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Sammanfattning: 

I dagens företagsklimat krävs det att medelstora tillverkande företag tillverkar produkter med 

hög kvalitet, för att vara i framkant vad gällande ledande kunskaper inom företagets 

verksamhetsområde. Ett sätt för företag att ständigt utvecklas och driva en vinstdrivande 

verksamhet är att fokusera på kvalitetsarbetet. Total Quality Management (TQM) är ett 

kvalitetsarbetssätt som utgår från företagets kunder, som likaså skapar förväntningar på 

företagets produkter. För företagsledningen innebär detta att förstå kundens förväntningar, 

tolka förväntningarna och förmedla dem till resten utav verksamheten. Företagsledningens 

ansvar är att organisera produktionsprocessen på ett vis som möjliggör ökad kontroll av 

kvaliteten och samtidigt bidrar med kvalitetssäkrad information för resten av verksamheten, 

medarbetarna. Informationsteknologiska stöd (IT-stöd) möjliggör för företagsledningen att 

applicera en TQM-strategi inom verksamheten, för att på så sätt försörja medarbetarna med 

kvalitetssäkrad information och ständigt förbättra kvalitetsarbetet. Syftet med studien är att 

skapa en helhetsförståelse och utveckla en modell för hur företagsledningen i svenska 

medelstora tillverkande företag kan stödja TQM med hjälp utav IT-stöd. Vi har valt att 

använda oss utav en kvalitativ ansats och med hjälp utav besöksintervjuer, telefonintervjuer 

och mailkorrespondens för att samla in data om hur IT-stöd stöjder företagsledningen i 

svenska medelstora tillverkande företag i arbete med TQM. Med vårt val av medelstora 

tillverkande företag är resursberoendeteorin (RBT) lämplig, eftersom medelstora företag 

oftast kännetecknas av bristande interna resurser, så som information. Studien kommer 

undersöka IT-stöd i form av Business Intelligence system och valet av respondenter i 

respektive företag ingår i företagsledningen med befattning kvalitetsansvarig och IT-chef. I 

analysen utreds klara samband hur TQM stöds utav IT-stöd och hur företagsledningen med 

hjälp utav IT-stöd kvalitetssäkrar informationen i respektive verksamhet. Resultatet av studien 

visar att Företag A och Företag B använder BI-system som stöd för att fatta realtidsbaserade 

beslut i produktionsprocessen, baserat på kvalitetsäkrad information för att harmonisera 

TQM-strategin och för att uppnå kvalitetsmålen. BI-system är ett IT-stöd som är användbart 

för företagsledningen i tillverkande medelstora företag när de önskar en kontrollerad 

uppföljning av TQM-strategin. BI-system ökar även kunskapen inom Företag A och Företag 

B för att förstå verksamhetens arbete med TQM. 

 

Nyckelord  
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1. Inledning 

I inledningskapitlet beskriver vi bakgrunden till ämnesvalet med en inledning, 

problembakgrund, problemformulering och syfte.   

Enligt Shridhara (2010), Turban, Leidner, Mclean och Wetherbe (2005) och Hansson (2003) 

krävs det att företag i dagens företagsklimat tillverkar produkter med hög kvalitet. Kvalitet 

har således blivit ett problem som företag måste åtgärda om företag önskar att driva en 

vinstdrivande verksamhet (Shridhara, 2010). Anledningen till att kvalitet har blivit betydande 

är att det idag finns speciella standarder för vad som förväntas av ett företag och dess 

produkter (Shridhara, 2010; Sandholm, 2000). Bristen på kvalitet i svenska företag uppskattas 

reducera omsättningen med 10-30 % (Bergman & Klefsjö, 2007). Att åtgärda 

kvalitetsproblem i en verksamhet kan således bidra med ökad kundtillfredställelse, lönsamhet 

och vidareutvecklingen utav ett företag (Sörqvist, 2001; Shridhara, 2010).  

Total Quality Management
1
 (TQM) är ett kvalitetsarbetssätt som utgår från företagets kunder, 

som således skapar förväntningar på företagets produkter. TQM anvisar företagsledningen
2
 

om hur företag bör arbeta för att upprätthålla kvaliteten inom verksamheten och är ett 

helhetstäckande koncept som integrerar alla företagets avdelningar. För att upprätthålla TQM 

i en verksamhet krävs det att medarbetarna i företag är kvalitetsmedvetna (Shridhara, 2010; 

Sandholm, 2000; Hansson, 2003). För att det ska existera kvalitetsmedvetenhet i en 

verksamhet bör företagsledningen skapa en strategi för hur kvaliteten ska säkras i företaget, 

en så kallad TQM-strategi (Shridhara, 2010; Sandholm, 2000). Att planera för TQM innebär 

att företagsledningen med hjälp utav företagspecifika värden skapar kvalitetsmål som 

tydliggörs utav en TQM-strategi (Shridhara, 2010; Sandholm, 2000). Företagsledningen 

behöver därför skapa förutsättningar och motivera medarbetarna till att använda 

informationen på korrekt vis för att upprätthålla TQM-strategin i verksamheten (Shridhara, 

2010; Butcher, 1993). Företagsledningen och medarbetare kan med hjälp utav 

informationsteknologiska stöd
3
 (IT-stöd) möjliggöra för företaget att applicera TQM inom 

verksamheten (Shridhara, 2010; Victor, Mjema & Mwinuka, 2005; Lai, Seebaluck & 

Teeroovengadum, 2011; Sanchez-Rodriguez, Dewhurst & Martinez-Lorente, 2006).   

 

                                                 
1
 En operationell definition av TQM behandlas i den teoretiska referensramen 

2
 En operationell definition av företagsledning behandlas i den teoretiska referensramen 

3
 En operationell definition av IT-stöd behandlas i den teoretiska referensramen 
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I arbete med TQM är information en viktig resurs som är av största betydelse för 

företagsledningen och därför har vi valt att använda resursberoendeteorin (RBT) som vårt 

huvudsakliga teoretiska perspektiv (Shridhara, 2010; Kadlecek, 1995; Zachary, 1986). Att 

identifiera informationskällor, kategorisera, analysera, förstå och applicera information i 

verksamheten och dess miljö är essentiellt om företagsledningen vill upprätthålla kvaliteten i 

företaget (Kadlecek, 1995 & Zachary, 1986). Resursberoendeteorin föreslår att organisationer 

bör interagera med sin miljö för att köpa in, förädla och distribuera resurser för att tillverka de 

slutgiltiga produkterna (Pfeffer & Salancik, 1978). Nyckeln till verksamheters överlevnad är 

grundad i förmågan att tillhandahålla och underhålla resurser som är kritiska för 

verksamheten, i detta fall information (Pfeffer & Salancik, 1978).  

 

Victor et al (2005), Lai et al (2011) och Sanchez-Rodriguez et al (2006)  menar att IT stödjer 

TQM i tillverkande medelstora företag genom att öka medarbetarnas informationsåtgång, 

kvalitetsmedvetenhet, verksamhetens flexibilitet, förbättra prestationsmätningen, få snabbare 

leveranser, minska produktcyklar och minska kvalitetsrelaterade kostnader. På så sätt menar 

Lai et al (2011) att IT-stöd används för att mäta, förstå och förbättra företags långsiktiga 

kvalitet.  

1.1 Problembakgrund  

O’Brien och Marakas (2009) och Shridhara (2010) hävdar att kvalitetsmål och 

framgångsfaktorer i verksamheter kan kontrolleras med hjälp utav IT-stöd vilket även 

påverkar kvaliteten i verksamheten. O’Brien och Marakas (2009) menar att IT-stöd ger 

företag kontroll över verksamhetens kärnprocesser och på så sätt möjliggör för 

företagsledningen att snabbt följa upp beslut och prestationsmått som används i 

verksamheten. Även om IT-stöd kan förbättra kvaliteten menar Melville, Kraemer och 

Gurbaxani (2004) att det i många fall endast leder till tillfälliga fördelar för verksamheten.  

 

Canes (2009) menar vidare att till skillnad från stora företag har medelstora företag mindre 

resurser i form av budget, tid och kunskap. Det finns undersökningar som pekar på att 

medelstora tillverkande företag inte kan integrera sina IT-stöd med verksamhetsprocesserna 

(Brown & Lockett, 2004). Således är medelstora tillverkande företag intressanta att 

undersöka.    
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Rom & Rohde (2007) menar att användningen utav IT-stöd i verksamheter bör förbättra 

arbetet med TQM i företag, men att det endast underlättar spridningen och överföringen av 

information inom företagets gränser. Vidare har det inte märks någon märkvärdig skillnad på 

hur verksamheten arbetar med TQM före och efter införandet av ett IT-stöd. Rom och Rohde 

(2007) menar att verksamheter bör erhålla avsevärt mycket bättre kvalitet på sina beslut med 

den stora mängd information som finns i IT-stöden, men att så inte är fallet. Problem i 

tillverkande medelstora företag kan vara att det finns produktionsdata som inte är integrerat 

med verksamhetens övriga system vilket leder till att en tidskrävande manuell hantering av 

informationen måste genomföras. Det kan skapa felaktig och ofullständig information i IT-

stöden och skapar brister i TQM (Turban et al, 2005). Vidare menar Turban et al. (2005) att 

bristerna i TQM påverkar produktionen i verksamheten och att det således krävs fler 

kontrollmekanismer som filtrerar informationen i IT-stöden, så att informationen är 

standardiserad och kompatibel med övriga system i verksamheten.  

 

Tidigare studier som har utförts utav Victor et al (2005), Lai et al (2011) och Sanchez-

Rodriguez et al (2006) om hur IT-stöd stödjer TQM i tillverkande företag är utav kvantitativa 

analyser kring ämnet. Sanchez-Rodriguez et al (2006) undersökte i sin studie om sambandet 

mellan IT-stöd och TQM. Den svagaste korrelationen fanns mellan IT-stöd vid hanteringen av 

informationen i produktionsprocessen (Sanchez-Rodriguez et al, 2006).  Uppsatsen kommer 

därför att fokusera på kvalitativa analyser och huruvida företagsledningen i medelstora 

tillverkande företag kontrollerar informationen i verksamhetens produktionsprocess. 

Ämnesområdet om hur IT stödjer TQM domineras utav utländska studier (Victor et al 2005; 

Lai et al, 2011; Sanchez-Rodriguez et al, 2006) vilket motiverar oss att utföra en 

undersökning kring svenska tillverkande företag. 

1.2 Problemformulering 

Hur kan företagsledningen i svenska medelstora tillverkande företag stödja Total Quality 

Management (TQM) med hjälp utav IT-stöd?  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en helhetsförståelse och utveckla en modell för hur BI-system 

stödjer TQM. Modellen ska sedan användas som riktlinje för hur BI-system kan stödja 

företagsledningen i tillverkande medelstora svenska företag i deras TQM-strategi och hur 

företagsledningen använder BI-system för att kontrollera produktionsprocessen.  
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1.4 Disposition 

 

Kapitel 2: Vetenskaplig metod 

Kapitlet beskriver hur vi har gått tillväga för 

att genomföra uppsatsen. Bland annat redogörs 

för vilka metodval som gjorts och vilket 

vetenskapligt förhållningssätt uppsatsen har.  

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Här presenterar vi våra teorier som ligger till 

grund för uppsatsen. Avsnittet kommer 

innehålla litteraturöversikt, teoretisk 

diskussion, en definition av Total Quality 

Management och företagsledning. 

 

Kapitel 4: Empirisk metod 

Avsnittet behandlar uppsatsens urvalsprocess 

och vilka aspekter vi beaktade hos de 

tillverkande företagen. Här presenteras den 

insamlade datan. 

 

Kapitel 5: Analys & Resultat 

I analyskapitlet jämför vi skillnader och 

likheter mellan teorin och empirin som vi har 

samlat in. 

 

Kapitel 6: Slutsats och 

förslag till fortsatt forskning 

Avslutningsvis sammanfattar vi våra 

slutsatser. Vi presenterar även förslag till 

fortsatt forskning. 

   

    

Slutsats och 

förslag till 

fortsatt 

forskning 

Analys & 

Resultat 
 

Empirisk metod 
 

Teoretisk 

referensram 
 

Vetenskaplig 

metod 
 

Figur 1.1 Disposition. 

 



5 

 

2. Vetenskaplig metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt val av metod som är till grund för det teoretiska 

material som har samlats in. Till en början beskriver vi studiens vetenskapliga 

förhållningssätt. Vidare ges en beskrivning om vilken datainsamlingsmetod vi har valt att 

arbeta med. Slutligen reflekterar vi kring uppsatsens validitet och tillförlitlighet.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.1.1 Anglosaxisk skrivtradition 

Den anglosaxiska skrivtraditionen utmärker sig genom en tydlig problematisering av ett 

fenomen (Rienecker & Jörgensen, 2002). Motsatsen till det anglosaxiska synsättet är den 

kontinentala skrivtraditionen vilken har en låg grad av problematisering och används i ämnen 

som är baserade på kulturella, estetiska och religiösa begrepp (ibid.). Den anglosaxiska 

skrivtraditionens tillämpning är dominerande inom områden vars fenomen går att mäta och är 

oftast undersökande i sin natur. Studien tillämpar den anglosaxiska skrivtraditionen då vi har 

en tydlig problematisering och problemställning, men också då vi har en linjär struktur genom 

hela uppsatsen med ett fokuserat förhållningssätt. 

