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1 Utbredningen av populära managementmodeller
"New techniques for better management are frequently introduced and widely spread
around the world (Abrahamson 1991; Lindwall1998; Collins 2000), some ofthem spe
cifically labelled with acronyms that quickly become recognized parts of management
vocabulary. These waves have included total quality management (TQM), business
process reengineering (BPR), management by objectives (MBD), supply chain man
agement (SPC), New Public Management (NPM), project management, integrated
management control, intercultural management, knowledge management, and others. "
(Sahlin-Andersson & Engwall 2002b, s 4)

Utgångspunkten för detta arbete kan i enlighet med citatet ovan härledas till
observationen att generellt utformade managementmodeller har fått en allt
större betydelse under de senaste 20-30 åren, och sannolikt kommer att få
en ännu större betydelse för moderna organisationer framöver (Furusten
1996; Alvarez 1998). Den framväxande litteraturen om spridningen och
acceptansen av populära managementmodeller pekar vidare på att sådana
modeller i allmänhet får en större utbredning och möter ett mindre mot
stånd än vad man skulle kunna förvänta sig (Huczynski 1996; Engwall &
Sevon 2000).

Jag kommer särskilt att intressera mig för Total QuaIity Management
(TQM), som var en av 90-talets mest populära managementmodeller och
som rönte ett betydande intresse på många håll. Under en period var TQM
modellen en synnerligen uppmärksammad förebild inte bara när det gällde
att åstadkomma kvalitetsförbättringar hos industriföretag, utan också när
det gällde hur organisationer mer generellt borde styra och leda sin verk
samhet.

I kvalitetslitteraturen beskrivs återkommande ett mindre antal fram
gångsexempel, bland dem Xerox, Motorola, Hewlett-Packard och Allan
Bradley (Grant et al 1994). Det finns emellertid tydliga indikationer på att
spridningen av TQM-modellen nådde betydligt fler. I några spridningsstu
dier framstod det som att snart sagt alla organisationer ägnat sig åt att infö
ra "totalkvalitet" i verksamheten (Lawler et al 1992; Nadler 1993). Eller
som Pastor et al (1998, s 214) uttrycker saken: "TQM programmes and
practices have spread to almost every industry in the public and private sec
tor in a matter of 10 years".

I detta inledande kapitel diskuteras vad som kännetecknar TQM
modellen och hur man kan förstå dess popularitet. Dessutom presenteras
några förklaringar till att vissa managementmodeller verkar kunna accepte
ras i en mängd olika sammanhang, trots att den organisationsteoretiska
forskningen allt sedan 60-talet har pekat på att det inte finns något "ett bäs
ta sätt" att organisera verksamheter på (Bums & Stalker 1961; Thompson



1971 ). Jag konstaterar sedan att dessa förklaringar till stor del har fokuserat
på hur managementmodeller accepterats som utgångspunkter för organisa
tionsförändring mer allmänt, snarare än hur de accepteras i samband med
att de tillämpas. Mot denna bakgrund formuleras sedan ett övergripande
syfte för arbetet.

TQM som populär utgängspunkt

Det är inte helt självklart hur man skall förstå TQM-modellens ursprung.
Barley & Kunda (1992) betraktar till exempel modellen som en del av dis
kursen om företagskulturens betydelse för managementfrågor. I denna anda
har också TQM betraktats som en vidareutveckling av tanken på "excellen
ta" företag. På så sätt kan "In Search of Excellence" (Peters & Waterman
1982) - en av världens mest sålda managementböcker - betraktas som ett
tidigt uttryck för tanken på nödvändigheten av ett kvalitetsarbete med ut-
gångspunkt från ett ledningsperspektiv (Collins 2000).

I kvalitetslitteraturen brukar man dock vanligen härleda TQM
modellens ursprung till japanska erfarenheter av kvalitetsarbete. När landet
successivt byggde upp sin industri efter andra världskriget, hamnade beho
vet av förbättrade produktegenskaper i fokus. Inspirerade av amerikanska
konsulter som Deming och Juran - vilka bidrog med ett statistiskt inspirerat
angreppssätt när det gällde att närma sig kvalitetsfrågor - arbetade man se
dan aktivt med sådana frågor på olika nivåer i samhället. När den japanska
industrin sedermera fick sitt kommersiella genombrott, tillskrevs den fram
växande produktionsfilosofin en avgörande betydelse. Detta gällde särskilt
det sätt på vilket kvalitetsfrågor hanterades (se t ex Garvin 1988; Lillrank
& Kano 1989).

Under 90-ta1et var det emellertid inte bara japanska företag och för
bättrade produktegenskaper som uppmärksammades, det handlade minst
lika mycket om amerikanska företag och om att skapa så kallad totalkvali
tet i verksamheten. Målet en väl fungerande produkt ansågs därmed inte
längre vara tillräckligt, det gällde också att skaffa sig en väl fungerande or
ganisation. Frågor om styrning och ledning hamnade i fokus och företags
ledningens betydelse för framgångsrika satsningar betonades särskilt. Detta
angreppssätt - som allt mer började gå under benämningen Total QuaIity
Management i kvalitetslitteraturen - framstod därmed som en generellt gil
tig managementmodell (Grant et al 1994; Hasselbladh 2002).

I några fall framställdes TQM som ett intressant och lovande an
greppssätt. I andra fall framställdes dess införande närmast som en över-
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levnadsfråga. Ett exempel på den senare ståndpunkten kan illustreras av att
International Business Week under 1992 gav ut specialbilagan "The QuaIi
ty Imperative". Vid sidan av att TQM-modellen avhandlades flitigt i af
fårsmedia, uppnådde översiktsverk och läroböcker betydande upplagor
både på engelska (t ex Garvin 1988; Dean & Evans 1994) och på svenska
(t ex Sandholm 1988; Bergman & Klefsjö 1991).

TQM-förespråkama pekar vanligen inledningsvis i sin retorik på att
många organisationer har allvarliga brister, framförallt när det gäller kund
tillfredställelse och övergripande konkurrensförmåga. De ägnar sig sedan åt
att tala om hur man med utgångspunkt ifrån ett ledningsperspektiv på kvali
tetsfrågor skall kunna komma till rätta med dessa problem, såväl hos indu
striföretag som bland banker och sjukhus (se t ex Deming 1986; Juran
1991).

Det var heller inte bara "teoretiker" som offentligt gav uttryck för
TQM-modellen som en mer eller mindre universellt giltig managementmo
del!. Ett antal praktiker uttalade sig i media, vanligen i uppskattande orda
lag med hänvisning till situationen i de egna organisationerna (Zbaracki
1998). Några företagsledare uttalade sig i Harvard Business Review (Ro-
binson et al 1991) och pekade på att TQM-modellen representerar en extra
ordinär möjlighet att utveckla verksamheten vilket borde tas tillvara på ett
bättre sätt. Även i Sverige tog representanter för näringslivet initiativ till en
debatt om behovet av att förstärka kunskapsutvecklingen inom TQM
området (Hasselbladh & Lundgren 2002).

