundservicechefen arbetar också enligt det resultat 

som presenterats med att utvärdera och effektivisera kundserviceflödet via statistik för att 

minska antalet resurser i processen, med så hög kvalitet som möjligt, vilket är i enlighet med 

Processfokus inom TQM. Även arbetet med att kartlägga de processer som stöds av det nya 

affärssystemet tyder på ett visst Processfokus. 
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Samtidigt beskrivs en stark prioritering på resultatmål i organisationen som i jämförelsen 

mellan TQM och MBO kan ses närmst som en motsats till vad TQM står för, vilket talar emot 

den processfokusering TQM står för. Sammantaget kan det tolkas som att organisationen 

influerats till att arbeta med processer men resultatet kan snarare härleda arbetet till ett 

Resultatfokus. 

 

7.5.5 Faktagrundade beslut 

Beslut inom Kundserviceenheten grundar sig i stor utsträckning på statistiska undersökningar, 

dock så arbetar inte organisationen med strukturerade marknadsundersökningar för att 

utvärdera kundernas behov och därmed uppfylla Kundfokus enligt TQM, detta talar emot ett 

strukturerat arbetssätt med faktagrundade beslut.  

 

Det som talar för att organisationen har ett arbetssätt inom Kundserviceenheten är att 

Kundserviceprocessen styr antalet resurser i processen via den statistik som extraheras ur 

användarsystemet på Kundserviceenheten vilket kan tolkas som faktagrundad 

verksamhetsstyrning och kan tolkas för en delvis implementering. 

 

7.5.6 Kontinuerliga förbättringar 

För arbetet med Kontinuerliga förbättringar har studien inte kunnat påvisa något organiserat 

arbetssätt. Q-Park AB använder sig av projektgrupper och genom att Kontinuerligt förbättra 

verksamheten på respektive enhet. Detta beskrivs som ett arbetssätt för att stärka engagemang 

genom att inrätta kvalitetscirklar eller förbättringsgrupper. Detta påvisas exempelvis genom 

det fotoprojekt som genomfördes i projektform. Trots att det inte återfunnits någon reell plan 

för Kontinuerliga förbättringar så påvisar resultatet att Q-Park AB arbetar med det och därför 

arbetar enligt TQM:s värdering men utan exakt plan. Den teoretiska referensramen 

exemplifierar förbättringsarbetet genom Sex Sigma program, som beskrivs som strukturerade 

projekt. Detta föranleder oss till tolkningen om att organisationen har anammat kärnvärdet om 

Kontinuerliga förbättringar men inte hittat ett arbetssätt eller ett verktyg att implementera 

kärnvärdet genom. TQM beskrivs som ett system grundat på kärnvärden, arbetssätt och 

verktyg men i detta fall kan det tolkas som de anammat kärnvärdet och uteslutit arbetssätt 

samt verktyg.  
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7.6 Q-Park AB – MBO 

I och med den förändring organisationen påbörjat, ska fokus flyttas från resultatet till mål av 

mjukare karaktär såsom kvalitetsmål. MBO förespråkar starkt resultatmål som sägs gynna 

motivationen inom organisationen vilket går emot Q-Park AB:s nya spår.  

 

7.6.1 Utformning av mål 

Enligt det resultat som presenterats för Q-Park AB så arbetar organisationen med budgetering 

i enlighet med teorin kring MBO, som menar att budgetering är ett konkret verktyg för att 

dela mål. Målen är kopplade till resultatet vilket även det överensstämmer med den teoretiska 

referensramen kring MBO. Kundserviceenheten som nämnts arbetar även med kvalitetsmål, 

som är förankrade delvis via Q-Park AB:s kärnvärden där kvalitet är ett av dessa. Att arbeta 

med mål som inte är kopplade till resultatet är starkt kopplat till TQM:s tanke om att det är 

kvalitet som bidrar till en långsiktig tillväxt. Som nämnt ovan i avsnitt 7.2 RenoNorden AB - 

MBO så arbetar den offentliga sektorn både med kvalitetsmål i upphandlingskontrakten samt 

med budgetering inom den offentliga organiseringen vilket resultatet visar att även Q-Park 

AB gör i likhet med sin uppdragsgivare. Detta tyder på en stark koppling mellan strukturen av 

NPM och MBO samt kopplingen mellan TQM och MBO. 