2.1.2 Hermeneutiskt förhållningssätt 

Jacobsen (2002) menar att en empirisk undersökning antingen genereras genom ny kunskap 

eller genom att vidareutveckla redan existerande kunskap. Eftersom det finns studier kring 

fenomenet IT-stöd anser vi att vårt bidrag är en utveckling av redan existerande kunskap, där 

vi angriper problemet med ett förståelsebaserat synsätt med hjälp av en kvalitativ 

undersökning. När man samlar in kunskap finns det två olika förhållningssätt att utgå ifrån 

(Andersson, 1982). Antingen tillämpas ett hermeneutiskt eller ett positivistiskt 

förhållningssätt. Det som skiljer positivismen från hermeneutiken är att hermeneutiken är 

grundat i en tolkningslära, medan positivismen har sina rötter i naturvetenskap (Andersson, 

1982). Studien har antagit ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutikens mål är att 

relatera mindre delar till helheten för att få ett övergripande perspektiv, medan positivismen 

uppfattar verkligheten genom generella lagar, genom att till exempel begränsa antalet aspekter 

och perspektiv som forskarna undersöker (Andersson, 1982). Hermeneutiken förbiser även 

det kausala sambandet mellan olika fenomen, vilket är ett centralt tema i positivismen 

(Andersson, 1982).  Positivismen kräver att det finns en opartiskhet i förhållande till 
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respondenterna när författarna undersöker fenomenet. Hermeneutiken menar tvärtom att 

opartiskhet inte går att uppnå under en hel forskningsprocess (Andersson, 1982). Vi valde 

således att tillämpa närhet gentemot respondenterna för att få en helhetsorienterad bild av 

frågeställningen som möjligt. Hermeneutiken likställer värderingar med fakta eftersom fakta 

är en tolkningsfråga, till skillnad från positivismen som menar att forskarna ska skilja på 

ovetenskapliga värderingar, för att få så objektiv och opartisk information som möjligt 

(Andersson, 1982). 

2.2 Abduktiv ansats 

Det finns flera tillvägagångsätt för att tolka verkligheten. Den ena strategin är en deduktiv 

ansats vilket innebär att forskaren skapar förväntningar om verkligheten (Jacobsen, 2002). 

Där utgår forskaren ur befintliga teorier för att undersöka verkligheten. Empirin präglas 

mycket utav studiens teoretiska referensram, där empirin har som funktion att bevisa eller 

motbevisa teorierna (Jacbosen, 2002). Den deduktiva ansatsen kopplas ofta till den 

kvantitativa metoden, som försöker hitta en koppling mellan orsak och verkan (Patel och 

Davidsson, 2003).  

 

Motsatsen benämns induktiv ansats vilket innebär att forskaren utför undersökningen i 

motsats riktning, helt utan förväntningar om verkligheten för att sedan formulera teorier kring 

ämnet (Jacobsen, 2002). Den initiala vikten med induktion är att forskaren utgår utifrån en 

direkt observation av verkligheten. Avsikten med induktion är oftast att identifiera nya teorier. 

Forskaren har därför en tendens att gå tillbaka i tiden och försöka leta efter teorier som är till 

stöd för studiens empiri (ibid.).  

 

Ett tredje alternativ är abduktion som är en kombination utav deduktion och induktion (Patel 

& Davidsson, 2003). Ett abduktivt tillvägagångssätt kännetecknas av att forskaren skiftar 

mellan teori och empiri under undersökningsprocessens gång (Patel & Davidsson, 2003). Vi 

valde att använda oss av den abduktiva ansatsen eftersom vår studie beaktar ett intressant 

ämne, men också för att vi har en begränsad kunskap kring hur IT stödjer TQM. Därför 

behövde vi en teoretisk referensram som stöd för att öka vår förståelse och för att ställa 

relevanta frågor som kräver en förförståelse kring ämnet. Vi lyckades under uppsatsprocessen 

utöka empirin och på så sätt hitta nya relevanta aspekter att undersöka, därav den abduktiva 

ansatsen.   
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2.3 Kvalitativ ansats 

Det finns meningsskiljaktigheter mellan vad som benämns kvalitativa och kvantitativa 

ansatser. Jacobsen (2002) menar att den kvantitativa metoden har som grund att mätas med 

instrument som ger information i form av siffror. Resultatet av ett urval med en bred 

population blir statistisk. Den kvalitativa metoden skiljer sig genom att beskriva företeelsen 

med ord (Jacobsen, 2002; Eriksson & Wiedersheim, 2006). Vi valde att undersöka valda 

medelstora tillverkande företag med en kvalitativ ansats eftersom det bidrog studien med en 

detaljerad och nyanserad bild av hur IT-stöd stödjer TQM i medelstora tillverkande företag. 

För att förstå verkligheten måste forskaren få fram hur människan tolkar verkligheten 

(Jacobsen, 2002). När vi undersökte hur IT-stöd stödjer TQM och företagsledningen i 

verksamheterna var det värdefullare att bedriva forskningen så nära respondenten som möjligt 

för att få tillgång till detaljer som annars hade förblivit dolda. Vi undvek att tilldela 

respondenten med fasta svar utan respondenten fick driva en öppen dialog kring ämnet. 

Studiens mål är inte att mäta tillvägagångssättet genom kvantitativa mått, utan vikten i 

undersökningen är att skapa en helhetsförståelse utav hur IT-stöd stödjer företagsledningen 

och TQM i deras verksamhet.  

2.3.1 Intervju 

Enligt Eriksson och Wiedersheim (2006) är det möjligt att välja mellan en variation av 

tekniker för att samla in information; kontakta personer per post, per telefon eller genom ett 

personligt besök eller en kombination av dessa metoder. Vi utgick från att använda oss av 

direkt kontakt med respektive företag och utifrån besöksintervjuer vara nära respondenten, för 

att på så sätt även använda kroppsspråket för ytterligare nyanser i svaren.  Att intervjua 

respondenten på arbetsplatsen anser vi har bidragit till en större trovärdighet och 

tillförlitlighet för studiens material. I efterhand kontaktade vi respondenterna per e-post med 

kompletterande frågor och kortare telefonintervjuer eftersom undersökningen förändrades 

under uppsatsprocessen. Det fanns två anledningar till att komplettera med frågor, dels för att 

nyansera det empiriska materialet och dels för att få en överensstämmelse med den teoretiska 

referensramen. Uppsatsens förändring har inte påverkat vår interna giltighet eller trovärdighet 

eftersom respondenten är medveten om ämnet och känner till studien sedan tidigare. Som 

forskare var vi medvetna om att inte ställa många frågor samtidigt och att inte uttala om 

påståenden.  
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Enligt Jacobsen (2002) är intervjumetoden lämplig under följande tre förutsättningar, när 

relativt få enheter undersöks, när intresset finns i vad den enskilda individen påstår och hur 

individen tolkar ett speciellt fenomen. Jacobsen (2002) förklarar att en strukturerad intervju 

kan begränsa datainsamlingen och därmed avvika från det kvalitativa synsättets ideal. Vi 

valde att använda öppna intervjuer. Personerna som vi intervjuade, fick tala allmänt om hur 

företaget arbetar med deras TQM och hur IT-stöd stödjer TQM i deras verksamhet. Vår 

intervjuguide användes som stöd för att samtalet inte skulle ledas bort från studiens röda tråd.  

 

Jacobsen (2002) anser att det kan vara nyttigt att använda en bandspelare eftersom forskaren 

inte alltid hinner anteckna svaren och samtidigt samtala. Därför valde vi att spela in 

intervjuerna för att inte undgå viktiga detaljer. Inspelningen kan ha påverkat intervjun negativt 

då det i vissa fall kan upplevas som påträngande av respondenten (Jacobsen, 2002). Vi fick 

tillåtelse att spela in samtalet av samtliga respondenter. När materialet undersöktes närmare 

kunde vi konstatera att intervjun inte blev påverkad av inspelningen eftersom samtalet inte 

hade några onaturliga inslag. Anteckningar användes i en mindre utsträckning endast för att få 

en övergripbar bild av informationen respondenterna i respektive företag bidrog med.  

 

Jacobsen (2002) menar att det finns en kontexteffekt.  Allmänt är det att onaturliga miljöer för 

respondenten resulterar ibland i att intervjuobjektet ger onaturliga svar (Jacobsen, 2002). 

Därför tolkas valet av intervjumiljö som en faktor till att den interna giltigheten och 

tillförlitligheten har blivit säkrare. Misstolkningarna som uppstod under intervjun klarnades 

upp ordentligt vilket underlättade vår tolkning av respondenternas information. Jacobsen 

(2002) menar att intervjuaren förlorar möjligheten att observera hur intervjuobjektet uppför 

sig vid en telefonintervju. Till skillnad från telefonintervjuer, upplevde vi respondentens 

kroppsspråk under intervjun. Telefonintervjuer har som fördel att användas vid kompletterade 

frågeställningar eftersom det minskar kostnaderna för undersökaren (ibid.).  

2.4 Operationalisering 

Begreppen i litteraturen som används i vår teoretiska referensram transformerades till en 

intervjuguide, för att på så sätt säkraställa att all data vi samlat in från de valda medelstora 

tillverkande företagen speglar referensramen (Patel & Davidsson, 2003). Transformationen 

beskriver Patel och Davidsson (2003) som operationalisering, där den teoretiska 

referensramen översätts till frågor som sammanställs i en intervjuguide.  

 



9 

 

För att förenkla studiens operationalisering har vi delat in intervjuguiden i fyra kategorier: 

Resursberoendeteorin, TQM, kontroll utav produktionsprocessen och hur BI-system stödjer 

TQM-strategin.  

2.5 Validitet 

Eriksson och Wiedersheim (2006) beskriver validitet som ett mätinstrument, som används för 

att uppnå relevans och giltighet i empirin. Det är viktigt att insamlingen av informationen och 

instrumenten för insamlingen är lämpliga för den specifika undersökningen (Jacobsen, 2002). 

Intervjupersonernas åsikter och värderingar bör uppfattas korrekt av forskaren. Att använda 

en triangulering innebär att forskaren samlar in data utifrån olika metoder vilket ger en högre 

validitet (ibid.). Undersökningens data har insamlats med hjälp av både besöksintervjuer, e-

post och telefonsamtal men också fokus på valda variabler bidragit studien med en högre 

validitet. Vi transkriberade även intervjuerna för att öka graden av validitet och reliabilitet i 

undersökningen.  

2.5.1 Intern giltighet 

Jacobsen (2002) menar att den interna giltigheten visar om forskaren mäter det forskaren 

påstår sig att mäta och om intervjuaren har tolkat data rätt. Jacobsen (2002) menar att 

forskarna kan stärka den interna giltigheten genom att kritiskt granska uppsatsen själva eller 

låta personer med kunskap inom uppsatsens område, kontrollera den interna giltigheten. Vi 

har kontinuerligt haft seminarier där vi låtit vår handledare och examinator granska materialet. 

Med deras hjälp har vi säkerställt att studien upprätthåller en god intern giltighet. Ett val som 

ökade den interna giltigheten är att vi erbjöd våra respondenter anonymitet, av det enkla skälet 

att respondenten skulle uppleva trygghet under intervjusituationen. Jacobsen (2002) menar att 

uppgiftslämnaren fruktar för att svaren ska förknippas med dem som individ vilket kan 

påverka data som samlas in.  

2.5.2 Extern giltighet 

Extern giltighet innebär huruvida resultatet av undersökningen kan överföras till en större 

grupp enheter. Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika alternativ av generalisering. Första 

formen utgår från att generalisera data utifrån mindre urval av undersökningsenheter till en 

teoretisk nivå. Den andra formen handlar om hur frekvent ett fenomen förekommer och 

utifrån data från ett stickprov av enheter, kan forskaren med en viss grad säkerhet överföra 

resultatet till en omfattande population (Jacobsen, 2002). En generalisering av resultatet från 
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de respondenter vi har undersökt till en större grupp, är inte genomförbart. När studien har en 

intensiv utformning, med ett fåtal enheter och intervjuer, går det inte att överföra resultatet till 

en större population (ibid.).   

2.6 Reliabilitet 

För att låta respondenten tala ur sin egen erfarenhet anser vi att en öppen stämning med 

ledande frågor inte är ett alternativ (Eriksson & Wiedersheim, 2006). Detta anser vi påverkat 

trovärdigheten positivt och bidragit till en större tillit kring undersökningen. Intervjuguiden 

användes på ett likformigt sätt hos samtliga respondenter för att minska onödiga uttalanden 

kring ämnet för att på så sätt erhålla en så öppen stämning och så standardiserad data som 

möjligt. Jacobsen (2002) menar att reliabilitet innebär huruvida forskaren och externa 

intressenter kan lita på undersökningen.   

 

Samtalet påverkas av intervjuaren och intervjuobjektets klädsel, hur personen ser ut och hur 

personen talar. Detta benämns intervjuareffekt (Jacobsen, 2002). För att tolka informationen 

korrekt använde vi, oss av en bandspelare och anteckningar för att inte missa detaljer i svaren 

som respondent uttalade sig om. Efter att ha transkiberat informationen valde vi att bearbeta 

informationen genom att renskriva och diskutera svaren, för att sedan upprätta vår empiri och 

skicka informationen till respektive respondent för en avstämning och godkännande. 

Avstämningen av materialet har fått ett godkännande av samtliga respondent vilket har 

bidragit till en ökad reliabilitet. Inspelningen påverkade trovärdigheten positivt eftersom allt 

respondenten uttalade sig om finns inspelat och kan användas vid eventuella misstolkningar. 

Transkriberingen genomfördes direkt efter intervjuerna, vilket är i linje med vad Jacobsen 

(2002) rekommenderar för att upprätthålla en hög reliabilitet.   
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3. Teoretisk referensram 

I vår teoretiska referensram beskriver vi de teorier studien utgått från. Vi presenterar till en 

början litteraturöversikten, vårt huvudsakliga teoretiska perspektiv och avslutar med att 

definiera TQM och dess strategi. I det sista avsnittet lyfter vi fram en sammanfattning och en 

modell för våra teorier. 

3.1 Litteraturöversikt 

Användandet av IT-stöd är ett område som växer markant och är essentiellt för verksamhetens 

arbete vid säkerställning av kvaliteten (Lai et al, 2011). Det påstås frekvent att IT-stöd kan 

hjälpa verksamheter att sänka kostnader och öka produktiviteten i tillverkande företag 

(O’Brien & Marakas 2009; Melville et al, 2004; Bhimani, 2004; Magnusson & Olsson, 2008; 

Sanchez-Rodriquez, 2006).  Lai et al (2011) menar att IT-stöd inte endast minskar 

kostnaderna och ökar produktiviteten, utan även har en positiv verkan på företagets Total 

Quality Management (TQM).  