För att sprida budskapet och för att inspirera till användning i svenska
företag, genomförde Mekanförbundet ett antal "intervjuer om företagsled
ning och kvalitet" (Berggren et al 1991). Tanken var att beskriva hur TQM
modellen uppfattades av några företagsledare vars företag varit pionjärer
inom området, för att på så sätt kunna visa upp ett antal goda exempel på
hur man kan arbeta med kvalitetsfrågor utifrån ett strategiskt perspektiv.
Det kunde till exempel låta så här:

"Insikten växer allt eftersom. Kvalitet handlar mer och mer om kommunikation. Det
handlar om att bli bättre på att bli bättre. Framförallt det metodiska sättet att arbeta
med ständiga förändringar och lösa komplexa problem känns riktigt" (Gunnar Fern
ström, Mölnlycke).

"Intresset fångar man genom att ständigt redovisa uppnådda resultat beträffande kvali
tet och leveransprecision. Dessutom påvisar jag de möjligheter som fortfarande finns
till förbättringar och talar ständigt om förändringsarbete - det blir lite aven religion"
(Lars Mattsson-Frost, G Mattsson-Frost)
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"Kvalitet ligger i tiden idag, nu när det krävs lägre resursförbrukning och bättre miljö.
Idag är det naturligt att prata om kvalitet och produktivitet" (Jan Stenberg, Ericsson
Telecom).

Vid sidan aven stor mängd övertygade röster, förekom det också ett antal
kritiska uttalanden där TQM-modellens nytta ifrågasattes (se t ex Garvin
1991). De ifrågasättande rösterna fick emellertid endast ett begränsat infly
tande och TQM framställdes istället på bred front som något eftersträvans
värt (Collins 2000; Hasselbladh & Bejerot 2002). Tillsammans med bland
andra BPR (Business Process Reengineering) och CRM (Customer Rela
tionship Management), var TQM en av 90-talets mest populära manage
mentmodeller (Bäckström 1999; Rigby 2005). Bilden av TQM-modellen
som något eftersträvansvärt intog därigenom en framträdande plats även i
den generella diskursen om hur moderna organisationer borde styras och
ledas vid denna tid.

När det gäller utbredningen av managementmodeller är skillnaden
mellan populära och vanligt förekommande managementmodel1er väsentlig
att påtala. Vissa får mycket uppmärksamhet utan att få någon större påver
kan, andra införs på bred front utan att göra så mycket väsen av sig. I dis
kussioner om managementmodellers utbredning tydliggörs emellertid den
na distinktion långt ifrån alltid, trots att det som är populärt inte behöver
vara särskilt vanligt och det som är vanligt inte nödvändigtvis behöver vara
särskilt populärt (Brunsson 1998; Clark 2004).

För att illustrera skillnaden mellan det populära och det vanliga, utgår
Forsell (1999) ifrån den så kallade beställar-utförarmodellen och dess
spridning bland svenska kommuner (se också Johnsplass 1998). När denna
modell var som mest uppmärksammad, omtalades den nästan bara i positi
va ordalag och "alla" kände till den. Ett stort antal svenska kommuner
övervägde att införa den i verksamheten, men bara 10-15% av dem gick
verkligen från ord till handling. Sedan avtog modellens popularitet dras
tiskt. Det innebar emellertid inte att kommunerna generellt sett uppfattade
beställar-utförarmodellen på ett annorlunda sätt än tidigare. Av de kommu
ner som infört modellen var det bara några som avvecklade och orsakerna
därtill verkade dessutom variera.

Det kan mot denna bakgrund finnas skäl att iaktta en viss försiktighet
när det gäller att uttala sig om TQM-modellens betydelse. Mer allmänt
gäller att när man intresserar sig för spridningen av populära modeller,
finns det en risk för att man överskattar modeföljandets omfattning. Det
beror bland annat på att man intresserar sig för det som sprids, och därför
fokuserar på de organisationer som säger ja på bekostnad av dem som säger
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nej (cf. Abrahamson 1991; Femler 1996). Även om TQM-modellen kanske
fått större genomslag som uppmärksammad förebild än som förändrad var
dagspraktik, saknas det verkligen inte företag och organisationer inom de
mest skiftande verksamhetsgrenar som försökt att gå ifrån ord till handling
med hjälp av kvalitetsprogram av olika slag.

TQM som managementmodell

De populära managementkoncepten kan skilja sig avsevärt när det gäller
graden av konkretion. I vissa fall utgörs koncepten av abstrakta och allmänt
hållna ideer. I andra fall har koncepten gjorts mer konkreta genom att dess
förespråkare försökt att produktifiera budskapet. För sådana koncept som
likt TQM, BPR och CRM kan hänföras till den senare gruppen - och där en
övergripande ide har förpackats med hjälp av tydliga tillämpningsmetoder
av något slag - vill jag använda beteckningen modeller (cf. Forsell 1999).

Det är vanligt att betrakta TQM som en övergripande managementfi
losofi (se t ex Zeitz & Mittal 1993; Karlsson 2002). Min utgångspunkt är
emellertid att TQM inte bara får sin mening genom en teoretisk överbygg
nad, utan även genom ett betydande antal tillämpningsmetoder. Total Qua
lity Management är för att tala med Hasselbladh & Bejerot (2002, s 9):
" ... således inte bara en ide eller en uppsättning tekniker utan en kombina
tion av detta". Baserat på Hatchuels (1993) kategorisering av populära ma
nagementkoncept, kommer jag mer precist att utgå ifrån att TQM-modellen
byggs upp av tre delkomponenter - en övergripande managementfilosofi,
en teknisk kärna och en förenklad organisatorisk scen (se också Hatchuel &
Weil 1995).

En managementfilosofi utgör ett system av begrepp som lyfter fram
relevanta lösningar när det gäller att uppnå ett önskvärt framtida tillstånd
eller att åtgärda ett allvarligt problem. Filosofin innefattar direkt eller indi
rekt en definition av ett rationellt beteende och specificerar variabler och
relationer som inverkar positivt när det gäller att åstadkomma ett sådant
beteende. På så sätt bidrar filosofin både till att peka ut vad som borde för
bättras och till att placera in modellen ifråga i ett sammanhang.

I kvalitetslitteraturen återfinns en till stora delar gemensam vision om
vad som utgör ett önskvärt arbetssätt, en vision som kan sammanfattas som
ett mindre antal i allt väsentligt delade utgångspunkter (Dean & Snell 1991;
R0vik 1998). Hos Bergman & Klefsjö (1991) uttrycks detta i termer av
"hörnstenar i en lyckad kvalitetsstrategi". Det handlar i deras version om
att lyfta fram betydelsen av företagsledningens engagemang, att arbeta med
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processer, att basera beslut på fakta, att alla medverkar, att ständigt kvali
tetsförbättra och att sätta kunden i centrum.