 

7.6.2 Delaktighet i målsättningsarbetet 

Delaktigheten i målsättningsarbetet skiljer sig markant mellan de två olika typerna av mål, där 

budgetprocessen sköts på koncernnivå från Holland och där Sverigeorganisationen oftast har 

svårt att vara med att påverka, vilket talar emot den starka delaktighet som MBO beskriver. 

Däremot på Kundserviceenheten där målen är av kvalitetskaraktär såsom ”first call 

resolution” så är medarbetarna delaktiga i målsättningsprocessen vilket är i enlighet med 

MBO och TQM, som trycker på en stark delaktighet från medarbetarna i arbetet men avser 

mål som främst är kopplade till TQM enligt jämförelsen av de två managementteknologierna i 

avsnitt 2.5 TQM och MBO:s karaktärsdrag. 

 

7.6.3 Uppföljning av mål 

Gällande Uppföljning av mål så sker det kontinuerligt, vilket innebär att organisationen 

anammat den uppföljning som är det tredje steget i MBO, dock så ingår även uppföljning 

inom TQM i form av Kontinuerliga förbättringar vilket gör att de två teoriernas vägar korsas 

och de innehåller samma steg.  
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7.6.4 Incitament 

Incitamenten till måluppfyllelse som i den teoretiska referensramen för MBO beskrivs som 

monetära och av TQM som uppskattning. Incitamenten kring kvalitetsmålen är på 

Kundserviceenheten enligt det senare, i form av uppskattning vilket leder till stöd av 

adoptionen av TQM snarare än MBO.  

 

7.7 Q-Park AB – Översättningsteori 

Analysen av Q-Park AB och Översättningsteori bygger på den föregående analysen av 

genomförandet av TQM och MBO. Det innebär att nedanstående analys av Översättningsteori 

innehåller och baseras på de slutsatser som dragits i analysen av TQM och MBO.  

 

Enligt resultat och analys för Q-Park AB återfinns en översättning av Delaktighet från 

management via TQM:s arbetssätt, verksamhetsidé, vision och kvalitetsplan. Detta tyder på 

att organisationen har anammat komponenten och omsatt dess arbetssätt inom organisationen.  

 

I tolkningen av översättningen av komponenten Kundfokus, kan vi återfinna en stark 

hänvisning till TQM:s kärnvärde Kundfokus, däremot så har ingen översättning i arbetssätt 

gällande marknadsundersökningar genomförts, men översättning har skett av arbetssättet med 

konkurrentanalyser. Därmed har de delvis översatt denna komponent. 

 

Beträffande Delaktighet från medarbetare har delegering översatts i form av attestordningen, 

måldelning via budgetering och de har även översatt engagemang via kvalitetscirklar som 

beskrivs som arbetssätt i teorin för att bidra till delaktighet. Delaktighet har även översatts i 

det utvecklingsprogram de arbetar med medan utbildning inte översatts i strukturerat 

arbetssätt. Detta talar för en delvis översättning av komponenten Delaktighet från 

medarbetare. 

 

Processfokus har inte anammats av organisationen, studien har återfunnit en påverkan från 

kärnvärdet men inte översatts i de arbetssätt eller verktyg som teorin beskriver. Resultatet 

pekar snarare på en resultatfokusering.  
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Organisationen har anammat komponenten Faktagrundade beslut, genom att arbeta med att 

styra verksamheten med grund i den statistik som extraheras ur verksamhetssystemet, däremot 

så utgår inte statistiken direkt från kundernas behov utan från resursplanering. Detta talar för 

en översättning av komponenten till eget arbetssätt exkluderat den kundorientering TQM 

förespråkar. 

 

Slutligen beträffande den sista komponenten Kontinuerliga förbättringar så arbetar 

organisationen med kvalitetscirklar och förbättringsgrupper. Detta tyder på att de översatt den 

sista komponenten av teorin enligt arbetssättet med kvalitetscirklar.  