 

Resultatet utav Lai et al (2011) studie är att IT-stöd kan användas för att mäta, förstå och 

förbättra företagets långsiktiga kvalitet. Introduktionen utav IT-stöd i tillämpningen av TQM 

har även ökat medarbetarnas kvalitetsmedvetenhet, produktkvaliteten och minskat 

kvalitetsrelaterade kostnader (Victor et al, 2005). Mer ingående menar Victor et al (2005) och 

Sanchez-Rodriguez et al (2006) att införandet av IT-stöd kan resultera i förbättrad 

prestationsmätning, flexibilitet, snabbare leveranser och minskade produktcykler. 

 

Lai et al (2011) studier om hur IT-stöd stödjer TQM visar starkast korrelation mellan IT-stöd 

och personal, och kunskapshanteringen. Således menar Lai et al (2011) att IT – stöd stödjer 

TQM endast till den grad medarbetarnas kompetens tillåter. Bland de områden Sanchez-

Rodriguez et al (2006) undersökte i sin studie om sambandet mellan IT-stöd och TQM, fanns 

den svagaste korrelationen mellan IT-stöd och produktdesign, samt IT-stöd vid kontroll utav 

informationen i produktionsprocessen (Sanchez-Rodriguez et al, 2006).   

       

En majoritet av forskningen ser positivt på användandet utav IT-stöd för att stödja kvaliteten 

och ser möjligheter istället för hinder eller nackdelar (Sanchez-Rodriguez et al, 2006). En del 

författare menar att det finns implikationer med införandet av IT-stöd som är negativa (Bitner, 

2001; Dewhurst, Martinez-Lorente & Sanchez Rodriquez, 2003; Dale, Dewhurst & Martinez-
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Lorente, 1999). Det kan uppstå ett allmänt motstånd till att använda IT-stöd. Dewhurst et al 

(2003) menar att medarbetarna saknar utbildning för att använda IT-stöden på ett sätt som 

främjar TQM i verksamheten. IT-stöd omvandlar TQM till ett rutinarbete vilket kan leda till 

att motivationen bland medarbetarna minskar. Dale et als (1999) studie visade att IT-stöd kan 

minska medarbetarnas benägenhet att uppnå verksamhetens kvalitetsmål vilket kan ha både 

långsiktiga och kortsiktiga negativa effekter för företaget.   

 

Resultatet utav litteraturöversikten är att IT-stöd möjliggör ett betydande stöd när tillverkande 

företag arbetar med TQM i deras verksamhet (Victor et al, 2005; Lai et al, 2011; Sanchez-

Rodriguez et al, 2006). Sanchez-Rodriguez et al (2006) visar i sin studie att det däremot finns 

ett svagt samband mellan IT-stöd och hantering utav information i produktionsprocessen. Vår 

uppsats kommer således att undersöka vidare om hur företagsledningen i tillverkande 

medelstora företag kan med hjälp utav IT-stöd kontrollera informationen i 

produktionsprocessen. Samtidigt menar Dewhurst et al (2003) att medarbetarna inte är 

tillräckligt utbildade för att använda IT-stöden så att kvaliteten i verksamheten förbättras. IT-

stöd omvandlar arbetet med TQM till ett rutinarbete vilket kan leda till att motivationen bland 

medarbetarna minskar. Dale et als (1999) studie visade att IT-stöd har en negativ påverkan på 

medarbetarnas motivation vilket gör dem obenägna att uppnå verksamhetens kvalitetsmål.  

Studien kommer därför även undersöka hur företagsledningen i svenska medelstora 

tillverkande företag använder BI-system för kontroll utav produktionsprocessen och hur 

företagsledningen i medelstora tillverkande företag använder BI-system för att stödja 

företagets TQM-strategi. Resultatet av litteraturöversikten visar att tidigare författare har 

kommit fram till ett blandat reslutat kring ämnet men utifrån ett kvantitativ perspektiv. Ämnet 

är också brett och komplicerat. Avsaknaden utav kvalitativa studier motiverar oss att utgå från 

djupgående intervjuer med personer i företagsledningen för att uppnå en nyanserad bild utav 

hur IT-stöd stödjer företagsledningen i arbete med TQM. Målet med studien är att skapa 

riktlinjer för hur IT-stöd kan stödja företagsledningen i medelstora tillverkande företag i deras 

arbete med TQM.  

3.2 Teoretisk diskussion 

Med vårt val av medelstora tillverkande företag passar resursberoendeteorin (RBT) eftersom 

medelstora företag oftast kännetecknas av bristande interna resurser (Canes, 2009; Calderia & 

Ward, 2002). Calderia och Ward (2002) menar att företag kan ses som en samling av resurser, 

resurser som kostar mycket att tillförskaffa. Canes (2009) menar att information är en resurs 
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som är avgörande för företag och huruvida det stödjer företagsledningens arbete med TQM. 

RBT tar även hänsyn till företagens unika interna egenskaper och kan förklara varför vissa 

företag använder IT-stöd på ett fördelaktigt sätt medan andra företag inte gör det (Calderia & 

Ward, 2002).   

 

En förutsättning för teorin är att organisationer har en permanent interaktion med aktörer i 

organisationens miljö, där utbyte av resurser sker. Alltså är det en interaktion som skapar ett 

resursberoende (Thompson, 1967).  Nienhüser (2008) menar att RBT förutsätter att kritiska 

beroendet utav de essensiella resurserna påverkar organisationens handlingar och 

beslutsfattande. Överlevnaden och framgången för ett företag är beroende utav förmågan att 

skapa relationer med sin miljö. Företag bör kontrollera begränsade och värdefulla resurser 

som är fundamentala för att verksamheten ska uppnå effektivitet. I kontexten definieras 

effektivitet som förmågan att skapa acceptabla utfall och handlingar (Pfeffer & Salancik, 

1978). 

 

RBT beskriver organisationer som öppna system och lägger fokus kring att förhållandet 

mellan miljö, organisationsstruktur och beslut, inte är perfekt (Pfeffer & Salancik, 1978). 

Istället beskrivs organisationer som löst sammansatta i miljön, vilket gör den externa 

relationen betydelsefull men samtidigt obestämd (Weick, 1976). Det obestämda förhållandet 

leder till olika variationer i hur organisationer lyckas hantera begränsningar i deras 

resursmiljö. Genom att underhålla sina externa relationer till andra organisationer kan 

verksamheten lyckas tillhandahålla de kritiska resurserna de är beroende utav (Weick, 1996).  

 

Variationerna i organisationers förmåga att hantera begränsningar i deras resursmiljö är en 

viktig fråga eftersom det belyser värdet av att analysera och förstå hur maktstrukturerna inom 

och utanför organisationen påverkar organisationens beteende och utformning (Weick, 1976) 

Två frågor uppstår: vem kontrollerar organisationen och hur uppstår makten att kontrollera 

organisationen? Selznick (1949) använder ett maktbaserat argument för att studera relationer 

inom organisationen. Organisationerna är beskrivna som anpassningsbara sociala strukturer 

som påverkas av aktörer i miljön. Aktörerna slåss för kontrollen över organisationen vilket 

begränsar organisationens handlingskraft och beteende (Selznick, 1949). Assimilering 

används som mekanism i teorin för att förklara spänningar och dilemman som orsakats av 

strukturella arrangemang och begränsningar i miljön. Med assimilering menas, i kontexten, att 

bjuda in en representant för källan till begränsningen till den interna beslutsprocessen med 
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mål att förhindra hot och instabilitet (Selznick, 1949). Nienhüser (2008) menar att aktörerna 

som kontrollerar organisationens aktivitet påverkar resultatet utav aktiviteterna. Cheferna 

inom en organisation är en källa till kontroll och det är av stor betydelse vem som innehar 

chefspositionerna, eftersom det bestämmer organisationens aktiviteter. Resursmiljön påverkar 

även organisationens distribution av kontroll inom organisationen (Nienhüser, 2008). 

 

Pfeffer och Salancik (1978) utvecklar idéer kring intressekonflikter och makt inom och 

utanför organisationer och hur makten påverkar beteendemönstret, som också är grunden för 

införskaffandet och förädlingen utav externa resurser. Teorin identifierar olika sätt som 

resursmiljön begränsar organisationen och vilket tillvägagångssätt företagsledningen kan 

tillämpa för att hantera beroendet. En förutsättning i teorin är att de till exempel existerar 

politiska intressekonflikter där olika koalitioner försöker påverka varandra för egen vinning 

och där intressena oftast är kompatibla (ibid.). Av detta följer att utbytet av resurser och 

maktstrukturer inom och utanför organisationen påverkar beteendet och utformningen av 

organisationen (ibid.). Eftersom organisationer inte kan generera alla resurser internt är 

verksamheten beroende utav transaktioner och relationer med externa aktörer för att överleva 

(ibid.). Beroendet av externa resurser begränsar organisationens handlingskapacitet vilket 

innebär att företagsledningen måste effektivt hantera resursberoendet om verksamheten ska 

funktionera. Organisationer är involverade i en konstant strid för dess autonomi samtidigt som 

de måste hantera begränsningar och extern kontroll (ibid.).  

 

Enligt Kadlecek (1995) och Zachary (1986) är information en resurs i verksamheter som är av 

största betydelse för företagsledningen. Att identifiera källor, kategorisera, analysera, förstå 

och applicera information i verksamheten och dess miljö är essentiellt om företagsledningen 

vill tillämpa TQM. Således är kombinationen mellan information och IT-stöd en förutsättning 

för att ett företag ska upprätthålla en hög kvalitet inom verksamheten (Forza, 1995).  Finns det 

brist på information inom verksamheten kan det leda till svårigheter för företagsledningen när 

de planerar inför framtiden (Forza, 1995). Ett Business Intelligence-system (BI-system) är ett 

IT-stöd som kan hjälpa företagsledningen att hantera, sprida och analysera information på ett 

korrekt vis (O’Brien & Marakas 2009; Elbashir, Collier & Sutton, 2011; Canes, 2009). BI-

system möjliggör för företagsledningen att analysera information som kan vara till stöd för 

beslutsfattandet i företaget och dess olika aktiviteter (Elbashir et al, 2011). BI-systemet har 

förmågan att förädla affärsdata till information som kan vara värdefullt för företag när de 

arbetar med TQM (Elbashir et al, 2011).  
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3.3 Företagsledning i medelstora företag 

I definitionen medelstora företag ingår bolag som sysselsätter mellan 49 till 250 personer 

(Sengenberger, Loveman & Piore, 1990). Lucas (1998) beskriver företagsledningen som en 

chefsgrupp vars uppgift är att utöva verkställande makt inom verksamheten. Slack, Chambers 

och Johnston (2010) menar att företagsledningens ansvar är att förvalta strategisk och operativ 

planering, kontrollera verksamhetens utveckling och kvalitet, utforma mål och budget för 

verksamheten. Slack et al (2010) förklarar att företagsledningen är delaktig inom alla led i 

verksamheten och har därför en dominerande auktoritet, att ansvara för kontroll i utveckling 

av informationsbehandling för att på så sätt integrera IT-strategier med verksamhetens 

affärsstrategier. Chefgruppens roll innehåller mycket mer än så, det gäller för gruppen att 

effektivisera verksamheten och tillbringa bästa möjliga kvalitet (Slack et al, 2010). Enligt 

Colin (2007) är det företagsledningen som ansvarar för att ägarnas vilja är i linje med 

verksamhetens syfte och mål.  

3.4 Total Quality Management (TQM) 

Tillverkande företag runt om i världen blir allt mer medvetna om att deras produkter måste 

upprätthålla en hög kvalitet (Shridhara, 2010; Turban et al, 2005; Hansson, 2003).  

Anledningen till att kvalitet har blivit betydande är att det idag finns speciella standarder för 

vad som förväntas av ett tillverkande företags produkter. Förr i tiden var dessa standarder 

oftast vaga och okontrollerade (Shridhara, 2010). Även om företagledningen är medveten om 

att behålla en hög kvalitet på produkterna finns det företag, vars initiativ till kvalitet i 

verksamheten som helhet, misslyckas (Shridhara, 2010; Turban et al, 2005). Bristen på 

kvalitet, i svenska företag uppskattas reducera företagens omsättning med 10-30 % (Bergman 

& Klefsjö, 2007). Om företagsledningen i tillverkande företag tillämpar TQM i sin 

verksamhet kan det således bidra till en ökad kvalitet, kundtillfredställelse, lönsamhet och 

vidareutvecklingen utav ett företag (Sörqvist, 2001; Shridhara, 2010).   

 

En stor del utav verksamheters tid och energi går till att kontrollera kvaliteten på varorna eller 

tjänsterna de producerar (Shridhara, 2010; Stevenson, 2006; Sandholm, 2000; Hansson 2003). 

TQM är ett antal principer, arbetsmetoder och tekniker vars syfte är att ständigt öka 

kundnöjdheten till minsta kostnad och är ett heltäckande koncept som integrerar 

företagsledningen med medarbetarna, avdelningar och som även inkluderar leverantör och 

kundkedjan (Shridhara, 2010; Stevenson, 2006; Sandholm, 2000; Hansson 2003). TQM är i 
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uppsatsen definierat som ökad kvalitetsmedvetenhet i verksamheten (Shridhara, 2010; 

Butcher, 1993; Sandholm, 2000). TQM omfattar flera olika aktiviteter och försäkrar om att 

verksamheten producerar produkter med optimal kvalitet till lägsta möjliga kostnad 

(Shridhara, 2010; Butcher, 1993; Sandholm, 2000). För en tillfredställande TQM i 

verksamheten krävs det att tillverkande företag kan hantera information som finns i 

produktionsprocessen (Shridhara, 2010; Sandholm, 2000; Hansson, 2003).   

3.4.1 Total Quality Management – Strategi 

För att det ska existera TQM i en verksamhet bör företagsledningen skapa en strategi för hur 

kvaliteten ska säkras i företaget, en så kallad TQM-strategi. (Shridhara, 2010; Sandholm, 

2000). Företagsledningen är den drivande kraften för TQM-strategin och bör skapa 

förväntningar på medarbetarnas kvalitetsmedvetenhet för att uppnå kvalitetsmålen (Juran, 

2001; Shridhara, 2010; Sandholm, 2000). Företagsledningens största uppgift, när de arbetar 

med TQM, är att göra medarbetarna kvalitetsmedvetna och skapa goda förutsättningar för att 

medarbetarna ska ha möjlighet till att tillämpa TQM-strategin (Juran, 2001; Shridhara, 2010; 

Sandholm, 2000). Medarbetarna måste ha möjligheten att självständigt mäta kvaliteten, 

analysera och förstå sina arbetsprocesser. Företagsledningen bör sträva efter att upplysa 

medarbetarna om vilka företagets kunder är, vilka förväntningar kunderna har på företagets 

produkter och hur medarbetarna kan möta kundernas förväntningar (Juran, 2001; Shridhara, 

2010; Sandholm, 2000). Medarbetarna bör ha möjligheten att utveckla nödvändiga 

kvalitetsmål och samtidigt utveckla sina arbetsprocesser (Juran, 2001).  