Den vision om ett önskvärt arbetssätt som framträder utgår till att bör
ja med ifrån kundens önskemål. Med detta som utgångspunkt, gäller det
sedan att bygga upp en verksamhet där man gör rätt från början och där de
anställda känner sig delaktiga i arbetet. Detta förutsätter i sin tur en ingåen
de kunskap hos de anställda om verksamhetens delprocesser, en kunskap
som skall användas både för att skapa förutsägbarhet och för att ständigt
förbättra arbetssättet. Allt detta förutsätter att ledningen tar aktiv del och
betraktar kvalitetsarbetet ur ett strategiskt perspektiv. Utifrån denna ut
gångspunkt, pekar olika tolkningar ut en förbättrad produktionsprocess som
den övergripande målsättningen. Annorlunda uttryckt, TQM-modellen har
ett horisontellt snarare än vertikalt verksamhetsfokus (Zeitz & Mittal 1993;
Grant et al 1994).

Även om det råder en påfallande enighet om vad det hela skall leda till
i ett större sammanhang, framstår kvalitetsfilosofin långt ifrån som någon
entydig teoretisk skapelse. Detta kan bland annat härledas till den mängd
inlägg som gjorts i debatten från delvis olika infallsvinklar (Collins 2000;
Hasselbladh 2002). Så menar till exempel Sitkin et al (1994) att kvalitetslit
teraturen omfattar både lärande- och styrningsambitioner, trots att sådana
ambitioner kräver skilda hänsyn. Som en konsekvens av sin analys, föreslår
de att TQM-begreppet borde delas upp i två - "Total Quaiity Controi" re
spektive "Total Quality Leaming".

I Hatchuels (1993) begreppsvärld utgörs sedan den tekniska kärnan av
de tillämpningsmetoder genom vilka filosofins visioner är tänkta att kunna
realiseras. När det gäller TQM-modellen framträder särskilt tre typer av
tillämpningsmetoder; hjälpmedel för processförbättring, smågruppsaktivite
ter samt kriterier för organisationsutvärdering (cf. Collins 2000; Bejerot &
Erlingsd6ttir 2002).

Kvalitetslitteraturen lyfter fram ett antal hjälpmedel för processför
bättring, det vill säga hjälpmedel för att kunna beskriva, utvärdera och för
bättra förekommande arbetsprocesser. Ett kännetecken för dessa hjälpme
del är deras statistiska orientering. Beroende på användningsområde, skiljer
sig vidare dessa hjälpmedel i tekniskt avseende. I ena ändan har vi olika
former av statistiska test och metoder för försöksplanering. Något mindre
tekniskt avancerade är de hjälpmedel som i kvalitetslitteraturen kallas för
"De sju QC-verktygen", varmed bland annat avses det klassiska styrdia
grammet. I andra ändan har vi vad som kallas för "De sju nya QC
verktygen", vilka utgör olika slags diagram som bidrar till att sortera mät-
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värden ur en produktionsprocess (se vidare Bergman & Klefsjö 1991 &
1994).

De statistiskt orienterade hjälpmedlen är vidare i stor utsträckning
tänkta att komma till användning i arbetsgruppen: " ... emphasis is placed
on teamwork" (Almaraz 1994, s 12). Mot denna bakgrund har det vuxit
fram smågruppsaktiviteter av olika slag syftande till att stödja införandet av
dessa hjälpmedel och/eller bidra till att skapa ökat engagemang hos de
medverkande för arbetsuppgifterna mer generellt. Bland dessa smågrupps
aktiviteter fick de så kallade kvalitetscirklarna en framträdande ställning
(Cole 1989; Lillrank & Kano 1989).

Det förekommer också ett antal uppsättningar kriterier för organisa
tionsutvärdering i kvalitetslitteraturen. Bland dessa märks särskilt nationel
la och internationella kvalitetsutmärkelser och standarder. Varje sådan
standard och utmärkelse bidrar med kriterier för att kunna utvärdera en
verksamhet med avseende på dess "kvalitetssystem". För ISO 9000
standarden har ett sådant system bland annat beskrivits som: "organisato
risk struktur, ansvar, rutiner, processer och resurser för att leda och styra
verksamheten med avseende på kvalitet".

Olika tillämpningsmetoder har delvis olika fokus och ambitionsnivå
och bidrar därmed i högre eller lägre grad till att skapa totalkvalitet i verk
samheten. De framställs som smalare eller bredare vägar till en gemensam
framtida slutdestination. Det är till exempel vanligt att en utvärdering base
rad på ISO 9000-standarden betraktas som ett inledande steg, medan en
utvärdering baserad på "Utmärkelsen Svensk Kvalitet" - eller någon annan
kvalitetsutmärkelse - betraktas som ett avslutande (Van Nuland 1991; Fu
rusten 2002).

Tidigare diskussioner om TQM som en populär managementmodell
har till stor del intresserat sig för ideologiska aspekter (t ex Barley & Kun
da 1992; Zeitz & Mittal 1993). Flera har dock velat lyfta fram betydelsen
av att betrakta modellen som en kombination av idemässiga och instrumen
tella dimensioner (Guillen 1994; Bäckström 1999). Hatchuels (1993) bi
drag till denna diskussion är att lyfta fram betydelsen aven förenklad or
ganisatorisk scen som en strukturell komponent - vid sidan av den över
gripande managementfilosofin och den tekniska kärnan - när det gäller att
analysera införandet.

Utgångspunkt för diskussionen om den förenklade organisatoriska
scenen är att managementmodeller alltid har en relation till aktörer - de
inkluderar beskrivningar av vem eller vilka som omfattas av modellen.
Dessa beskrivningar ger i sin tur en stiliserad bild av de aktörskategorier
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som omfattas samt de inbördes relationerna mellan dessa kategorier. A ena
sidan inkluderar modellerna tankar om de chefer och medarbetare som för
väntas förändra sitt beteende på något sätt. A andra sidan kan de också
peka ut en ytterligare aktörskategori - experten - vars underförstådda när
varo i vissa fall förutsätts för en praktisk tillämpning.

I kvalitetslitteraturen är företagsledningen och medarbetarna "på gol
vet" två aktörskategorier vilkas delaktighet tydligt framställs som avgöran
de för att kvalitetsarbete skall lyckas. Betydligt mindre uppmärksammat är
behovet av experter i samband med TQM-modellens införande. Det bety
der emellertid inte att denna aktörskategori skulle sakna en roll att spela i
detta fall. Kunskapsutvecklingen - inklusive framtagandet av tillämp
ningsmetoder - hänger istället nära samman med framväxten av ett bety
dande antal konsulter, forskare och annan TQM-expertis (Hasselbladh
2002).

Varför accepteras populära managementmodeller?