 

Gällande komponenterna ingående i MBO så har organisationen på samma sätt som 

huvudfallet RenoNorden AB implementerat Utformning av mål till resultatmål inom 

budgetprocessen, vilket är i enlighet med MBO. Q-Park AB har även i likhet med 

RenoNorden AB och NPM, kvalitetsmål som används på kundtjänsten och som beskrivs i 

TQM. Detta talar för en kombination av de två managementteknologierna. 

 

Delaktighet i målsättningsarbetet, inom MBO fokuserar detta kring delaktighet i utformningen 

av resultatmålen. Det har inte översatts, utan medarbetarna är delaktiga i målsättningsarbetet 

kring kvalitetsmålen som främst förknippas till TQM. Detta talar även för en kombination av 

TQM och MBO. 

 

Uppföljning av mål har översatts i enlighet med MBO men samtidigt ingår detta steg även i 

TQM, vilket leder till att den verkliga orsaken inte kan bestämmas, därför tolkas det som en 

kombination av de två. 

 

Incitament har inte anammats enligt det MBO föreskriver gällande monetära incitament. Utan 

incitamenten är snarare sammankopplat med TQM, där incitament tar form som uppskattning.  

 

Sammanfattningsvis finner vi stöd att Q-Park AB gällande TQM:s kärnvärden har översatt 

Delaktighet från management och Kontinuerliga förbättringar till konkreta arbetssätt som 

beskrivs av den Teoretiska referensramen. Komponenterna Kundfokus, Delaktighet från 

medarbetare och Faktagrundade beslut har delvis översatts men inte fullkomligen på grund av 

avsaknaden av kundundersökningar och utbildningspolicy. Kärnvärdet Processfokus har en  
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påverkan på organisationen men den har inte översatts till de arbetssätt eller verktyg som 

beskrivs av den teoretiska referensramen. Gällande MBO så uttolkas att Utformning av mål 

har översatts men i kombination med TQM då de innehåller både resultat och kvalitetsmål. 

Delaktighet i målsättningsarbetet har inte översatts enligt MBO utan snarare med inspiration 

från TQM, då delaktigheten sker inom kvalitetsmålen. Uppföljning av mål sker enligt MBO 

men är inte motsägande TQM, vilket tolkas som en kombination av de både. De incitament 

som översatts är översatta från teorin TQM. Slutligen anser vi att Q-Park AB har översatt 

TQM och MBO till en kombination. 

 

7.8 Q-Park AB – Isomorfism 

I resultatet för Q-Park AB presenterades de kravställare som kan kopplas till organisationen 

samt de förfrågningsunderlag som ingår som sekundärdata. Dessa källor ligger grund för 

analysen av hur den Tvingande isomorfismen yttrar sig. 

 

Den Tvingande isomorfism yttrar sig genom de krav som återfinns i de undersökta 

förfrågningsunderlagen. Som presenterats i avsnitt 6.4 Kravställare på organisationen ställs 

kvalifikationskrav upp gällande miljö- och kvalitetsledningssystem exempelvis ISO 9000- och 

ISO 14000-serien. Detta krav har återfunnits i ett av de tre undersökta förfrågningsunderlagen 

och orsaken är troligtvis på upphandlingarnas storlek, vilket avsåg små avtal och förenklad 

upphandling i de två övriga fallen. Kvalifikationskrav måste utföraren uppfylla, för att inte 

uteslutas ur upphandlingarna. Kravet på miljöfordon som Storkundsansvarig beskriver som i 

princip alltid ingår i förfrågningsunderlagen, är ett uttryck för den Tvingande isomorfismen. 

Den Tvingande isomorfismen inom fältet yttrar sig genom miljö- och kvalitetsledningssystem 

och genom att aktörerna tvingas ha miljöfordon inom verksamheten. 
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7.9 Skillnader och likheter mellan de två fallen 

Skillnaden mellan de två är att RenoNorden AB har ett tydligare processfokus medan Q-Park 

AB har ett tydligt resultatfokus. Två andra väsentliga skillnader som organisationerna har i 

och med sina respektive verksamheter är uppstartstiden, där RenoNorden AB har en ledtid vid 

beställning av nya fordon på cirka sex månader vilket inte existerar för Q-Park AB. Den andra 

skillnaden är att RenoNorden AB har kommunernas hushållsavfall som enda marknad, medan 

staten, kommuner och landsting är en delmarknad för Q-Park AB. Organisationerna har båda 

kvalitet som ett kärnvärde men skillnaden är att RenoNorden AB har certifierats i 

kvalitetsledning via ISO 9001 och i miljöledning via ISO 14000 medan Q-Park AB arbetar 

enligt ett eget kvalitetssäkringssystem. 