För företagsledningen innebär detta att förstå kundens förväntningar på företagets produkter, 

tolka förväntningarna och förmedla dem till resten utav verksamheten (Juran, 2001; 

Shridhara, 2010; Sandholm, 2000). Att skapa en TQM-strategi innebär att företagsledningen 

med hjälp av företagspecifika värden skapar kvalitetsmål som tydliggörs utav en TQM-

strategi. TQM-strategin ska vara direkt kopplad till företagets övergripande strategi 

(Shridhara, 2010; Sandholm, 2000; Jun, Cai, & Peterson, 2004).  Varje företag bör anpassa 

sin TQM-strategi till företagets situation och vilka resurser som företaget är beroende utav. 

TQM-strategin kräver teamwork av medarbetare emellan och företagsledningens hängivenhet 

(Jun et al, 2004). 

 

Företagsledningen bör skapa förutsättningar för medarbetarna i tillverkande företag att arbeta 

med TQM-strategin, men även organiseraa produktionsprocessen på ett vis som möjliggör 
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ökad kontroll utav kvaliteten och samtidigt bidrar med kvalitetssäkrad information för 

medarbetarna (Ugboro & Obeng, 2000). Vad som utmärker lyckade TQM-strategier i 

tillverkande företag är att de använder sig utav IT-stöd som är kritiska för att aktivit följa upp 

företagets kvalitetsmål (Ugboro & Obeng, 2000).  

3.4.1.1 IT-stöd stödjer TQM-strategi 

Studien kommer undersöka IT-stöd i form av Business intelligence system (BI-system). BI-

system är ett IT-stöd som säkrar informationskvaliteten i verksamheten (O’Brien & Marakas, 

2009; Hörschens, 2008; Elbashir et al, 2011; Canes, 2009). Således är BI-system en viktig del 

utav företagsledning i tillverkande företags TQM-strategi (Shridhara, 2010; O’Brien & 

Marakas, 2009).  O’Brien och Marakas (2009) beskriver begreppet BI-system i form av ett 

antal olika stöd: beslutsstödssystem, kunskapshantering, varnande IT-stöd och realtidsanalys. 

Vidare definierar Bogza och Zaharie (2008) ett BI-system som ett IT-stöd vars uppgift är att 

samla rätt information till rätt personer i rätt tid. Termen används för att beskriva de 

aktiviteter som omvandlar data till information som företagsledningen i organisationer förlitar 

sig på i sitt beslutsfattande (Bogza & Zaharie, 2008). IT-stöd kan enligt Shridhara (2010) och 

O’Brien och Marakas (2009) omstrukturera verksamhetens TQM genom att möjliggöra en 

ökad kontroll och uppföljning utav kvalitetsmålen. Schniederjans och Kim (2003), och 

O’Brien och Marakas (2009) menar att IT-stöd i form av BI-system stödjer TQM – strategin 

och således bidrar till en ökad kvalitetsmedvetenhet igenom hela verksamheten. 

Företagsledningen behöver fatta beslut för att möta förväntningarna på företagets produkter 

och öka medarbetarnas kvalitetsmedvetenhet (Shridhara, 2010). Kvalitetssäkrad och 

tillräcklig information möjliggör för företagsledningen att fatta beslut på tillförlitlig 

information och inte på åsikter (Shridhara, 2010; Butcher, 1993). För att fatta beslut krävs 

information om kunderna, marknaden, finansiella prestationer, personaleffektivitet och 

produktkvalitet (Shridhara, 2010; Sandholm, 2000). Tillgängligheten på konsistent, tillförlitlig 

och realtidsinformation hjälper verksamheten att utvärdera, kontrollera och förbättra 

processerna, produkterna och de ständigt föränderliga kundbehoven. IT-stöd stödjer 

företagsledningens TQM-strategi genom att förse verksamheten med infrastrukturen som 

krävs för att informationen i produktionsprocessen ska vara kvalitetssäkrad (Matta, Cheng & 

Tama, 1998). Således kan IT-stöd skapa en förutsättning för att medarbetarna i företaget ska 

få en ökad kvalitetsmedvetenhet. IT-stöd samlar affärsdata om informationen i 
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produktionsprocessen och möjliggör en effektiv hantering utav informationen (Matta et al, 

1998). 

 

För att implementera TQM i ett företag menar Shridhara (2010) och Butcher (1993) att 

verksamheten bör tillförskaffa en central lagring av, tillänglig och kvalitetssäkrad information 

för att företagsledningen ska ha möjlighet till att fatta kvalitetsrelaterade beslut som stödjer 

TQM-strategin. Genom att använda IT-stöd och en central informationskälla som är 

tillgänglig för alla inom verksamheten, kan medarbetarna inom produktionsavdelningen få 

feedback från produktionsavdelningen som därmed förbättrar företagsledningens 

beslutsfattande i verksamheten (Sandholm, 2000). Shridhara (2010) och Sandholm (2000) 

menar att inom begreppet TQM ingår ett antal ”best practices” för att kvalitetssäkra den 

strategiskt viktiga informationen. BI-system kan med hjälp utav realtidsbaserad information 

möjliggöra och stödja företagsledningen i tillverkande företag genom att visualisera aktuell 

information och utifrån information fatta beslut om kvalitetsåtgärder (Stackpole, 2005; 

O’Brien & Marakas, 2009). 

 

Shridhara (2010), Sandholm (2000) och Butcher (1993) menar att företagsledningen bör 

utveckla ett brett register utav prestationsnyckeltal som reflekterar de interna och externa 

kundernas krav på verksamheten. Nyckeltalen bör ha en räckvidd som inbegriper hela 

företaget, från leverantörer till kunder och från företagsledningen till produktionsprocessen 

(Shridhara, 2010). Sandholm (2000) menar att med hjälp utav IT-stöd kan 

prestationsnyckeltalen integrera produktionsprocessen med företagets TQM-strategi. 

Företagsledningen kan använda informationen för att jämföra och förbättra den övergripande 

prestationen och kvaliteten (Sandholm, 2000). Informationen ska även vara möjlig att jämföra 

med andra konkurrerande företag i branschen (Shridhara, 2010). Den typ av information visar 

hur företaget står i relation till sin omvärld och hjälper verksamheten att förstå sin egna 

produktionsprocess (Shridhara, 2010). Prestationsnyckeltalen bör representera de essensiella 

faktorerna som påverkar företagets kundnöjdhet samtidigt som företagsledningen relaterar 

redan existerande prestationsnyckeltal till hur de bidrar till kundnöjdheten (Sandholm, 2000; 

Butcher, 1993).   

 

Företagsledningen bör enligt Shridhara (2010) och Sandholm (2000) involvera hela 

organisationen i prestationsmätningsaktiviteterna och tillåta medarbetarna att analysera data 

med hjälp utav IT-stöd, för att bistå beslutsfattarna med kritisk information. Oregelbundna 
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kvalitetsinspektioner hör till det förflutna. Istället förväntar sig företagsledningen att 

medarbetarna kan analysera information ifrån produktionsprocesser de arbetar inom, som en 

bas för problemlösning och förbättringsarbete (Sandholm, 2000). Samtidigt är 

företagsledningens uppgift att försäkra om att informationen i IT-stöden är tillförlitlig, 

tillänglig och synlig i hela företaget (Shridhara, 2010). IT-stöden som används utav 

medarbetarna måste vara tillförlitliga så att medarbetarna samlar data som är korrekt. 

Medarbetarna måste vara uppmärksamma på kalibreringen och underhållet utav IT-stöden, 

samtidigt som de är medvetna om de mänskliga faktorerna som är förknippade med 

prestationsmätningarna (Shridhara, 2010). Företagsledningen kan säkerställa att 

informationen i verksamheten är tillförlitlig och tillänglig genom att använda sig utav IT-stöd 

(Sandholm, 2000).  Medarbetarna bör kontinuerligt förfina informationskällorna och deras 

användningsområden inom verksamheten. Används opålitlig information, fattas oftast dåliga 

beslut (Shridhara, 2010). Företagsledningen bör ha fokus på, att ständigt utbilda 

medarbetarnas förmåga att analysera information och att tillvarata de senaste IT-stöden. 

Företagsledningen bör utvärdera och uppdatera sina informationskällor för att till exempel 

förkorta cykeltiden från att data samlas in till att hela organisationen får tillgång till den 

(Sandholm, 2000). 

3.4.1.2 IT-stöd kontrollerar produktionsprocessen 

När produkterna är producerade måste kvaliteten vara övervakningsbar, mätbar och styras för 

att försäkra att produkterna har en kvalitetsstandard som är i linje med vad företagsledningen 

förväntar sig (Shridhara, 2010; Parkin & Parkin, 1996).  När företagsledningen samlar 

information om kvaliteten i produktionsprocessen samlas det ibland in irrelevant information 

(Butcher, 1993). Shridhara (2010), Butcher (1993) och Sandholm (2000) menar att 

företagsledningen inte mäter företagets kritiska attribut eller att företagsledningen låter sig 

mäta attribut som är relevanta för att produkterna ska uppnå hög kundnöjdhet.   

 

Inom TQM är statistisk process kontroll (SPK) en viktig teknik som tillåter företagsledningen 

att applicera statistiska kontroller för att bestämma om produktionsprocessens output 

överensstämmer med produktens ursprungliga design (Shridhara, 2010; Sandholm, 2000; 

Parkin & Parkin, 1996). Kunder ställer krav på att företaget har SPK i sin produktionsprocess, 

för att således försäkra sig om att företaget upprätthåller en tillräckligt hög kvalitet på sina 

produkter (Shridhara, 2010). SPK syftar till att använda kontrollkartor som i huvudsak 

används för att identifiera defekter i produkter eller att indikera om produktionsprocessen har 
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förändrats. Medarbetarna blir då varnade om att det har skett förändringar i 

produktspecifikationen (Shridhara, 2010.).  

 

Shridhara (2010) och Sandholm (2000) menar att produktionsprocessen är utsatt för 

variationer. Även om en produkt har en specifik ursprunglig design, varierar produkterna när 

de produceras. Shridhara (2010) menar även att det alltid kommer finnas variationer i 

produktionsprocessens output, men att företagsledningen bör arbeta för att minimera 

avvikelserna. Det förekommer även naturliga variationer i produkterna, som oftast är svåra att 

upptäcka orsaken till. Shridhara (2010, s. 453) menar att det finns en tredje kategori 

avvikelser som kallas ”identifierbara avvikelser”. Källan till de identifierbara avvikelserna i 

produktionsprocesserna kan bero på utslitna maskiner, outbildade medarbetare, felinställda 

IT-stöd och material från leverantören som förändrats.  Ett SPK-system kan bevisligen höja 

både kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Målet är att identifiera de identifierbara 

avvikelser och signalera när avvikelserna är närvarande i produktionsprocessen (Shridhara, 

2010; Sandholm, 2000).  IT-stöd möjliggör för tillverkande företag att applicera SPK och 

automatisera produktionsprocessen med fördel att identifiera avvikelser i produkterna (Dale et 

al, 1999).  

 

Ett SPK-system består utav sex steg (Shridhara, 2010; Sandholm, 2000; Parkin & Parkin, 

1996): (1) förberedelser – att definiera kvalitetsattributen, bestämma frekvensen av 

kontrollerna i produktionsprocessen och skapa en kontrollkarta (2) datainsamling – samla 

data, kalkylera relevant statisktik och visa statistiken på kartan (3) bestämma 

kontrollbegränsningarna – identifiera produktionsprocessens genomsnittsvärde och skapa ett 

högsta och ett lägsta värde för avvikelserna (4) analys och tolkning – undersök orsakerna till 

avvikelserna (5) uppföljning – samla in nödvändig data om produktionsprocessen och 

eliminera avvikelserna (6) förfina kontrollkartorna, underhålla data och optimera SPK.  

3.5 Teoretisk sammanfattning 

BI-system är ett viktigt IT-stöd när företagsledningen i tillverkande företag upprätthåller 

TQM (Shridhara, 2010; O’Brien & Marakas, 2009). Bogza och Zaharie (2008) definierar ett 

BI-system som ett IT-stöd vars uppgift är att samla rätt information till rätt personer i rätt tid. 

Termen används för att beskriva de aktiviteter som omvandlar data till information som 

företagsledningen i verksamheter förlitar sig på när de fattar beslut (Bogza och Zaharie, 

2008).  
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Tillverkande företag är medvetna om att deras produkter måste upprätthålla en hög kvalitet 

(Shridhara, 2010; Turban et al, 2005; Hansson, 2003).  Kvalitetsarbetet i tillverkande företag 

har blivit allt mer betydande. Idag finns speciella standarder för vad som förväntas av ett 

tillverkande företags produkter. TQM består utav ett antal principer, arbetsmetoder och 

tekniker vars syfte är att ständigt öka kundnöjdheten till lägsta kostnad (Shridhara, 2010; 

Sandholm, 2000; Hansson 2003).   