Själv kunde jag inte undgå att fascineras av kvalitetsvågen. Hur skall man
förstå TQM-modellens närmast globala uppmärksamhet och spridning - till
synes oberoende av verksamhetstyp, marknadssituation och kulturella för
hållanden? Är det inte rimligt att tänka sig att organisationer befinner sig i
olika typer av situationer och att olika typer av situationer kräver olika ty
per av lösningar? Hur kunde det då komma sig att den generellt utformade
TQM-modellen uppfattades som lokalt relevant i så många olika samman
hang? Varför accepteras överhuvudtaget populära managementmodeller
som relevanta utgångspunkter för organisationsförändring?

Den framväxande litteraturen om spridningen och acceptansen av po
pulära managementmodeller pekar på att TQM-modellens utbredning inte
bör förstås som någon unik företeelse. I förklaringarna till varför organisa
tioner i så hög grad verkar acceptera budskapen om de populära modeller
nas relevans, har man bland annat tagit fasta på att sådana modeller har en
framträdande plats inom ramen för en generell managementdiskurs. Denna
diskurs kan definieras som en institutionaliserad form för konversation i
organisationers omgivningar om hur organisationer bör styras och ledas
(Furusten 1996; Heusinkveld 2004). Det betyder i sin tur att de mest upp
märksammade managementmodellerna speglar utbredda normer om vilka
typer av förändringar som är att betrakta som trovärdiga, rationella och
moderna i vårt samhälle (se t ex Strang & Meyer 1994).

Vad den generella managementdiskursen bidrar till är att lyfta fram en
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viss managementmodells generella relevans, genom att relatera den till
samtidens utmaningar och placera in den i ett framträdande utvecklings
sammanhang (Huczynski 1996; R0vik 1998). När det gäller TQM har det
bland annat handlat om det japanska hotet mot bilindustrin under 80-talet
och om ett nödvändigt skifte från en byråkratisk produktionsorientering till
en mer flexibel kundorientering. De populära modellerna framställs på så
sätt som morgondagens lösningar på dagens problem, vilket innebär att de
kan framstå både som aktuella på kort sikt och som effektiva och efter
strävansvärda i ett längre perspektiv (Abrahamson 1996; Forsell 1999).

Budskapet om de populära modellernas relevans får vidare ökad tyngd
genom att det sprids via flera olika källor och uppmärksammas på flera oli
ka arenor. Man möter detta budskap i affårstidningarna, i möten med exter
na konsulter, i samband med den interna konferensen och så vidare. Flera
forskare har också tagit fasta på att utbredningen av populära modeller kan
spåras till det växande inflytandet hos ett stigande antal "carriers of mana
gement knowledge" (Alvarez 1998; Sahlin-Andersson & Engwall 2002b).
Med denna benämning avses sådana aktörer som på professionell grund
verkar för att uppmärksamma, diskutera och/eller propagera för hur andra
organisationer bör styras och ledas - snarare än att själva använda dessa
modeller i den egna verksamheten. I andra sammanhang har sådana aktö
rers betydelse när det gäller att sprida och legitimera populära modeller
analyserats under benämningar som "others" (Meyer 1996) och "standardi
serare" (Brunsson & Jacobsson 1998).

Vissa har försökt att förklara varför populära modeller accepteras ge
nom att diskutera hur det kan komma sig att sådana modeller framstår som
generellt legitima - det vill säga som socialt och kulturellt förankrade - i så
många olika lokala sammanhang. Andra har istället intresserat sig för situa
tionen hos de mottagande organisationerna. I det senare fallet har man
bland annat tagit fasta på att dagens organisationer i regel är så komplexa
att de anställda har svårt att överblicka vad som händer i verksamheten.

R0vik (1998) pekar här på att de populära managementmodellemas
ofta starkt förenklade beskrivning av bakomliggande problem - och utpe
kandet av relevanta lösningar - kan uppfattas som både klargörande och
motiverande. Acceptansen underlättas samtidigt av att dessa modeller har
en mångtydig snarare en entydig karaktär (Sahlin-Andersson & Engwall
2002b; Clark 2004). Benders et al (1998) visar att denna mångtydighet i
själva verket är en förutsättning för att en managementmodell skall kunna
uppfattas som relevant i flera olika organisationer.

Enligt Huczynski (1996) kan anledningen till att populära manage-
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mentmodeller möter ett mindre motstånd än vad man skulle kunna förvänta
sig, till stor del förstås mot bakgrund aven hårt pressad arbetssituation för
företagsledare och chefer. Författaren menar här att dagens arbetsliv ställer
höga krav på sina beslutsfattare att visa handlingskraft och resultat. Samti
digt som dessa dels är beroende av andra för framgång och dels upplever en
hög grad av osäkerhet med avseende på vilka handlingar som leder till vil
ka resultat. Resonemanget går ut på att populära modeller accepteras på
grund av att de framstår som hanterbara lösningar på mycket av det som
dagens beslutsfattare betraktar som sina mest besvärliga problem. Detta
kan i sin tur förklaras med att sådana modeller både bidrar till att göra värl
den mer begriplig och till att legitimera chefsrollen som sådan.

Högre chefers benägenhet att uppfatta generellt uppmärksammade
managementmodeller som lokalt relevanta, underlättas av att denna katego
ri anställda befinner sig på ett visst avstånd från verksamheten. I en studie
av beslutsfattare (Fernler 1996), dras till exempel slutsatsen att de chefer
som befann sig på ett relativt sett längre avstånd från den operativa verk
samheten hade ett större behov av "förklarande strukturer", än de som be
fann sig närmare denna verksamhet. Dessutom var risken mindre att popu
lära modellers verksamhetsbeskrivning hamnade i motsatsställning till den
operativa verksamheten för de beslutsfattare som agerade på distans. An
norlunda uttryckt var denna grupp chefer både mer i behov av och mer
öppna för en förmedlad kunskap om verksamheten än övriga chefer. De var
alltså både mer i behov av och mer öppna för kunskap som härstammade
från en generell snarare än egenupplevd förståelse av den lokala verksam
heten (se också Vab0 2002).

Ledningens benägenhet att uppfatta generellt uppmärksammade ma
nagementmodeller som lokalt relevanta, underlättas enligt detta resone
mang av att denna kategori anställda befinner sig på avstånd från den egna
verksamheten. Brunsson (1998) hävdar vidare att ett skäl till att populära
modeller (eller administrativa standarder med författarens egen formule
ring) kan accepteras utan att möta något större motstånd, är att ledningar i
olika organisationer har en världsbild som är gemensam snarare än som
härstammar från de organisationer i vilka de själva verkar. För, som Bruns
son (1998, s 157) uttrycker det: "När beslutsfattare tillhör samma kultur
som det omgivande samhället är det antagligen mycket vanligt att de tror
på samma standarder som de flesta andra anser förnuftiga."