 

RenoNorden AB och Q-Park AB har båda gjort en översättning genom en kombination 

mellan TQM och MBO. De båda har översatt komponenterna Delaktighet från management 

med likartat ingående arbetssätt. Gällande Kundfokus och Faktagrundande beslut har de båda 

delvis översatt med reservationen för marknadsundersökningar av kundernas behov som båda 

saknar samt att RenoNorden AB har anammat ingående komponent gällande mätning av 

kundreklamationer från ISO 9001-standarden. Delaktighet från medarbetare har de båda 

översatt till arbete med kvalitetscirklar, de båda saknar utbildningspolicy. Båda arbetar med 

Kontinuerliga förbättringar i form av förbättringsgrupper. 

 

De två undersökta organisationerna arbetar båda med resultat- och kvalitetsmål med ursprung 

i MBO och TQM:s teoribildning kring mål. Samma relation återfinns mellan NPM och MBO 

där den offentliga sektorn tillämpar de två managementteknologierna i kombination.  
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8 Slutsatser 

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka om de två organisationerna tillämpar TQM 

eller MBO eller de två i kombination. Studiens resultat och analys talar för att de båda 

organisationerna i stor grad arbetar enligt TQM och MBO samt att det sker i kombination.  

Däremot så har inte alla kärnvärden hos TQM översatts till arbetssätt och verktyg hos de 

båda. Organisationerna arbetar efter MBO med vissa undantag, då Q-Park AB har en lägre 

Delaktighet i målsättningsarbetet och saknar ekonomiska incitament. De båda 

organisationerna arbetar med MBO, via verktyget budgetering vilket innebär att sambandet 

mellan TQM och MBO har konstaterats i likhet med sambandet mellan NPM och MBO som 

diskuterades i problematiseringen. De båda organisationerna arbetar också med mål i andra 

värden än resultatmål, som beskrivs som kvalitetsmål vilket tyder på att kvalitetstanken har 

format de två. 

 

En del i denna studies syfte var att studera på vilket sätt en eventuell adoption av TQM och 

MBO hade översatts. Översättningen har skett med den likheten att RenoNorden AB och Q-

Park AB bedöms, enligt analysen ha översatt TQM och MBO i kombination, med 

reservationen för att RenoNorden AB även anammat ingående komponent gällande 

kundfokus från ISO 9001-standarden. Detta genom att RenoNorden AB har översatt delar av 

TQM, såsom Delaktighet från management, Processfokus, Kontinuerliga förbättringar. De har 

delvis översatt Kundfokus, Delaktighet från medarbetare och Faktagrundande beslut. Inom 

MBO har samtliga komponenter översatts men det har skett i kombination med TQM, i den 

bemärkelsen att de både använder resultat- och kvalitetsmål. Q-Park AB har gällande TQM 

översatt eller delvis översatt Delaktighet från management, Kundfokus, Delaktighet från 

medarbetare, Faktagrundade beslut och Kontinuerliga förbättringar men inte Processfokus. 

Hos MBO har komponenterna Utformning av mål och Uppföljning av mål översatts i 

kombination med TQM.  Delaktighet i målsättningsarbetet och Incitament har inte översatts 

utan kan snarare kopplas till TQM gällande Q-Park AB.  

 

Den Tvingande isomorfismen yttrar sig i upphandlingsförfarandet hos de båda 

organisationerna i form av krav på miljö- och kvalitetsledningssystem och krav på 

miljöfordon. Skillnaden mellan de två är att i RenoNorden AB:s fall yttrar den sig även 

genom kravet på användning av fordonsdatorsystemet EDP. 
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9 Slutdiskussion 

Studien visar på en koppling mellan kvalitetsrörelsen och hur de två fallen organiserar sin 

verksamhet. Flera avgörande likheter har studien konstaterat i arbetssätt samt skillnader som 

har sitt ursprung i branschtillhörigheten. Det ger en inblick i den kraft spridningen av 

immateriella idéer har inom samhällen och även att mindre organisationer påverkas av det.  