 

För att det ska existera kvalitetsmedvetenhet i en verksamhet bör företagsledningen skapa en 

strategi för hur kvaliteten ska säkras i företaget (Shridhara, 2010;Sandholm, 2000). Att 

planera för TQM innebär att företagsledningen med hjälp utav företagspecifika värden skapar 

kvalitetsmål som tydliggörs utav en TQM–strategi. TQM-strategin ska vara direkt kopplad till 

företagets övergripande strategi (Shridhara, 2010; Sandholm, 2000). Företagsledningen 

behöver vidare fatta beslut för att tillgodose både interna och externa kundernas förväntningar 

på kvalitet. Korrekt och tillräcklig information möjliggör för företagsledningen att fatta beslut 

på tillförlitlig information och inte på åsikter (Shridhara, 2010; Butcher, 1993). IT-stöd kan 

stödja företagsledningens TQM-strategi genom att förse verksamheten med infrastrukturen 

som krävs för att informationen i produktionsprocessen ska överföras till företagsledningen 

(Matta, Cheng & Tama, 1998) 

 

Shridhara (2010), Sandholm (2000) och Butcher (1993) menar att företagsledningen bör 

utveckla ett övergripande register utav prestationsnyckeltal som reflekterar de interna och 

externa kundernas krav på kvaliteten i verksamheten. Nyckeltalen bör erhålla en räckvidd som 

inbegriper hela företaget och dess miljö. Företagsledningen bör använda informationen för att 

jämföra och förbättra den övergripande prestationen och kvaliteten. Informationen ska även 

vara möjlig att jämföra med andra konkurrerande företag i branschen (Shridhara, 2010; 

Sandholm, 2000).  

 

Medarbetarna bör enligt Shridhara (2010) och Sandholm (2000) involveras i 

prestationsmätningsaktiviteterna och tillåta dem att analysera data med hjälp utav IT-stöd, för 

att bistå beslutsfattarna med kritisk information. Samtidigt bör företagsledningen försäkra om 

att informationen är tillförlitlig, tillänglig och är synlig i hela företaget (Shridhara, 2010). 

Medarbetarna måste kontinuerligt kalibrera och underhålla systemen, samtidigt som de är 

medvetna om de mänskliga faktorerna som är förknippade med prestationsmätningarna 

(Shridhara, 2010). Företagen bör utvärdera och uppdatera sina informationskällor för att 
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förkorta cykeltiden ifrån att data samlas in till att hela organisationen får tillgång till 

informationen (Sandholm, 2000). IT-stöd kan med hjälp utav realtidsbaserad information 

möjliggöra för företagsledningen i tillverkande företag att visualisera aktuell information, och 

utifrån informationen fatta beslut om kvalitetsåtgärder (Stackpole, 2005). 

 

Kvaliteten i produktionsprocessen måste vara övervakningsbar, mätbar och styras för att 

försäkra att produkterna upprätthåller en kvalitetsstandard som är i linje med vad företagets 

kunder förväntar sig (Shridhara, 2010; Parkin & Parkin, 1996).  Shridhara (2010) och 

Sandholm (2000) menar att produktionsprocessens output varierar. Shridhara (2010) menar att 

variationerna i produktionsprocessen är oundvikligt men att företagsledningen bör arbeta för 

att minimera avvikelserna. IT-stöd möjliggör för tillverkande företag att automatisera 

produktionsprocessen och identifiera avvikelser i produkterna (Dale et al, 1999). 

 

Ett SPK-system består utav sex steg (Shridhara, 2010; Sandholm, 2000; Parkin & Parkin, 

1996) som används för att öka kvaliteten i produktionsprocessen och består utav: (1) 

förberedelser – att definiera kvalitetsattributen, frekvensen av kontrollerna utav 

produktionsprocessen och skapa en kontrollkarta (2) datainsamling – samla data, kalkylera 

relevant statisktik och visa statistiken på kartan (3) bestämma kontrollbegränsningarna – 

identifiera produktionsprocessens genomsnittsvärde och skapa ett högsta och ett lägsta värde 

för avvikelserna (4) analys och tolkning – undersök orsakerna till avvikelserna (5) uppföljning 

– samla in nödvändig data om produktionsprocessen och eliminera avvikelserna (6) förfina 

kontrollkartorna  - underhålla data och optimera SPK.  

 

I vår teoretiska referensram har vi samlat teorier för hur företagsledningen i svenska 

medelstora tillverkande företag stödjer TQM med hjälp utav IT-stöd. En sammanställning 

utav vår teoretiska referensram presenteras i figur 3.1. 
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Figur 3.1 Modifierad modell (Shridhara, 2010) 
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4. Empirisk metod 

I detta avsnitt redogörs undersökningens empiriska material. Vi har valt att börja med en 

introduktion om hur vi har gått tillväga vid valet av företag, för att sedan berätta mer 

ingående kring det empiriska material som ska ligga till grund för studiens syfte. Det 

empiriska materialet presenteras anonymt och vi kallar dem Företag A och Företag B. 

4.1 Strategiskt urval 

En av uppsatsens författare, Nino Titoric, praktiserade på en IT-konsultfirma. Under sin 

vistelse fick vi som författare till studien kontakt med systemkonsulterna och projektledarna 

på företaget som bistod oss med namn på lämpliga personer och företag att intervjua. IT-

konsultfirmans påverkan på studien har varit begränsat till valet av företag och valet av IT-

stöd. Det har, anser vi, gjort studien intressantare eftersom konsulterna har större kunskap 

kring sina kunder som hänvisade oss till respondenter med mycket information. Även om 

företagen vi intervjuade har starka förbindelser med IT-konsultfirman anser vi inte att 

relationen påverkade informationen företagsledningarna givit oss. IT-konsultfirman har 

påverkat vår avgränsning till vilket IT-stöd vi studerar eftersom de säljer BI-systemet 

QlikView. Begränsningen påverkade studiens omfattning vilket innebär att undersökningen 

fokuseras på medelstora tillverkande företag som använder BI-systemet QlikView.  

 

Eneroth (1984) menar att urvalet vid kvalitativa studier kan med fördel utföras strategiskt. På 

så sätt valde vi att genomföra urvalsprocessen strategiskt och undersöka de företag IT-

konsultfirman försåg oss med. Samtliga är tillverkande och faller inom ramen för medelstora 

företag. Eneroth (1984) menar vid ett strategiskt urval strävar forskarna att antigen välja ett 

urval med gemensamma likheter för en mer intensiv undersökning, eller välja att undersöka 

enheter i ett urval som skiljer sig ifrån varandra för en bredare undersökning. Studien har 

undersökt två medelstora tillverkande svenska företag. Anledningen att vi undersöker två 

företag är utav en intensiv undersökning där vi har som mål att jämföra företagen emellan och 

hur IT-stöd i respektive företagsledning stödjer TQM i företagen. Det fanns en skillnad i 

ägarstrukturen på företagen, ett är familjeägd och ett har en extern verkställande direktör 

(VD) och styrelse. När vi granskade lämpliga alternativ hade vi två kriterier (1) att intervjua 

företagsledningen (2) att företag skulle vara uppbyggt med en IT-avdelning. IT-avdelning 

valde vi eftersom kunskapen om BI-system finns inom IT-avdelningen. Valet att intervjua 
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företag med IT-avdelning var naturligt då De Voe & Neal (2005) beskriver BI-system som ett 

komplext fenomen och att kompetensen kring BI-system är hög i företagens IT-avdelningar.   

 

Vi valde således att intervjua IT-cheferna i respektive tillverkande företag. IT-chefens ansvar 

är att tillhandahålla korrekt IT-stöd samtidigt som denne har en bred kunskap kring BI-

systemet och dess användningsområde men har samtidigt en viktig roll i företagsledningen 

med nära kontakt till styrelse och VD. Samtidigt anser vi även att IT-chefen är en regelbunden 

användare och har en överskådlig bild över hur produktionen i respektive tillverkande företag 

använder BI-system. Vi är medvetna om att det kan vara en nackdel eftersom IT-chefen inte 

har en detaljerad bild utav hur ett BI-system stödjer TQM, utan ett mer övergripande 

perspektiv. Som komplement valde vi att utöka med att intervjua respektive företags 

kvalitetsansvarig, för att öka förståelsen kring hur ett BI-system stödjer TQM i företaget. 

Kvalitetsansvarig har praktiska kunskaper om kvaliteten i verksamheten och hur de använder 

BI-systemet som stöd för TQM-strategin i verksamheten. Företagsledningen, bestäms i denna 

kontext som IT-chef och kvalitetsansvarig. Uppgiftslämnare kan väljas genom att forskaren 

anser att respondenten kan ge författarna rikligt med information (Jacobsen, 2002). Det kan 

innebära att personen har stora kunskaper inom området, är bra på att uttrycka sig och är villig 

att lämna information. Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att tala om vilka personer 

forskaren vill intervjua, eftersom det bestämmer vilken information undersökningen samlar  

in.  

4.2 Analysmetod 

Analyskategoriseringen identifierar samband mellan teorier och de valda intervjuobjekten för 

studiens slutsats (Jacobsen, 2002). Halvorsen (1992) menar att analysen bör bestå av tabeller 

och att det bör presenteras på ett överskådligt och organiserat vis. Vi utgick från att 

sammanfatta studiens analys med hjälp av matriser, vars svar identifierades i samband med 

intervjuguiden för att göra en tydlig jämförelse respondenterna emellan. I analysen valde vi 

att koppla respondenternas svar för att identifiera likheter och skillnader och sedan övergå i en 

sammanfattande matris för respektive företag. Variablerna i matriserna  baseras på uppsatsens 

teorietiska referensram och jämförs sedan med respondenternas utsagor. Halvorsen (1992) 

föreslår tabeller i form av matriser eftersom de medför en överblick över analyserad data.  

4.3 Företag A 

Företag A är ett tillverkande företag som är lokaliserat i Halmstad och ingår i en koncern som 

även finns i andra delar av världen, som Italien och Frankrike. Företag A omsätter ca 300 
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miljoner kronor och har 140 anställda i produktionen och ett 20-tal som jobbar på 

marknadsavdelningen. Respondenterna är en del utav företagsledningen och benämns 

Kvalitetsansvarig A och IT-chef A. 

4.3.1 Företag As TQM-strategi 

Kvalitetsansvarig A menar att bristen på kvalitet kan bekosta företaget en förmögenhet i form 

av resurser om kvalitetsbristen leder till att företaget förlorar kunder. Behåller företaget 

kunden förlorar företaget inte några nämnvärt stora summor.  

För att säkra TQM i verksamheten menar Kvalitetsansvarig A att företagsledningen har 

regelbundna möten för att följa upp företagets kvalitetsindikatorer. Företagets huvudsakliga 

kvalitetsindikatorer är medarbetarnas prestationer, reklamationer och spotchecks. 

Kvalitetsansvarig A förklarar att spotcheck är ett stickprov som görs på produkterna, vars 

syfte är att säkerställa kvaliteten på produkterna. Spotchecken utförs på produkter som är redo 

att levereras till kunden för att således avslöja brister i kvaliteten. När spotchecken genomförs 

kontrolleras förpackningen, etiketter, strukturen på produkten och allt som möjligtvis får 

kunden till att reklamera produkten. 

 

För att säkerställa kundnöjdheten menar Kvalitetsansvarig A att verksamheten använder en 

direktkontakt gentemot kunden i fråga. Vidare görs avstämningar med säljarna om huruvida 

produkterna uppfattas på marknaden. Företaget försöker anordna möten några gånger per år 

för att utreda på hur kunderna ser på företagets produkter och produktionen i sig. Sedan har 

även säljarna interna konferenser där kundnöjdheten diskuteras.  

 

Företagsledning A engagerar medarbetarna genom att redovisa resultaten av TQM i 

produktionen och dessutom görs det även interna spotchecks. Ansvaret för att TQM 

upprätthålls är främst hos medarbetaren som arbetar direkt med tillverkningen. Medarbetarna 

förmåga godkänns när de har visat att de kan upprätthålla en hög kvalitet.  

4.3.1.1 BI-system stödjer TQM-strategin 

Kvalitetsansvarig A menar att det spenderas även tid på utbildning av medarbetarna när de 

anställs i företaget. Medarbetaren tilldelas en handledare som kontrollerar att medarbetaren 

kan använda BI-systemen på rätt sätt, beroende på hur snabbt personen i fråga lär sig 

arbetsrutinerna. På det sättet kvalitetssäkras medarbetarens arbete. IT-chef A menar att 
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utbildning av medarbetarna är en policy i Företag A. Vid införandet av QlikView utbildades 

medarbetarna och bidrog enligt IT-chef A med kunskap om hur medarbetarna ska navigera 

igenom stora mängder information som används i TQM. Utbildningen gav medarbetarna 

förutsättningar att använda QlikView för att stödja TQM. 

För att ständigt effektivisera och förbättra TQM finns det förbättringsgrupper som arbetar 

fram idéer om hur verksamheten kan utvecklas för att förbättra den övergripande kvaliteten. 

Kvalitetsansvarig A menar att det är förbättringsgruppen som driver kvalitetsarbetet framåt.  

 

Företag A har som mål att alltid göra informationen, inom organisationen tillänglig. Det 

anordnas möten med medarbetarna när de påbörjar sina arbetspass. Mötets funktion är en 

statusuppdatering på utrustningen, produkterna och allmänt om rådande kvaliteten i 

produktionsprocessen. Finns där problem med kvaliteten diskuteras frågan på mötet. Det 

anordnas två möten per dag. Varje månad anordnas även ett större möte med flera grupper för 

att redovisa det totala resultatet kring TQM. Kvalitetsansvarig A är själv ansvarig för att 

upprätthålla informationsträffar ca en gång per kvartal, för att således sprida information om 

kvalitetsarbetet i verksamheten.  

 

Kvalitetsansvarig A menar att det inte görs någon större uppföljning på informationen, om 

huruvida informationen är tillförlitlig. När företagsledningen använde sig av flera olika IT-

stöd kontrollerades och kvalitetssäkrades informationen regelbundet, men Kvalitetsansvarig A 

menar att de numera förlitar sig på att QlikView tillhandahåller information som är korrekt. 

Skulle informationen i QlikView, mot förmodan, vara otillräcklig eller felaktig, korrigeras 

informationen relativt omgående. Kvalitetsansvarig A vet inte om informationen i QlikView 

kan jämföras med andra företags information, men menar samtidigt, att inom 20-tal 

produktionsenheter som Kvalitetsansvarig A har ansvar för, är informationen jämförbar. IT-

Chef A menar att informationen inom organisationen är numera lättillgängligt för 

företagsledningen. IT-chef A förklarar vidare att QlikView funktionalitet kommer att 

utvecklas. Företag A vill utveckla QlikView så att de används av inköpsavdelningen vilket 

kommer utöka kontrollen utav TQM för företagsledningen. 