10



Acceptans p§ olika niv§er

Gemensamt för en stor del av dessa förklaringar, är att intresset har riktats
mot frågan om hur det kan komma sig att organisationer och dess ledningar
attraheras av populära managementmodeller. Man har därmed intresserat
sig för hur populära modeller har kunnat spridas till organisationer på en
slags strategisk nivå. Intresset för vad organisationer gör med dessa ut
gångspunkter och hur de eventuella försöken till praktisk tillämpning ser ut
har däremot varit betydligt mer begränsat (Clark 2004; Swan 2004). Man
har snarare varit intresserad av hur det kan komma sig att organisationer
"begeistres" för populära modeller än för vad som händer när de "skal tas i
bruk", för att tala med R0vik (1998).

Mot denna bakgrund intresserar jag mig för vad som händer i mötet
mellan en populär modell och den enskilda verksamheten i samband med
genomförandet av förändringsprogram. Jag kommer därigenom att fokuse
ra på en situation där en populär modell inte bara uppmärksammats som en
relevant utgångspunkt för organisationsförändring, utan där organisationen
också fattat beslut om att ta till sig modellen ifråga och påbörjat arbetet
med att genomdriva detta beslut genom att utse ansvariga för införandet
och tilldela resurser för lokal anpassning. Det betyder i sin tur att jag intres
serar mig för en typ av medvetna försök att förändra verksamheten, som
anknyter till vad som tidigare diskuterats om strävandet efter att ändra or
ganisationsstrukturen under benämningen reformer (Brunsson & Olsen
1993).

Förändringsprogram som inte utgår ifrån ideer som på något sätt "lig
ger i tiden" torde förvisso vara mycket ovanliga (cf. Perrow 1986; Fernler
1996). Diskussionen om reformer har emellertid bidragit till att förstå vad
det betyder att använda sig av managementideer som har en bredare social
och kulturell förankring i förändringsprogram. Jag vill i enlighet med denna
diskussion ta fasta på att sådana ideer tenderar att ha en legitim status. Del
vis i kontrast till reformdiskussionen intresserar jag mig inte bara för hur
populära modeller speglar rådande normer och därigenom kan' få en sym
bolisk betydelse, utan också för betydelsen av deras innehåll i form av ma
nagementfilosofi, teknisk kärna och förenklad organisatorisk scen.

Även om jag utgår ifrån att införandet är sanktionerat av ledningen
och har varit föremål för ett formellt beslut av något slag, är det inte valet
att ta till sig eller inte ta till sig en populär managementmodell som är i fo
kus. Istället intresserar jag mig för hur anställda som intog en aktiv roll -
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eller på annat sätt konkret berördes av förändringsprogrammen - har upp
fattat, värderat och förhållit sig till modellen i samband med dess införande.
Om man utgår ifrån Moss Kanters et al (1992) klassificering av tre ideala
aktörskategorier i ett förändringsprogram, kan man uttrycka det som att jag
intresserar mig för "implementers" och "recievers" snarare än för "strate
gists". Annorlunda uttryckt intresserar jag mig i första hand för sådana ak
törer som antingen arbetat med att utforma och driva på införandet av ett
nytillkommande arbetssätt eller som försökt att använda detta arbetssätt i
det egna arbetet.

Med utgångspunkt ifrån att organisationer i allmänhet verkar vara
mottagliga för de populära managementmodellemas budskap på en strate
gisk nivå, intresserar jag mig för hur dessa modeller accepteras (eller avvi
sas) i samband med att de fungerar som utgångspunkter för förändrings
program Som ett komplement till tidigare studier, handlar mitt bidrag om
att uppmärksamma hur populära modeller uppfattas och värderas av de ak
törer som är knutna till den praktiska tillämpningen. Därmed kan syftet för
detta arbete formuleras som: att med ett särskilt fokus på TQM, undersöka
acceptansen av populära managementmodeller på en operativ nivå.

Acceptansbegreppet används här i en kognitiv betydelse. Därmed
knyts begreppet till hur anställda i olika befattningar förstår det samman
hang i vilket en managementmodell är tänkt att komma till användning och
vilka slutsatser de drar om modellens lämplighet som utgångspunkt för att
förändra verksamheten. Om man utgår ifrån Löwstedt (1989, s 39), skulle
man kunna uttrycka det som att: "ytterst är detta den nivå som avser orga
nisationsmedlemmamas sätt att ge mening åt vad som är och vad som bor
de vara". I vårt fall handlar det om hur populära managementmodeller upp
fattas och värderas i samband med genomförandet av förändringsprogram.

Med en sådan innebörd framstår inte acceptansbegreppet som någon
diskret variabel. Istället är det rimligt att tänka sig att uppfattningen och
värderingen skiljer sig åt både mellan anställda och över tid. Enligt Bruns
son (1985) innebär förväntningar om att införandet av ett visst arbetssätt
medför fler fördelar än nackdelar på ett individuellt plan, en av de viktigas
te förutsättningarna för att en anställd skall vara villig att pröva något nytt.
Dessa förväntningar tycks bland annat hänga samman med hur pass frivil
lig situationen ter sig. Benägenhet att se införandet av något nytt som pro
blematiskt, verkar här öka i takt med att graden av frivillighet upplevs
minska (Brunsson 1998). Ökade kunskaper om och praktiska erfarenheter
aven populär modell, kan naturligtvis också leda till att en värdering för
ändras i både positiv och negativ riktning allt eftersom.
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Avslutningsvis innebär detta att jag tänker mig att acceptansen av po
pulära managementmodeller inte bara kan förstås med utgångspunkt ifrån
deras generella legitimitet. Jag menar att acceptansen också behöver förstås
med hänsyn till i vilken utsträckning managementmodellerna anpassats till
lokala förhållanden och på vilket sätt de framträder iförändringsprogram.
Det betyder i sin tur att jag anknyter till Czamiawska-Joerges (1988) för
ståelse av varför olika ledningsideologier accepteras eller avvisas i organi
sationer. Hennes slutsats är att acceptansen i idealfallet förutsätter såväl
social och kulturell förankring, som upplevelsen av att det handlar om ett
realistisk arbetssätt och förmågan att tillgodose den enskilde individens in
tressen.

Disposition

För att kunna formulera frågeställningar som preciserar det övergripande
syftet, kommer jag i nästa kapitel att beskriva forskningslitteraturens bild
av TQM som utgångspunkt för förändringsprogram. Särskilt intresserar jag
mig för vad denna litteratur har att säga om hur TQM-modellen uppfattades
och värderades i samband med införandet. Detta diskuteras därefter i rela
tion till några tidigare slutsatser om vad som bidrar till acceptansen av po
pulära managementmodeller mer allmänt. Som ett resultat av denna diskus
sion formuleras sedan två forskningsfrågor; vad är det som accepteras när
TQM-modellen införs respektive hur tillämpas TQM-modellen för att ett
förändrat arbetssätt skall kunna accepteras?