 

En intressant avvikelse som konstaterats i de båda fallen är att TQM:s kärnvärde Kundfokus 

inte har översatts till formen av marknadsundersökningar för att utvärdera kundernas behov. 

Då vi avgränsat oss till Storkunder såsom stat, kommuner och landsting för Q-Park AB och 

eftersom kommuner är RenoNorden AB:s enda kund, kan denna avvikelse bero på att de har 

avtal med en beställare istället för en abonnent/slutkund och att då kundens behov definieras 

via förfrågningsunderlaget vilket leder till att marknadsundersökningar om kundens behov 

kan anses som överflödiga. 

 

Betydelsen av resultatet talar för att kvalitetsrörelsen och i denna studie avgränsat till TQM 

har en påverkan oavsett bransch, då de undersökta organisationerna skiljer i 

branschtillhörighet. Detta kan tolkas som att det är andra faktorer som påverkar adoptionen av 

managementteknologier. Det kan bero på statens inblandning som via ökade krav leder 

organiseringen till en ökad strukturering över branschnivå och som leder till att alla 

organisationer arbetar med management. Vidare kan det diskuteras att kravet om 

kvalitetsledningssystem eventuellt även finns inom den privata sektorn vid utbyte av 

produkter och tjänster men denna fråga har inte undersökts i denna studie. 

 

Trots att TQM och MBO har beskrivits som kontraster i avsnitt 1.2 Problematisering, har 

relationen konstaterats med twisten att de båda organisationerna använder kvalitetsmål som 

komplement för att komplettera resultatfokuseringen. Detta tyder på att organisationerna 

utformar strategier för att hantera flera idéer samtidigt och kanske kan de trots allt 

komplettera varandra för att leda till ett vidare perspektiv. 

 

Givetvis är detta två fall av många organisationer i samhället, studien har fått en djupgående 

inblick i RenoNorden AB och Q-Park AB. Resultatet kan inte generaliseras i och med att det 

inte är ett sannolikhetsbaserat urval men studien fungerar väl som en explorativ studie. En 

fundering som vuxit under arbetets gång och i synnerhet i analysen, är om TQM och MBO, 
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som det i denna studie talar för att de används i kombination, kommer att sammanvävas till en 

ny akronym. Denna då en kombination av de båda i likhet med de två studerade fallen samt 

relationen mellan NPM och MBO i den offentliga sektorn. I likhet med Huczynski 

(1993:459–461) och Røvik (2001:91–100) argumentation om att managementteknologier 

ständigt förändras i och med modet så kanske MBO inte har haft sin uppgång, topp och 

nedgång utan kontinuerligt förändrats sedan idén formulerades och att TQM inte kommer att 

ha en nedgång från sin nuvarande topp utan förändras med inspiration från MBO och att 

MBO förändras med inspiration från TQM vilket i slutändan kan leda till en sammanvävning 

av de två. 

  

9.1 Framtida forskning 

Studien har fokuserat undersökningen på hur kvalitetsrörelsen med avgränsningen till TQM 

samt MBO påverkar två organisationer inom olika branscher. Tankarna kring resultatet, där vi 

återfunnit tecken på att de båda organisationerna påverkas av de båda 

managementteknologierna leder oss in på fortsatt forskning inom avfallsbranschen. Där finner 

vi en studie av ett kommunalt avfallsbolag som exempelvis SRV Återvinning AB och hur 

organiseringen sker i relation till kvalitetsrörelsens TQM och dess påstådda motsats MBO 

intressant. Detta för att sedan jämföra med den data som denna studie har presenterat och 

analyserat.  