 

Företag A involverar medarbetarna i prestationsmätningsaktiviteterna genom att kontinuerligt 

följa upp deras prestationer och kontakta grupperna där det råder större avvikelser i deras 

prestationer. Kvalitetsansvarig A spårar således kvalitetsproblemens orsak och försöker 
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åtgärda om det är möjligt. Det är medarbetarna i produktionen som är ytterst ansvariga för att 

upprätthålla TQM. Skulle medarbetarna upptäcka större kvalitetsproblem meddelas det till 

respektive kvalitetsgrupp. 

 

IT-chef A anser att QlikView stödjer företagsledningens beslutsfattande och TQM-stratgin 

genom att underlätta för beslutsunderlagen. Beslutsunderlagen blir tillförlitligare och baseras 

på information som är kvalitetssäkrad. IT-chef A menar att det förr tog upp till fyra dagar att 

generera vissa detaljerade rapporter med att det nu tar avsevärt mindre tid.  Vidare menar IT-

chef A att QlikView både underlättat uppföljandet utav Företag As kvalitetsmål i 

produktionsprocessen och strategiska mål. En annan fördel som IT-chef A ser med BI-

systemet är att systemet kan göra djupgående analyser och svara på frågor som, varför 

försäljningssiffrorna steg förra månaden, varför förra månadens kampanj var lyckad och andra 

frågor som är av intresse för företagsledningen. De djupgående analyserna tillåter 

företagsledningen att följa upp produktionsutfall under en specifik period och fatta beslut med 

större kvalitet på informationen. 

4.3.2 BI-system kontrollerar produktionsprocessen 

Kvalitetsansvarig A menar att QlikView stöjder TQM genom hela produktionsprocessen. IT-

chef A menar att BI-systemet var till en början avsett att användas av försäljningsavdelningen 

för att samla in information om kunderna och användes främst för att säkra kundnöjdheten. 

Försäljningsavdelningen hade som fokus att använda QlikView till att se statistik, rapporter 

och analyser om försäljningsutvecklingen.  Det finns ett egenutvecklat, internt IT- stöd som 

heter Customer Complaints som behandlar kundreklamationer på produkterna. Customer 

Complaints är inte integrerat med QlikView. Kvalitetsansvarig A menar att QlikView stödjer 

produktionsprocessen genom att visa i vilken riktning verksamhetens kvalitet styrs och för att 

identifiera avvikande information. Avvikande information ger upphov till direkta 

korrigeringar.  

IT-chef A förklarar att innan QlikViews införande skickades oftast en förfrågan till den 

centrala IT-avdelningen om att upprätta produktionsstatistik manuellt och för att sedan 

vidarebefodra till Företag A. Efter QlikViews införande, menar IT-chef A att produktionens 

effektivitet har ökat och även ökad kontrollen utav TQM. Informationen i QlikView 

uppdateras en gång per dag vilket gör att tillgången till informationen inte är i realtid utan är 

fördröjd med en dag. IT-chef A menar att BI-systemet har bidragit till en ökad 
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kvalitetskontroll utav produktionsprocessen, genom att Företag A i dagsläget kan underlätta 

uppföljning utav nyckeltal.  

 

QlikView stödjer TQM i produktionsprocessen genom att avläsa förändringsvärden, 

lagernivåer, ledtider, produktionsvolym, medarbetarnas prestationer och materialnivån inom 

produktionsprocessen. Kvalitetsansvarig A menar att QlikView stödjer kundnöjdheten genom 

att mäta leveranstiden på produkterna som skickas till kunden. Kunden kan följa orderna, från 

att en order ha erhållits till att produkterna tas emot utav kunden. QlikView åskådliggör 

information om order- och försäljningsstatistik. QlikView ger Kvalitetsansvarig A och 

personerna som använder systemet ett stöd för att analysera information på ett djupgående 

plan till exempel på ordernivå och på produktnivå. IT-chef A menar företagets övriga system, 

är effektivare att använda vid orderinmatningar men brister vid presentation av information. 

Således är QlikView ett IT-stöd som underlättar för medarbetarna vid användning av att 

utföra djupare analyser och presenterar därför information om produktionsprocessen på ett 

detaljrikt, visuellt snyggt sätt. 

4.4 Företag B 

Företag B är ett familjeägt företag med ca 200 anställda och finns i Stockholm, Göteborg, 

Malmö, Västerås, och Kristianstad. Det är ett tillverkande företag som säljer sina varor direkt 

till kund och i ett fåtal egna butiker. Företag Bs omsättning ligger runt en miljard.  

Respondenterna vi har valt att intervjua är en del av företagsledningen och benäms 

Kvalitetsansvarig B och IT-chef B.  

4.4.1 Företag Bs TQM-strategi 

Konstaden för bristen på kvalitet menar Kvalitetsansvarig B är svårt att bedöma. Företag B 

arbetar inte med budget vilket gör det svår att kalkylera kostnaden för bristen på kvalitet. 

Samtidigt är målsättningen att sälja felfria produkter och om de i någon förmodan är felaktiga 

är det leverantörernas ansvar att åtgärda felet. Kvalitetsansvarig B påpekar samtidigt att 

Företag B har en stram uppföljning utav TQM i verksamheten. Företag B arbetar med 

ISO:9000 för att kvalitetscertifiera sina produkter och har gjort det sedan 1995.  

Ansvaret för att upprätthålla TQM finns i inköpsavdelningen i företaget. Kvalitetsansvarig B 

menar att Företag B har höga krav på leverantörerna och råvarorna som Företag B köper in. 

När Företag B sluter avtal med leverantörer genomgår leverantörerna ett program där målet är 
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att kvalitetscertifiera motparten. Leverantörerna skriver ett avtal eller så kallad Code Of 

Conduct som en försäkring på att produkterna uppfyller kraven som Företag B ställer på 

råvarorna. I vissa fall utför Företag B kontroller på råvarorna innan de köps in. 

Kvalitetsansvarig B menar att kunderna reagerar kvickt när de märker att produkterna inte 

uppfyller deras förväntningar.  

 

Ansvaret för att involvera kunderna i TQM finns hos kvalitetsansvarige B men främst hos 

företagets säljare. Kvalitetsansvarig B menar att kvalitetsarbetet skiljer sig från kund till kund 

och hur viktig kunden är för företaget. Är kunden viktig, arbetar Företag B tillsammans med 

kunden för att upprätta kvalitetskrav på Företag Bs produkter och för att sedan följa upp 

utfallet efter att affären påbörjats. För att involvera kunderna i TQM utför Företag B 

marknadsundersökningar. Det innebär att företaget skickar ut kundenkäter två gånger om året 

för att bland annat identifiera kundnöjdheten. 

4.4.1.1 BI-system stödjer TQM-strategin 

Kvalitetsansvarig B menar att QlikView har en stor betydelse för Företag Bs TQM. QlikView 

stödjer TQM genom att analysera informationen om felfrekvensen och reklamationerna som 

Företag B samlar in både från kunderna och den interna verksamheten. QlikView hjälper 

Kvalitetsansvarig B att analysera informationen om produktionsprocessen vilket förut oftast 

tog avsevärt mycket längre tid. Med hjälp av QlikView kan företagsledningen förlita sig på att 

informationen är kvalitetssäkrad. QlikView används av företagsledningen för att följa upp 

prognoser och övervaka företagets strategiska mål. Därför anser IT-chef B att QlikView bör 

ha införts mycket tidigare, eftersom det i efterhand har visats vara ett IT-stöd som 

underlättade företagsledningens arbete med TQM.  

Informationen om produktionsprocessen och kvaliteten har företagsledningen gjort tillgänglig 

tillsammans med QlikView genom att använda sig utav ett intranät som delar informationen 

till medarbetarna. Samtidigt menar Kvalitetsansvarig B att det är internrevisionsgruppens 

uppgift att informationen underhålls, att den är korrekt och att den speglar verkligheten. 

Företag Bs inköps - stöd är egenutvecklad. QlikView skapar problem för personalen som 

använder inköps - stödet eftersom QlikView inte är helt integrerat med resten av IT-stöden i 

verksamheten. Delar av informationen som registreras in i inköps - stödet måste ibland göras 

manuellt. IT-chef B menar att den bristfälliga integrationen som har uppstått med 

informationen från inköps - stödet påverkar TQM negativt.  
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Prestationsnyckeltalen som reflekterar de interna och externa kundernas krav på kvalitet för 

företagsledningen är antalet kundreklamationer och felfrekvensen per kund. Sedan samlas det 

även information om varför produkten har reklamerats. Företag B följer sedan upp 

reklamationerna. Det kan bland annat handla om missförstånd mellan kund och säljare, och 

brist på produktens kvalitet. Avvikelserapporter av den insamlade informationen går att 

generera men det menar Kvalitetsansvarig B att företagsledningen inte har tid med och därför 

avstår.  

 

Medarbetarna, menar Kvalitetsansvarig B är angelägna om att upprätthålla TQM annars är 

arbetet oväsentligt och måste därför göras om. Företagsledningen i Företag B arbetar 

kontinuerligt med att öka medarbetarnas kvalitetsmedvetet både inom företagsledningen och 

resten utav organisationen. De flesta i verksamheten, både nuvarande anställda och 

nyanställda utbildas till att vara kvalitetsmedvetna men Kvalitetsansvarig B menar samtidigt 

att det finns enstaka medarbetare som har andra åsikter i frågan och bryr sig inte om TQM. 

Utbildningen pågår i två-tre dagar och ger en inblick i hur Företag B arbetar med TQM, 

säkerhetsfrågor och policys. Två gånger per år görs även internrevisioner där Företag B har 

utvalda medarbetare som ingår i revisionsgruppen. Målet med internrevisionen är att granska 

kvaliteten på företagets produkter. 

 

IT-chef B menar att QlikView hämtar data från deras övriga IT-stöd Jeeves, Astro, Centiro 

och från MS Excel men inte från informationskällor utanför verksamheten. Den stora mängd 

information som finns i Jeeves, skulle utan QlikView, göra det olönsamt för Företag B att 

hämta och sprida informationen runt i organisationen, på grund av den långa tid det tar 

förklarar IT-chef B. Kvalitetsansvarig B menar att delar av deras information om 

produktionsprocessen är jämförbar med andra företags information, till exempel information 

om produkterna. Generellt vill Företag B att ett bättre informationsflöde inom verksamheten, 

säkerställs. För att försäkra sig om att informationen är jämförbar och anskaffningsbar sluter 

Företag B per automatik ett samarbete med dess leverantörer. Kvalitetsansvarig B vill dock att 

en mer varierande typ av information ska vara jämförbar med andra företag. 

4.4.2 BI-system kontrollerar produktionsprocessen 

IT-chef B påstår att verksamheten använder QlikView till att styra mot verksamhetens 

uppsatta kvalitetsmål, övervaka produktionen, analysera information och möjliggör för 
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företagsledningen att fatta korrekta beslut. QlikViews syfte i verksamheten är att möjliggöra 

för medarbetarna att generera rapporter på egen hand och att förhindra fel i produktionen. 

TQM inom organisationen anser IT-chef B har blivit effektivare. Innan BI-systemet infördes 

tog det två och en halv dag att ta fram produktionsstatistik jämfört med en halv dag efter att 

systemet införts. Medarbetarna behöver inte fråga och slösa bort onödig tid på att be IT-chef 

B om att generera produktionsstatisk och beslutsunderlag, utan användarna har nu 

möjligheten att göra det på egen hand. IT-chef B menar att det är ungefär 20 personer som 

sparar den tiden, efter att infört QlikView. 

”Det är viktigt att ha ett gott ansikte gentemot kunden med produkter och marknadsföring, 

men hur vi sköter jobbet inom verksamheten spelar inte så stor roll för kunden”- IT-chef B 

(personlig kommunikation, 24 mars, 2012) 

 

Företag B har ett antal mätpunkter i produktionsprocessen för att säkra företagets lönsamhet 

och kvalitet. Mätpunkterna följs upp regelbundet. En gång i månaden träffas en kvalitetsgrupp 

där de kontrollerar och diskuterar mätpunkternas utfall. Mötena handlar till större delen om 

felfrekvensen i produkterna, brister i leverantörernas råvaror och resultatet av kundenkäter. 

Medarbetarna som lyckas upprätthålla en hög kvalitet i produktionen behöver inte närvara. 

Däremot närvarar medarbetare som brister sitt TQM. Kvalitetsansvarig B menar att målet med 

mötena är att förbättra den övergripande kvaliteten i verksamheten. Anledningen till detta 

menar Kvalitetsansvarig B är att åtgärda den bristande kvaliteten hos medarbetarna. Resultatet 

följs sedan upp i nästkommande månad.   

 

Kvalitetsansvarig B menar att i produktionen mäts medarbetarnas effektivitet med hjälp av 

BI-systemet.  QlikView mäter således hur mycket en medarbetare har plockat i relation till 

hur mycket medarbetaren arbetar. Kvalitetsansvarig B menar att BI-systemet hanterar 

informationen om medarbetarnas effektivitet mycket bättre genom att ha möjlighet att hämta 

och sammanfoga information från flera källor samtidigt. Medarbetarna är medvetna vad som 

krävs för att produktionsprocessen ska vara effektiv. BI-systemet stödjer företagsledningen 

genom att underlätta uppföljningar utav medarbetarnas prestationer och således fatta beslut 

om åtgärder baserat på informationen.    

 

Det finns även parametrar i QlikView som kontrollerar hur många gånger medarbetare 

plockat fel varor. Kvalitetsansvarig B menar att parametern som visar antalet felplock stödjer 
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främst den externa och interna kundnöjdheten men stödjer även TQM i verksamheten positivt. 

Kvalitetsansvarig B menar att QlikView inte hjälper företaget att involvera kunderna i TQM. 

Både kunder och företagsledningen i Företag B kan dock med hjälp av QlikView visa en 

variation av statistik för sina kunder till exempel kundernas köp under en specifik period och 

reklamationer. Kvalitetsansvarig B menar att de bidrar till den generella kundnöjdheten och 

införlivar förväntningarna som kunderna ställer på Företag Bs kundservice.    