Ett kännetecken för populära managementmodeller är att de utformas
och lanseras som universellt giltiga och som tillämpbara inom ramen för i
princip alla typer av verksamheter. Annorlunda uttryckt har de en de
kontextualiserad karaktär. När jag undersöker acceptansen av populära ma
nagementmodeller på en operativ nivå, utgår jag ifrån att sådana modeller
uppfattas och värderas i relation till förändringsprogram. För att kunna för
stå hur acceptans skapas på denna nivå, vill jag därför ta fasta på hur de
kontextualiserade managementmodeller re-kontextualiseras i samband med
genomförandet av sådana program. I kapitel tre presenteras ett teoretiskt
perspektiv för att kunna analysera denna process med hjälp av den så kalla
de skandinaviska institutionalismen.

I ett nästa steg vänds blickarna från de analytiska till de empiriska ut
gångspunkterna. Till att börja med presenteras i kapitel fyra de tre under
liggande studier som detta arbete baseras på. Det handlar dels om en över
siktlig studie av kvalitetsprogram hos nio olika industriföretag, och dels om
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en mer fokuserad studie av kvalitetsprogram hos tre byggföretag. För att
komplettera det empiriska materialet om TQM, ingår dessutom en text som
rapporterar från en studie om hur BPR-modellen fungerat som utgångs
punkt för ett förändringsprogram hos ett telekomföretag.

Därefter introduceras de ingående texterna i sammanläggningsavhand
lingen: "QuaIity, Strategy & Structural Configuration" (Shani & Rogberg
1994), "När kvalitetsideerna möter praktiken - en studie av tre byggföre
tags kvalitets-program" (Rogberg 1995), "TQM som förändringsresurs 
om generell kunskap och lokal praktik" (Rogberg & Werr 2002a) respekti
ve "Om acceptansen av populära modeller - en studie av införandet av
BPR" (Rogberg &Werr 2000).

I kapitlen sex och sju besvaras och diskuteras respektive forsknings
fråga utifrån empirin och det teoretiska perspektivet. Därefter analyseras i
kapitel åtta vad detta har att säga om acceptansen av populära manage
mentmodeller. Här tillförs också resultat från BPR-studien, för att på så sätt
kunna kvalificera de slutsatser som dragits om TQM. Avslutningsvis re
flekterar jag över vad det betyder att TQM-modellen tappat mycket av sin
forna popularitet. Framförallt vill jag diskutera om detta verkligen innebär
att modellen kan avfärdas som "bara ett mode"?
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2 TQM som utg~ngspunkt för förändringsprogram
När den akademiska forskningen så småningom började intressera sig för
TQM-området, var det med en nyanserad hållning till den normativa kvali
tetslitteraturens förenklade framgångsrecept. Vissa lyfte fram kvalitetslitte
raturens närmast ensidiga fokus på lyckade kvalitetsprogram (Cole 1993;
Spector & Beer 1994). Några uppmärksammade att ett litet antal fram
gångsrika organisationer återkommande togs som intäkt för vad som hän
der när TQM-modellen tillämpas mer generellt (Grant et al 1994; R0vik
1998). Andra uppmärksammade bristen på empirisk förankring och syste
matisk rapportering även från de lyckade fallen (Hackman & Wageman
1995; Pastor et al 1998).

För de flesta forskare som intresserat sig för TQM-modellen represen
terar dess utbredning ändå - trots bristen på tydliga framgångsbevis - en
positiv utveckling på det stora hela och det gäller därför att försöka under
stödja dess tillämpning. Andra har ställt sig betydligt mer tveksamma till
vad kvalitetsvågen för med sig och har mot denna bakgrund intagit en ifrå
gasättande inställning till TQM i sina analyser. Medan den förra gruppen
utgår ifrån att det i princip handlar om en funktionell utgångspunkt, utgår
den senare gruppen istället ifrån att det snarare handlar om en dysfunktio
nell dito.

Inledningsvis presenteras TQM som något funktionellt respektive dys
funktionellt, för att ge en sammantagen bild av vad forskningen har att säga
om hur denna managementmodell fungerat som utgångspunkt för föränd
ringsprogram. Därefter diskuteras vad denna bild har att säga om hur
TQM-modellen uppfattades och värderades och hur detta kan förstås i rela
tion till några tidigare förklaringar om populära managementmodellers
spridning och acceptans. Med avstamp i denna diskussion formuleras av
handlingens frågeställningar.

En funktionell managementmodell

Även om den framväxande forskningen till största del förhöll sig negativ
till den normativa kvalitetslitteraturen om TQM, förhöll sig många av dess
representanter positiva till denna managementmodell som utgångspunkt för
organisationsförändring. TQM framställdes som ett lovande angreppssätt
med en betydande potential när det gäller att skapa bättre fungerande orga
nisationer. Den framstod i dessa diskussioner som ett verktyg för förbätt-
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ring eller till och med överlevnad (cf. Revik 1998).
I diskussionerna om TQM som ett funktionellt verktyg pekar man på

att även om det finns brister - och att ett lyckat införande knappast kan tas
för givet - representerar denna managementmodell ändå en i grund och
botten positiv utveckling. I en sådan anda säger Grant et al (1994) å ena
sidan att TQM-modellen saknar en explicit teoretisk utgångspunkt. Det
finns därför en risk att modellens verkliga potential underskattas menar för
fattarna, eftersom man vid ett första påseende kan uppfatta det som att mo
dellen saknar intellektuell substans. Deras utgångspunkt är å andra sidan att
TQM-modellen har mycket att bidra med till den amerikanska företags
praktiken. Bland annat lyfter de fram modellens humanistiska bidrag, dess
fokus på anställdas motivation och engagemang.

Grant et al (1994) pekar vidare på att TQM-modellen tenderar att
möta ett betydande motstånd i samband med dess införande, vilket i sin tur
härleds till att modellen bryter mot gängse amerikanska föreställningar om
hur organisationer bör styras och ledas. Liknande tankar har också förts
fram av Robert E Cole, som väl är den mest kände företrädaren för en
kombination av positiv grundinställning till TQM som praktik och en mer
ambivalent inställning till TQM som teori (Cole 1993, 1999 & 2000).