 

Ett annat intressant tema, som motiveras i de krav som förfrågningsunderlagen ställer 

gällande kvalitetsledningssystem är att undersöka hur effektivt TQM egentligen är, kan 

organisationer öka sin produktivitet och sin kvalitet genom att kontinuerligt förbättra sin 

verksamhet och är det på grund av det kvalitetsledningssystem som organisationen har 

anammat. I denna studie är produktivitets- och kvalitetsbegreppets effektivitet avgränsat men 

det är onekligen intressant att studera i och med de faktiska krav som den offentliga sektorn 

ställer på sina utförare samt om det leder till högre kvalitet och effektivitet eller endast är ett 

sätt att uppnå legitimitet.  
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I 

 

Bilaga 1 – Detaljerad beskrivning av respondenternas roller inom organisationerna 

 

Jelena Arutunian - Löneadministratör – RenoNorden AB 

Jenlena Arutunian arbetar som löneadministratör på ekonomiavdelningen där hennes 

specialistområde är miljöarbetarnas löner. Hon har god insikt i de olika incitament 

organisationen arbetar med mot miljöarbetarna.  

 

Malin Berggren - Redovisningsansvarig – RenoNorden AB 

Malin Berggren arbetar med redovisningen av RenoNorden AB:s verksamhet. Hennes arbete 

har genomgått en strukturering sedan hon började på RenoNorden AB år 2013. Hon har 

mycket kunskap om organisationens siffor och hur arbetet ska skötas enligt uppställda rutiner.  

 

Peter Bouvin - Försäljningsavdelning, Stockholm-Nord på Q-Park AB 

Peter Bouvins arbete innebär försäljning mot storkunder. Upphandlingsförfarandet ingår i 

hans ansvarsområde. Han har cirka 20 års erfarenhet från branschen och därmed stor 

kännedom.  

 

Maureen Burvall - Arbetsledare – RenoNorden AB 

Maureen Burvall arbetar som arbetsledare för avdelningarna Älvsjö, Enskede, Årsta, Vantör, 

Farsta, Östermalm och Söderort. Hon har en djup kunskap om hur kundrelationerna hanteras, 

på det sätt organisationen arbetar för att säkerställa den kvalitet som avtalet med kommunen 

föreskriver och vilka stödsystem organisationen arbetar med.  

 

Peter Buskas - Miljöarbetare – RenoNorden AB 

Peter Buskas huvudsakliga arbete är på fältet som miljöarbetare, han har lång erfarenhet från 

avfallsbranschen och är en av de miljöarbetare som är delaktig i samrådsgruppen, se 

detaljerad redovisning i avsnitt 5 Resultat RenoNorden AB.  

 

Staffan Ebenfelt - Koncernchef – RenoNorden AB 

Staffan Ebenfelt är ny koncernchef sedan januari 2014, han är styrelseordförande i 

RenoNorden AB:s styrelse och strategiskt är han en stark drivkraft till den förändringen 

RenoNorden AB genomgår. 



II 

 

Peter Ekholm - VD – RenoNorden AB 

Peter Ekholm är en nyckelperson som har full insikt i organisationens privilegierade 

information. Han är ordförande i ledningsgruppen och ordinarie ledamot i organisationens 

styrelse och är beslutsfattande om huruvida anbud ska lämnas inom upphandlingarna.  

 

Fredrik Flodin - Upphandlingschef – RenoNorden AB 

Fredrik Flodin är den person som bevakar nya anbud, han tar fram data som ligger grund för 

Peter Ekholms beslut gällande RenoNorden AB:s deltagande i upphandlingarna. Om 

organisationen ska vara med i upphandlingen lägger Fredrik Flodin anbudet och vid eventuell 

vunnet anbud projekterar Fredrik Flodin om implementeringen av kontraktet i verksamheten. 

I och med detta kan Fredrik Flodin betraktas som en huvudkälla kring externa aktörers 

(kommuner) krav på RenoNorden AB:s verksamhet i upphandlingarna. Han har också mycket 

god insikt om vilken punkt som konkurrensen är starkast på.  

 

Joakim Gårdfalk - Avdelningschef – RenoNorden AB 

Joakim Gårdfalk arbetar som avdelningschef på avdelningarna Kungsholmen, Lilla Essingen, 

Norrmalm, Vasastan samt Värmdö. Han har god kännedom om hur arbetssättet sker operativt 

och hur avdelningarna styrs vilket gör att han lämpar sig väl som källa för den operativa 

verksamheten.  