 

Kvalitetsansvarig B förklarar att om en kundreklamation beror på plockfel som en 

medarbetare skapat, synliggör BI-systemet informationen. Dock är det vanligaste felet att 

produkter registreras och placeras på fel lagerhylla eller fel pall. Eftersom QlikView hanterar 

information i realtid menar Kvalitetsansvarig B att produkterna kan placeras på rätt plats 

redan dagen efter informationen om felplaceringen registrerats. Företag B försöker att alltid 

införskaffa det senaste IT-stödet åt sina medarbetare, så att IT-stödet stödjer medarbetarna att 

kontrollera produktionsprocessen. 
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5. Analys & Resultat 
 

5.1 TQM-strategi 

Tillverkande företag runt om i världen är medvetna om att deras produkter bör upprätthålla 

hög kvalitet (Shridhara, 2010; Turban et al, 2005; Hansson, 2003). Företagsledningen bör 

vara involverad från utarbetningen av strategier för produktkvalitet, hur företaget ska få 

marknadsandelar till att skapa ett belöningssystem för uppvisad hög produktkvalitet 

(Shridhara, 2010; Sandholm, 2000; Butcher, 1993). Yttersta ansvaret för kvaliteten i Företag 

B har Kvalitetsansvarige B. Däremot menar Kvalitetsansvarig A att medarbetarna i 

produktionen ansvar för att upprätthålla en hög kvalitet. Ett av kraven för att anställas på 

Företag A är att uppvisa en hög kvalitetsmedvetenhet. Kvalitetsansvarig B menar att Företag 

B sluter avtal eller en Code Of Conduct med varje leverantör för att försäkra om att råvarorna 

de köper in har en hög kvalitet. Anledningen till att kvalitet har blivit betydande är att det idag 

finns speciella standarder för vad som förväntas av ett tillverkande företags produkter 

(Shridhara, 2010; Sandholm, 2000). Företag B arbetar med ISO:9000 för att 

kvalitetscertiftiera produkterna. I vissa fall kontrollerar Företag B produkterna manuellt. Att 

planera för TQM innebär att företagsledningen med hjälp utav företagspecifika värden skapar 

kvalitetsmål som tydliggörs utav en kvalitetsstrategi (Shridhara, 2010). 

 

Verksamheten bör kontinuerligt söka efter feedback ifrån kunder för att veta vad som 

förväntas utav företagets produkter, för att skapa kvalitetsstandarder för företaget (Shridhara, 

2010; Sandholm, 2000; Butcher, 1993). Kvalitetsansvarig B påpekar att Företag B har en 

stram uppföljning av TQM i verksamheten. Uppfyller produkterna inte kundernas 

förväntningar menar Kvalitetsansvarig B att kunderna reagerar snabbt. Företag A använder 

sina säljare som direktkontakt gentemot kunden i fråga. IT-chef A menar vidare att BI-

systemet, QlikView var till en början avsett att användas av försäljningsavdelningen för att 

samla in information om kunderna, men att det idag används till mer än förväntat. 

Företagsledningen är den drivande kraften för TQM-strategin och bör skapa förväntningar på 

medarbetarnas kvalitetsmedvetenhet för att uppnå kvalitetsmålen (Matta et al, 1996 ). För 

företagsledningen innebär detta att förstå kundens förväntningar på företagets produkter, tolka 

förväntningarna och förmedla dem till resten utav verksamheten (Shridhara, 2010; Sandholm, 

2000). QlikView har enligt Kvalitetsansvarig B en variation av statistik, som kan visas för 

kunderna om kundernas köp under en specifik period och reklamationer kunderna genomfört. 
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Kvalitetsansvarig A menar att kundnöjdheten säkerställs av QlikView genom att mäta 

leveranstiden på produkterna som skickas till kunden. Kunden kan sedan följa orderna, från 

att en order har erhållits av Företag A, till att produkterna tas emot utav kunden. 

5.1.1 BI-system stödjer TQM-strategi 

För att utveckla TQM-strategin i verksamheten har Företag A en förbättringsgrupp som ska 

leverera idéer om hur verksamheten ska förbättra kvaliteten. Kvalitetsansvarig A menar att det 

är förbättringsgruppen som driver TQM i företaget. Vidare menar även IT-chef A att 

QlikView både underlättat uppföljandet utav Företag As kvalitetsmål och strategiska mål. 

O’Brien och Marakas (2009) beskriver begreppet BI-system i form av ett antal olika 

instrument, där beslutsstödssystem är ett strategiskt datorbaserat system vars uppgift är att 

tillgodose företagsledningen och personer inom verksamheten med information som stödjer 

det strategiska beslutsfattande i företaget. Schniederjans and Kim (2003) menar att IT-stöd 

stödjer TQM–strategin och bidrar till en ökad kvalitetsmedvetenhet igenom hela 

verksamheten. 

Shridhara (2010) och Sandholm (2000) menar att företagsledningen behöver skapa ett brett 

register utav prestationsnyckeltal för att reflekterar de interna och externa kundernas krav på 

verksamheten. Kvalitetsansvarig A menar att företagsledningen har regelbunda möten för att 

följa upp företagets kvalitetsindikatorer. Företag As huvudsakliga kvalitetsindikatorer är 

medarbetarnas prestationer, reklamationer och spotchecks. Företag B använder liknande 

prestationsnyckeltal, där de reflekterar interna och externa kunders krav på kvalitet men också 

antalet kundreklamationer och felfrekvensen per kund. Det tillkommer även information kring 

varför produkten reklamerats. Sandholm (2000) menar att med hjälp utav IT-stöd kan 

prestationsnyckeltalen integrera produktionsprocessen med företagets TQM-strategi. 

 

Det är viktigt att involvera hela organisationen i prestationsmätningsaktiviteterna och att 

analysera information med hjälp av IT-stöd för att bistå beslutsfattarna (Shridhara, 2010; 

Sandholm, 2000). Företag A involverar medarbetarna i prestationsmätningsaktiviteterna 

genom att kontinuerligt följa upp deras prestationer och kontakta kvalitetsgrupperna när det 

råder större avvikelser i deras prestationer. För att försäkra om TQM-strategin, tillsätter 

Företag B en internrevisionsgrupp två gånger per år där utvalda medarbetare deltar och 

diskuterar den övergripande kvaliteten i verksamheten. Shrihara (2010) och Sandholm (2000) 

menar att företagsledningen förväntar att medarbetarna ska samla och analysera information i 
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produktionsprocessen för att identifiera problem och förbättringar utav TQM. QlikView är 

enligt IT-chef A ett IT-stöd som medarbetarna använder för att utföra djupare analyser och 

sammanfoga information för att presentera information i produktionsprocessen på ett 

detaljrikt, visuellt snyggt sätt. IT-chef A menar att det förr tog upp till fyra dagar att generera 

vissa detaljerade rapporter med att det nu tar avsevärt mindre tid.  Kvalitetsansvarig A 

tillägger att QlikView används som stöd för att analysera information på ett djupgående vis, 

till exempel på ordernivå och på produktnivå. 

 

Shridhara (2010), Sandholm (2000) och Butcher (1993) menar att informationen i företagets 

IT-stöd ska vara möjlig att jämföra med konkurrerande företag i branschen. Information visar 

hur företaget står i relation till sin omvärld och hjälper verksamheten att förstå företagets egna 

produktionsprocess (Shridhara, 2010). Kvalitetsansvarig B menar att delar utav Företag Bs 

interna information om produktionsprocessen är jämförbar med andra företags information, 

till exempel informationen om produkterna. För att försäkra sig om att informationen är 

jämförbar och anskaffningsbar inleder Företag B alltid ett samarbete med sina leverantörer.  

Däremot menar Kvalitetsansvarig A att informationen i QlikView inte kan jämföras med 

konkurrerande företags information. 

 

Shridhara (2010) menar att företag bör utvärdera och uppdatera informationskällor för att 

förkorta cykeltiden från att affärsdata samlas in till att hela organisationen får ta del utav den. 

Eftersom QlikView hanterar information i realtid menar Kvalitetsansvarig B att produkterna 

kan på så sätt placeras på rätt plats redan dagen efter informationen om felplaceringen 

registrerats. BI-system möjliggör för företagsledningen att undersöka samt manipulera 

affärsdata, i realtid  (O’Brien & Marakas, 2009). IT-stöd kan stödja företagsledningens TQM-

strategi genom att förse verksamheten med infrastrukturen som krävs för att informationen i 

produktionsprocessen ska överföras till företagsledningen (Matta, Cheng & Tama, 1998). 

Företag As information uppdateras endast en gång per dag vilket gör att tillgång till 

informationen inte är i realtid utan presenteras med en dags fördröjning. IT-chef A menar att 

QlikView används utav företagsledningen för att följa upp prognoser och övervaka företagets 

kvalitetsmål. För att tillämpa TQM i ett företag menar Shridhara (2010) och Sandholm, 

(2000) att verksamheten bör ha en central lagring av, tillänglig och kvalitetssäkrad 

information för att företagsledningen ska ha möjlighet till att fatta korrekta strategiska beslut. 

IT-chef B anser att QlikView underlättar företagsledningens administrativa arbete. 

Informationen om produktionsprocessen och kvaliteten erhålls av medarbetarna med hjälp av 
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BI-systemet och sprids med hjälp utav ett intranät. IT-chef A anser att QlikView stödjer TQM 

genom att beslutsunderlagen är korrektare och baserade på information som är 

kvalitetssäkrad.  

 

Medarbetarna måste vara uppmärksamma på kalibreringen och underhållningen utav 

systemen, samtidigt som de bör vara medvetna om de mänskliga faktorerna som kan 

förknippas med prestationsmätningarna (Shridhara, 2010; Sandholm, 2000; Butcher, 1993). 

Kvalitetsansvarig B menar att det är internrevisionsgruppens uppgift att informationen 

underhålls, är korrekt och speglar verkligheten. Med hjälp av QlikView menar 

Kvalitetsansvarig B att företagsledningen kan förlita sig på att informationen är 

kvalitetssäkrad. IT-Chef A menar att informationen inom organisationen, är med stöd av 

QlikView, lättillgängligt för företagsledningen. Kvalitetsansvarig A menar vidare att det inte 

görs någon större uppföljning på huruvida informationen är tillförlitlig. Kvalitetsansvarig A 

menar samtidigt att de förlitar sig på att QlikView tillhandahåller information som är korrekt. 

Är informationen i QlikView felaktig korrigeras informationen relativt omgående. 

 

Shridhara, (2010) och Butcher (1993) menar att företagsledningen bör försäkra om att 

informationen är tillförlitlig, tillänglig och synlig i hela företaget. IT-stöden som används för 

att samla affärsdata måste vara tillförlitliga så att affärsdatan är korrekt (Shirhara, 2010). 

Företag Bs stöd för inköp är ett egenutvecklat IT-stöd. QlikView skapar problem för 

personalen som använder inköps-stödet eftersom QlikView inte är integrerat med inköps-

stödet i verksamheten. Företag As information inom verksamheten tillängliggörs, genom 

möten med medarbetarna när de börjar sina arbetspass. Mötenas funktionerar som en 

statusuppdatering kring BI-systemet, produkterna och alltmänt om rådande kvalitetsproblem i 

verksamheten.  Kvalitetsansvarig A menar att det varje månad anordnas större möten med 

kvalitetsgrupper inom Företag A för att redovisa det totala resultatet utav TQM arbetet. 

Kvalitetsansvarig A samlar själv medarbetarna till informationsträffar ca en gång per kvartal 

för att således sprida information om kvaliteten i verksamheten. 

 

TQM bestäms utav medarbetarna. Medarbetarna måste vara utbildade, organiserade, 

motiverade och stödjas för att upprätthålla produkternas kvalitet (Shridhara, 2010). Företag 

måste fokusera på, att ständigt träna medarbetarnas förmåga att analysera information och att 

tillvarata på de senaste IT-stöden (Shridhara, 2010). Utbildning av medarbetarna i Företag B 

pågår i två-tre dagar och bidrar medarbetarna med en inblick i hur verksamheten arbetar med 
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kvalitetsfrågor, säkerhetsfrågor och policys. Medarbetarna i Företag B utbildas till att uppfylla 

kvalitetsmedevetenhet men samtidigt menar Kvalitetsansvarig B att det finns enstaka 

medarbetare som har avvikande åsikter i frågan och inte bryr sig om TQM. Kvalitetsansvarig 

A kvalitetssäkrar medarbetarna genom en utbildning när de anställs i företaget. Medarbetaren 

tilldelas en handledare som kontrollerar att medarbetaren uppfyller kraven på att arbeta med 

TQM på rätt sätt. IT-chef A menar att utbildning är en policy i Företag A, och påpekar att vid 

införandet av QlikView utbildades medarbetarna för att säkerställa att medarbetarna navigerar 

rätt igenom stora mängder affärsdata som finns i BI-systemet. En sammanställning utav hur 

BI-system stödjer TQM-strategin presenteras i matris 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matris 5.1 Egen utvecklad sammanställning över hur BI-system stödjer TQM – strategin. 

 

Skillnaden i Företag A och Företag Bs TQM-strategi är att de disponerar ansvaret för TQM i 

olika delar av verksamheten. Ansvaret för TQM i Företag B är hos Kvalitetsansvarige B och 

inköpsavdelningen, medan i Företag A är det yttersta ansvaret för TQM hos Kvalitetsansvarig 

A och produktionsavdelningen. Företag B förskjuter en del utav ansvaret till leverantörer 
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vilket samtidigt innebär att Företag B minskar sitt inflytandet över sitt TQM arbete. 

Organisationer beskrivs i ur ett resursbaserat perspektiv som löst sammansatta , vilket gör den 

externa relationen betydelsefull men samtidigt obestämd (Weick, 1976). Företag B försöker 

minska obestämdheten i relationen genom att skriva avtal eller Code Of Conducts för att säkra 

om att leverantören upprätthåller TQM. Samtidigt menar Nienhüser (2008) att resursmiljön 

och dess begränsningar påverkar organisationens distribution av kontroll inom organisationen.  