Hos Cole framträder en skepsis till mycket av det som skrivits om
TQM. Samtidigt menar författaren att modellen representerar en innovation
inom managementområdet, som åtminstone industriföretag behöver ta till
sig om de skall kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Det innebär
emellertid inte att organisationer ens inom de mest utsatta industrisektorer
na har varit särskilt angelägna om att förändra sitt beteende. Istället pekar
Cole på att det tagit tid för amerikanska företag både att lära sig uppskatta
TQM-modellens förtjänster och att lära sig dra nytta av dessa:

"Many entrenched institutional factors worked against the recognition of qualitY as a
competitive factor and against learning effective responses to this challenge. We have
seen how a variety ofsystematic errors slowed the progress ofabsorbing the new qual
ity mode!. Not only did they have incomplete information, but managers were prisoners
oftheir existing values, norms, andpractices. " (eole 2000, 85)

I "Managing QuaIity Fads - how american business learned to play the qu
ality game" (Cole 1999), diskuteras vidare hur amerikanska företag genom
upprepade förändringsprogram successivt lärde sig att göra någonting av
TQM-modellen och hur dessa företag utvecklats i en positiv riktning som
en följd av detta. En genomgång av kvalitetsarbetet hos Hewlett-Packard
används för att exemplifiera resonemanget. Författaren lyfter fram företa-
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gets starka tillväxt under början på 90-talet - parat med snabbare produkt
utveckling, mer avancerad teknologi och ett ökat förtroende hos kunderna 
och menar att denna utveckling till stor del kan härledas till kvalitetspro
grammens genomförande.

Även andra har beskrivit TQM-modellen som en innovation när det
gäller att styra och leda verksamheter. De har försökt att förstå när och var
för organisationer kunnat nyttja denna möjlighet till utveckling/överlevnad
och när de inte gjort det (t ex Alänge & Jarnehammar 1995; Lillrank 1995).
I den litteratur som tagit fasta på att det handlar om en managementmodell
med en betydande potential för att förbättra organisationers prestationer,
intresserar man sig därmed för hur TQM kan användas som utgångspunkt
för att iscensätta nödvändiga förändringar i arbetslivet (Hasselbladh & Be
jerot 2002). Trots att man noterat att utfästelserna om TQM-modellens nyt
ta kan diskuteras, handlade frågan inte om kvalitetsprogram skulle genom
föras utan snarare om hur man skulle :ta dem att lyckas.

Hackman & Wageham (1995) menar exempelvis att TQM kan betrak
tas som ett kraftfullt angreppssätt, men att utnyttjandet av dess potential
vore behjälpt av såväl konceptuell utveckling som ett förstärkt intresse för
förändringsaspekter och lärandefrågor. Författarna menar vidare att en be
dömning av modellens påverkan kräver att man uppmärksammar vilken
specifik utgångspunkt som använts, hur man gått tillväga i samband med
införandet samt mäter effekterna med varsam hand.

Ett specialnummer av "Academy of Management Review" (1994, vol.
19, nr. 3), utgjorde annars det kanske tydligaste exemplet på akademisk
teoriutveckling med en positiv grundsyn. Här behandlas frågeställningar
om hur man skall förstå TQM-modellen och hur denna modell förhåller sig
till andra teorier för organisationsutveckling. Dean & Bowen (1994) disku
terar till exempel likheter och skillnader mellan managementlitteraturen
och kvalitetslitteraturen när det gäller att föreskriva hur organisationer bor
de arbeta. De återfinner här betydande likheter när det gäller tankar kring
HRM (Human Resource Management) i allmänhet och kring företagsled
ningens roll som förebild vid organisationsförändringar i synnerhet. Där
emot är författarna mer tveksamma till den formella analys av information
som är en så central del av TQM-modellen. De vill därför varna praktiker
för att särskilt i ambivalenta och politiska situationer ha en övertro till den
na typ av analys.

Artiklarna i specialnumret identifierar teoretiska luckor i kvalitetslitte
raturen, men man intresserar sig också för vad man kan lära av TQM och
hur denna modell utmanar rådande utgångspunkter. Medan Andersson et al
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(1994) fokuserar på vilken underliggande managementteori som bygger
upp "kvalitetsgurun" Demings tankar, intresserar sig Waldham (1994) för
hur TQM kan bidra till teorier om arbetsprestation och så vidare. I en av
slutande artikel, diskuterar Reger et al (1994) de problem som är knutna till
införandet av denna managementmodell och varför kvalitetsprogram miss
lyckas snarare än lyckas i normalfallet. Författarna pekar på det samtidigt
avgörande behovet av - och de betydande svårigheterna med - att leda in
förandet över tid och att ständigt anpassa inriktningen i takt med vad som
händer under förändringsprocessen.

Reger et al (1994) var långt ifrån ensamma om att uppmärksamma be
tydelsen av hur införandet av TQM-modellen äger rum och vad man bör
tänka på när förändringsprogram med denna modell som utgångspunkt
skall genomföras (se t ex Cole 1993; Margulies & Almaraz 1994). Enligt
Krishnan et al (1993) är den osäkerhet som anställda ofta upplever inför
kvalitetsprogram - med avseende på vad det är för något man vill förändra
och hur detta är tänkt att ske - en av de viktigaste anledningarna till miss
lyckanden. Denna osäkerhet hänförs bland annat till att sådana föränd
ringsprogram på ett ogenomtänkt sätt tenderar att innefatta flera olika typer
av tekniker, metoder och angreppssätt och flera tänkbart motstridiga mål
sättningar.

En underliggande tanke bakom mycket av det som skrivits från ett in
förandeperspektiv, bygger på att vad som lyckas respektive inte lyckas har
väl så mycket att göra med hur man går tillväga som med själva utgångs
punkten som sådan. Anledningen till förekommande problem härleds bland
annat till att TQM-modellen utmanar rådande föreställningar om vad som
bäst fungerar i den egna verksamheten och att dess införande ger upphov
till en social och politisk dynamik som både kan vara svår att förutsäga och
svår att hantera på ett framgångsrikt sätt. Eller som Margulies (1994, s 71)
uttrycker det:

"The popular question these days, regarding total quality management or its acronym
TQM, is whether this approach really works ... Certainly, there are numerous cases and
incidents of unsuccessful change efforts where the design and plan were more than
adequate, even elegant, and yet the change efforts were abysmal. Why? Weil, for the
part, 'the devil is in the implementation '. "

För att bättre hantera denna "implementeringsproblematik" har man både
diskuterat förändringsprocessens förutsättningar och formulerat utförliga
anvisningar om hur införandet bör bedrivas. Medan Alänges (1992) tankar
om TQM-modellen som en katalysator för ett strategiskt förändringsarbete
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kan ges som ett exempel på det förra, kan Spectors & Beers (1994) tankar
om införandet som en "sex-stegsraket" ges som ett exempel på det senare.

Hos Spector & Beer (1994) är framgången för ett kvalitetsprogram
långt ifrån given, och det är därför avgörande att man utgår ifrån: "the vital
ingredients and the necessary sequence". Det handlar i tur och ordning om
att initiera förändring med en tydlig inriktning och med företagsledaren i
spetsen, att skapa en gemensam bild av och förankring för denna inriktning
i ledningsgruppen, att formera team kring det som skall förbättras, att sam
ordna dessa team på ett företagsövergripande plan för att kunna dra nytta
av lärdomarna, att ge förbättringsteamen tillräckligt med ansvar, resurser
och information samt slutligen att skapa formella mätsystem för att följa
upp kvalitetsförbättringama.