 

Ulrika Holmström - Gruppchef Back Office – Q-Park AB 

Ulrika Holmströms arbete fokuserar till planering och genomförande av den dagliga 

verksamheten på gruppen Back-Office, strukturellt tillhörande enheten kundservice. Ulrika 

Holmström har god kännedom de dagliga arbetet och planeringen av detta. Hennes erfarenhet 

inom branschen grundar sig från flera av aktörerna.  

 

Oskar Hultenius - Medansvarig i Back Office – Q-Park AB 

Oskar Hultenius arbetar inom gruppen Back-Office och utgör vår källa för hur arbetet utförs 

operativt. Hans arbetsuppgifter innefattar att arbeta med kundärenden Back-Office i form av 

elektronisk kontakt till att fungera som en resurs till kundservice per telefon vid behov. Hans 

kännedom sträcker sig från kundkontakten till hur det kommuniceras internt, vilket berikar 

denna studie med data där kunderna möter organisationen.  



III 

 

Eva Karlberg - Kvalitets- och Miljöchef – RenoNorden AB 

Den primära uppgiften för Eva Karlberg är att säkerställa att RenoNorden AB arbetar på ett 

sätt som säkerställer kvarlevandet av certifieringarna ISO 9001 (kvalitet) & ISO 14001 

(miljö). Hon har därmed tillgång till hur arbetet/processerna är utformade och hur 

kvalitetsarbetet yttrar sig. 

 

Jacob Malmborg - Strategi och Affärsutveckling - RenoNorden AB 

Jakob Malmborg arbetar med de utvecklingsprojekt som organisationen fokuserar på. Han 

anställdes i organisationen juni 2014. Han har god kännedom om de projekt organisationen 

fokuserar på.  

 

Alexander Roslund - Medansvarig projekt – Q-Park AB 

Alexander Roslund tillhör gruppen Back Office men är för närvarande utlånad till ett 

enhetsöverskridande projekt mellan enheten Kundservice och Teknik. Hans erfarenhet inom 

organisationen är lång och han har arbetat på flertalet befattningar. Alexander Roslund ger 

denna studie en vinkel med tyngd på kvalitetssäkring och förbättringar som projektet ska 

säkerställa. 

 

Åsa Sandström - Kundservicechef (ingår i ledningsgruppen) – Q-Park AB 

Åsa Sandström har i sin roll som Kundservicechef god insyn i ledningsgruppen där hon ingår. 

Hennes arbete kretsar kring att leda det strategiska arbetet på enheten kundservice och att 

arbeta kontinuerligt med kvalitet, förbättringar och resursplanering, därför är hon en datakälla 

på både strategisk och operativ nivå.  

 

Tommy Stenqvist - Miljöarbetare – RenoNorden AB 

Tommy Stenqvist är även han en miljöarbetare på fältet som har lång erfarenhet från 

branschen och organisationen. Liksom Miljöarbetare I har han mycket god kännedom kring 

den dagliga driften och från samrådsgruppen där han är deltagande.  

  



IV 

 

Andreas Westin - Chef för Strategi och Affärsutveckling – RenoNorden AB 

Andreas Westin arbetar som chef för Strategi och affärsutveckling och är anställd sedan mars 

2014. Andreas Westins roll kretsar kring att utvärdera, mäta och ta fram statistik beträffande 

verksamhet exempelvis produktiviteten. Han har därför mycket god insikt kring processer och 

hur de utvärderar vägskäl inom verksamheten. 

 

Respondenternas beskrivningar baseras på den beskrivning de beskrivning de lämnat av sin 

roll vid respektive intervju.  



V 

 

Bilaga 2 – Teman/intervjuguide 

 

• Respondentens bakgrund 

• Arbetsuppgifter för respektive befattning 

• Tidigare arbetssätt före omorganisering 

• Arbete med kärnvärden 

• Organisationskultur 

• Delegering och delaktighet/engagemang 

• Arbetssätt med förbättringar 

• Mål – utformning och uppföljning 

• Kommunikation med kund - kundnöjdhet 

• Kvalitet 

• Policys 

• Statistisk uppföljning 

• Utbildning/Fortbildning 

• Belöning 

• ISO 

• Omvärldens påverkan 