5.2 BI-system kontrollerar produktionsprocessen 

Shridhara (2010), Butcher, (1993), Parkin & Parkin, (1996)  menar att kvaliteten på 

produkterna måste vara övervakningsbar, mätbar och styras för att försäkra om att 

produkterna upprätthåller en kvalitetsstandard som kunderna förväntar sig.  Kvalitetsansvarig 

B förklarar att om en kundreklamation beror på plockfel som en medarbetare skapat, 

synliggör BI-systemet QlikView informationen så att företagsledningen kan fatta beslut kring 

kvalitetsåtgärder. För att uppråtthålla tillfredställande TQM i verksamheten krävs det att 

tillverkande företaget kan hantera information som finns i produktionsprocessen (Shridhara, 

2010; Sandholm, 2000; Hansson, 2003). Kvalitetsrutinerna har enligt IT-chef B blivit  

effektivare efter införandet av QlikView i Företag B. Innan QlikView infördes tog det två och 

en halv dag att generera produktionsstatistik jämfört med en halv dag efter att systemet 

införts. QlikView stödjer likaså produktionsprocessen i Företag A genom att avläsa 

förändringsvärden, lagernivåer, ledtider, produktionsvolym, medarbetarnas prestationer och 

hur mycket material som bearbetas i produktionsprocessen. IT-chef A förklarar att före 

QlikViews införande skickades oftast en förfrågan till den centrala IT-avdelningen som 

generarade produktionsstatistik manuellt och skickade tillbaka till Företag A. Enligt IT-chef A 

sker rapporteringen numera mycket mer effektivt.  

 

Inom TQM är statistisk process kontroll (SPK) en viktig teknik som tillåter företagsledningen 

att applicera statistiska kontroller för att bestämma om produktionsprocessens output 

överensstämmer med produktens ursprungliga design (Shridhara, 2010; Sandholm, 2000; 

Parkin & Parkin, 1996). Företag B använder sig utav ett antal mätpunkter i 

produktionsprocessen för att säkra företagets lönsamhet och kvaltiet. QlikViews syfte i 

Företag B är att möjliggöra för medarbetarna att generera produktionsstatistik på egen hand 

och att förhindra fel i produktionen. Shridhara (2010) och Sandholm (2000) menar att 

produktionsprocessen är utsatt för variationer. Även om en produkt har en specifik 

ursprunglig design, varierar produkterna när de produceras (Shridhara, 2010). Företag B har 
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parametrar i QlikView som kontrollerar medarbetarens felplock. Kvalitetsansvarig B menar 

att parametrarna som visar antalet felplock stödjer främst den externa och interna 

kundnöjdheten. SPK är en teknik som använder kontrollkartor som i huvudsak används för att 

identifiera defekter i produkter eller att indikera att produktionsprocessen har förändrats 

(Shridhara, 2010; Sandholm, 2000). Mätpunkterna i Företag Bs produktionsprocess följs upp 

regelbundet. En gång i månaden träffas en kvalitetsgrupp där de kontrollerar och diskuterar 

mätpunkternas utfall.  

 

Shridhara (2010) och Sandholm (2000) menar även att det alltid kommer finnas variationer i 

produktionsprocessens output, men att företagsledningen bör arbeta för att minimera 

avvikelserna. Shridhara, (2010, s. 453) menar att det finns en kategori avvikelser i 

produktionsprocessen som kallas ”identifierbara avvikelser”. Källan till de identifierbara 

avvikelserna i produktionsprocesserna kan bero på utslitna maskiner, outbildade medarbetare, 

felinställda IT-stöd och material från leverantören som förändrats. Kvalitetsansvarig A menar 

att QlikView stödjer produktionsprocessen genom att verksamheten styrs kvalitetsmässigt i 

rätt riktning och identifiera avvikande information i produktionsprocessen. Avvikande 

information menar Kvalitetsansvarig A ger upphov till direkta korrigeringar. 

Kvalitetsansvarig B förklarar att QlikView stödjer likaså kvalitetsarbetet genom att analysera 

informationen om felfrekvensen och reklamationerna som Företag B samlar in både från 

kunden och den interna verksamheten. IT-stöd möjliggör för tillverkande företag att 

automatisera produktionsprocessen och identifiera avvikelser i produkterna (Dale et al, 1999). 

En sammanställning utav hur BI-system stödjer produktionsprocessen presenteras i matris 5.2 
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Matris 5.2 Egen utvecklad sammanställning över hur BI-system stödjer 

produktionsprocessen. 
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6. Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

I slutsatsavsnittet beskriver vi en kort bakgrund till uppsatsen, vars syfte är att få en djupare 

förståelse om hur företagsledningen i svenska tillverkande företag kan stödja TQM med hjälp 

utav IT-stöd. Vidare motiverar vi även våra slutsatser kring studiens resultat och föreslår en 

fortsatt forskning kring studien.  

I inledningsfasen betonar vi problemen medelstora tillverkande företag har med IT-stöd vid 

stöd för TQM. Syftet med arbetet är att skapa en helhetsförståelse och utveckla en modell för 

hur BI-system stödjer TQM. Uppsatsens problemformulering är: 

 

Hur kan företagsledningen i svenska tillverkande medelstora företag stödja Total Quality 

Management (TQM) med hjälp utav IT-stöd?  

 

För att Total Quality Management och kvalitetsmålen ska stödjas utav IT-stöd på ett korrekt 

vis, måste företagen besitta med resurser i form av informationskällor, ha möjligthet till att 

kategorisera, analysera och samtidigt förstå och applicera information i verksamheten. 

Företagsledningen i medelstora tillverkande företag som inte besitter med resurserna kan 

skapa onödiga konsekvenser vilket kan hämma arbetet med TQM i verksamheten. Det som 

avgör om företagsledningen blir framgångsrikt med sitt arbete med TQM eller ej är förmågan 

att implementera IT-stöd som stödjer hela verksamheten i alla avseenden och processer. BI-

system har visat sig vara ett betydande IT-stöd som stödjer företagsledningen i arbetet med 

TQM. BI-system är ett IT-stöd som säkrar  kvaliteten i verksamheten (O’Brien & Marakas, 

2009; Hörschens, 2008; Elbashir et al, 2011; Canes, 2009). Företag A och Företag B inser att 

med BI-system som stöd, kan verksamheten fatta realtidsbaserade beslut i 

produktionsprocessen, baserat på kvalitetsäkrad information som stödjer TQM och för att 

uppnå kvalitetsmålen. BI-system stödjer Företag A och Företag Bs beslutsfattande genom att 

erhålla information som är nästintill i realtid. Att informationen är i realtid innebär att 

företagsledningen kan kontrollera och åtgärda brister i TQM dygnsvis. Företagsledningen kan 

således fatta proaktiva beslut samtidigt som det ökar kunskapen i företaget. Således anser vi 

att ett BI-system är ett IT-stöd som är användbart för företagsledningen i tillverkande 

medelstora företag när de önskar att stödja TQM. BI-system ökar även kunskapen inom 

Företagsledning A och Företagsledningn B för att förstå verksamhetens arbete med TQM. 

 



43 

 

Victor et al (2005), Lai et al (2011) och Sanchez-Rodriguez et al (2006)  menar att IT stödjer 

TQM i tillverkande medelstora företag genom att öka medarbetarnas informationsåtgång, 

kvalitetsmedvetenhet, verksamhetens flexibilitet, förbättra prestationsmätningen, få snabbare 

leveranser, minska produktcyklar och minska kvalitetsrelaterade kostnader. 

Resursberoendeteorin (RBT) föreslår att organisationer bör kontrollera de begränsade och de 

värdefulla resurserna som är fundamentala för att verksamheten ska uppnå effektivitet, så som 

information. Vi anser att BI-system har förmågan att integrera interna och externa 

informationskällor för att således erhålla ett bredare underlag för TQM. Vi konstatera även att 

BI-system bidrar till en decentralisering av verksamheternas information, som möjliggör att 

ansvar för dagliga arbetsuppgifter hanteras i olika led i verksamheten och bidrar till en ökad 

kvalitetsmedvetenhet i arbetet med TQM. Företag A upplever en tydligare kontroll utav 

verksamhetens prestationsnyckeltal. Medarbetarna i Företag B kan genom att använda BI-

systemet generera komplett produktionsstatistik. Det anser vi vara en viktig del utav 

företagsledningens TQM-strategi. Det tillåter medarbetarna på diverse avdelningar att skapa 

insyn i verksamhetens kvalitet som präglas av TQM-strategin. Decentraliseringen av ansvar 

kan därför motivera medarbetarna att på ett fördelaktigt sätt följa upp verksamhetens 

kvalitetsnyckeltal och bidra med kunskaper som kan vara ytterst betydande för verksamhetens 

kvalitetsmål. 

    

Företag A använder sig utav möten för att sprida information om kvaliteten i verksamheten 

som skapats utav BI-system, medan Företag B använder sig utav ett intranät. Det stöds utav 

Sandholm (2000) som menar att företag bör använda sig utav IT-stöd för att möjliggöra 

information tillgänglig för alla inom verksamheten och således förbättra företagsledningens 

beslutsfattande i verksamheten (Sandholm, 2000). Resursberoendeteorin identifierar olika sätt 

som resursmiljön begränsar organisationen och vilket tillvägagångssätt företagsledningen kan 

tillämpa för att hantera beroendet (Pfeffer & Salancik, 1976). Det finns klara fördelar för 

företagsledningen att använda ett BI-system för att möjliggöra informationens tillgänglighet i 

verksamheten för att således hantera beroendet utav information. Företag A bör, för att öka 

tillgängligheten utav information i BI-system, använda sig utav ett intranät som finns tillhanda 

för alla led i verksamheten.  

 

Dock kan vi konstatera att företagsledningen i Företag A och Företag B inte hämtar 

information från externa informationskällor. Shridhara (2010) menar att informationen i 

företags IT-stöd bör hämtas från externa källor för att ha möjlighet till att jämföra information 
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med andra företag. Det är en brist om Företaget A vill skapa en långsiktigt hållbar kvalitet. 

Företag B söker aktivt med att tillvarata så mycket information som möjligt, men anser ändå 

att det inte är tillräckligt. Företag A har inga externa informationskällor överhuvudtaget. Vi 

anser att Företag A bör integrera externa informationskällor för att således erhålla ett bredare 

underlag för TQM. Detta möjliggörs med hjälp utav BI-system.    

 

Studiens resultat anser vi inte vara tillräckligt brett för att generalisera för den tillverkande 

branschen. Anledningen är för att undersökningens primära mål är att utgå från en intensiv 

utformning och för att få en nyanserad bild av hur företagsledningen i medelstora tillverkande 

företag kan stödja TQM med hjälp utav IT-stöd. Däremot hade utformningen varit mer 

extensiv och haft en annan infallsvinkel och utgått från användarnas perspektiv så hade 

undersökningen inte bara fått en mer detaljerad bild, utan ett resultat med bredare underlag för 

generalisering. Tidigare studier inom området applicerar ett kvantitativt perspektiv av hur IT-

stöd stödjer TQM (Victor et al 2005; Lai et al 2011; Sanchez-Rodriguez et al, 2006). Vårt mål 

vara att skapa en modell och en helhetsförståelse för hur BI-system stödjer TQM-strategi, som 

är avsedd att användas som riktlinjer av företagsledningar i tillverkande svenska medelstora 

företag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1 Helhetsförståelse, Egen modell. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Studien om hur företagsledningen i medelstora tillverkande företag stöjder TQM med hjälp 

utav BI-system har varit fokuserad på tillverkande företag. Det hade varit intressant att 

tillämpa vår studie på medelstora tjänsteföretag, eftersom tjänsteföretag arbetar med TQM på 

ett annorlunda sätt än vad tillverkande företag gör. Viktigt att belysa är att BI-system är 

versatila IT-stöd och kan även i tillverkande företag  användas på flera olika sätt för att stödja 

TQM. 

 

Det finns många IT-stöd som har möjlighet att stödja företagsledningens arbete med TQM. 

Framtida studier kan fokusera kring vissa specifika IT-stöd och behöver därför inte 

nödvändigtvis fokusera kring BI-system. Vidare är det intressant att byta perspektiv i 

kommande studier, från företagsledningen till andra delar utav ett företag för att ytterligare få 

en mer sammanhängande bild av hur IT-stöd stöjder TQM.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

Berätta om din roll i företaget? (befattning, arbetsuppgifter. m.m) 

Hur ser företaget ut? (Koncern? Holdingbolag? vill ni vara anonyma eller inte?) 

Hur många anställda har ni? (Företaget, avdelningen)  

Resursberoendeteorin 

 

1. Anser ni information vara en resurs som är viktigt för kvaliteten i företaget? 

2. Hur går företagsledningen tillväga för att införskaffa information?  

3. Vem ansvarar att informationen används till företagets fördel? 

 

Total Quality Management 

 

1. Hur arbetar företagsledningen för att säkra kvaliteten på produkterna? 

Hur tillämpar företagsledningen sin TQM-strategi?  

Hur arbetar företagsledningen för att; 

a. Involvera kunderna i TQM? 

b. Engagera medarbetarna till att hålla en god TQM? 

c. Öka medarbetarnas kvalitetsmedvetenhet? 

2. Använder ni er av statistisk process kontroll (SPK)?  

3. Hur försäkrar företagsledningen att informationen i IT-stödet är: 

a.  Tillgänglig för hela organisationen?  

b.  Tillförlitlig?  

4. Är verksamhetens information jämförbar med andra företags information? 

5. Hur involveras medarbetarna i arbetet med prestationsmätningsaktiviteterna? 

Kontroll utav produktionsprocessen 

 

1. Använder ni er av statistisk process kontroll (SPK)?  

2. Vilka mätpunker har ni i ert SPK? 

3. Hur använder ni SPK för att: 

a. Effektivisera verksamheten?  

b. Minska antalet fel i produkterna? 

4. Vilka prestationsnyckeltal använder ni som reflekterar de interna och externa 

kundernas krav på verksamheten? 

Hur IT stödjer TQM -strategin 

 

1. Vilka IT-stöd används för att försäkra TQM?  

2. Är BI-systemet ett medel för att stödja er TQM-strategi? 

3. Hur använder ni BI-systemet för att stödja TQM-strategin? 
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4. Hur använder ni BI-systemet för att: 

a. Ha hög kundservice? 

b. Integrera era kunder i TQM-strategin? 