För de forskare som betraktar TQM-modellen som ett funktionellt
verktyg, kan också intresset för vad som skapar acceptans till stora delar
knytas till intresset för implementering. Genom att utforma en mer genom
tänkt implementeringsprocess, skapas förutsättningar för att ett nytt arbets
sätt skall kunna få fotfäste i organisationen lyder ett huvudbudskap. Det
betyder i sin tur att intresset för på vilket sätt denna modell uppfattas och
värderas - och framförallt varför så är fallet - har en slags sekundär karak
tär. Kunskap om detta förhållande utgör en av flera aspekter att ta hänsyn
till när det gäller att motivera de anställda att både ta till sig något nytt och
förändra sitt nuvarande arbetssätt.

En dysfunktionell managementmodell

Under senare år har det vuxit fram ett komplement till den oproblematise
rade verktygsforskningen, med ett ifrågasättande av TQM-modellens för
tjänster som en gemensam nämnare. I en sådan analys pekar Collins (2000)
till att börja med på svårigheterna med att införa och tillämpa TQM
modellen praktiskt. Istället för att diskutera hur dessa svårigheter kan av
hjälpas, är författaren emellertid mer intresserad av hur man kan förstå vad
TQM-modellen och dess utbredning står för. Med en uttalat kritisk ambi
tion utvärderar han argumenten för TQM-modellens införande samt disku
terar dysfunktionella konsekvenser:

"We will ask: is TQM deserving ofits grandiose title, is it in practice, 'total'? Further
more we will ask: should we celebrate the changes in our lives and in our methods of
working which have been advocated in the name ofTQM?" (Collins 2000, s 176)
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Som en del av denna diskussion ifrågasattes tanken på TQM-modellen som
en organisatorisk innovation och som ett lovande angreppssätt med en be
tydande potential. Pastor et al (1998) väljer istället att betrakta TQM som
ett "virus" och varför vissa organisationer har varit mer mottagliga för den
na "sociala smitta" än andra. För dessa författare innebar genomförandet av
kvalitetsprogram långt ifrån någon positiv utveckling. Bland annat pekar de
på att sådana förändringsprogram verkar kräva betydande resurser, samti
digt som värdet av TQM-modellens införande är oklart.

Utgångspunkten för en stor del av de ifrågasättande analyserna är att
TQM-modellen har fått en sådan utbredning och praktisk påverkan att detta
i sig motiverar en närmare granskning. Särskilt i en situation där tidigare
litteratur kännetecknas av ett begränsat intresse för att sätta in utvecklingen
i ett vidare socialt och kulturellt sammanhang (cf. Wilkinson & Willmott
1995). Det innebar att litteraturen successivt började inkludera analyser
som utgick ifrån att TQM-modellens nytta inte kunde tas för given, vare sig
som teori eller som praktik. I denna litteratur har man velat utreda vad
TQM-modellen står för "egentligen", kritiserat tanken på att denna modell
kan tillämpas i alla typer av miljöer och pekat på att dess införande riskerar
att ta oönskade konsekvenser.

I en tidig kritik av TQM-modellen pekar Kerfoot & Knights (1993) på
att denna modell uppfattades som verksamhetsfrämmande av medarbetare
inom den brittiska finanssektorn. I deras analys utgår de ifrån att TQM
modellen underförstår att verksamheten har en karaktär limande den för
standardiserad industriell varuproduktion och därmed inte passar särskilt
väl i finanssektorn. I Zbarackis (1998) uppmärksammade studie av kvali
tetsprogram hos fem amerikanska företag, framkom vidare att även chefer
kan uppfatta TQM-modellens relevans som tveksam. Chefernas förhåll
ningssätt visavi TQM-modellen beskrivs bland annat som ett slags experi
menterade, man provade modellen för att se om man eventuellt skulle ta
den sig till fullt ut längre fram.

Ett av de mest ambitiösa försöken att presentera ett alternativ till verk
tygsforskningen på svenska, utgörs av antologin "Kvalitet utan gränser - en
kritisk belysning av kvalitetsstyrning" (Bejerot & Hasselbladh 2002). I an
tologin diskuteras TQM-modellens utbredning och sociala förankring i
allmänhet (Furusten 2002; Hasselbladh & Lundgren 2002), relationen mel
lan en uttalad och en outtalad agenda (Adam & Hansson 2002; Karlsson
2002) och relationen mellan reformivrares intentioner och faktiska utfall
(Gustavsson 2002; Hagedorn-Rasmussen 2002) med mera.

I några av antologins kapitel strävar man efter att lyfta fram och
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granska det som implicit framträder i den explicita framställningen. I en
belysning av den svenska kvalitetsutmärkelsen USK, drar till exempel
Adam & Hansson (2002) slutsatsen att detta kriterium för organisationsut
värdering bidrar till att generera kunskap om ledarrollen. Budskapet är
emellertid inte att det handlar om ett neutralt verktyg för kartläggning av
den kunskap som ledningen behöver för att kunna utföra sitt arbete, utan
snarare om att denna kunskap inte hade kunnat existera utan detta verktyg.
Det betyder att USK inte är ett: " .. .instrument för att avslöja en egentlig
eller dold sanning, utan spelar snarare en aktiv roll i skapandet aven ny
sanning om ledarens roll och funktion i organisationer" (Adam & Hansson
2002, s 140-141).

Karlsson (2002) är å sin sida intresserad av kvalitetslitteraturens män
niskosyn. Hon pekar på att denna litteratur förvisso lyfter fram individens
behov och resurser. Samtidigt drar hon slutsatsen att det är individen som
skall anpassas till organisationen och inte tvärtom. Vad det handlar om är
en människosyn där individen inte står i centrum som ett självständigt sub
jekt, utan istället som det objekt som skall styras och ledas. Därigenom tar
hon upp en tråd som bland andra Kerfoot & Knights (1993) nystat i tidiga
re. Vad dessa författare i sin tur fann var att TQM-modellens filosofi å ena
sidan lyfter fram de anställda som kreativa och produktiva individer, samti
digt som dess tillämpningsmetoder å andra sidan bidrar till att inskränka
utrymmet för dessa individer att fungera på avsett vis när modellen tas i
bruk.

I andra kapitel diskuteras och problematiseras frågan om vad kvali
tetsprogram för med sig. I Vab0s (2002) studie av den norska hemtjänsten
var en tveksamhet inför att ta en aktiv del av de kvalitetsprogram som
genomfördes ett framträdande mönster. Denna tveksamhet berodde på att
de anställda inte uppfattade att dessa förändringsprogram i första hand fo
kuserade på omsorgen om verkliga personer med konkreta och varierande
problem. Eftersom man upplevde att man hade fullt upp under dagarna med
att lösa sådana problem, hade man svårt att förstå poängen med att det eta
blerades ett parallellt sätt att arbeta med kvalitetsfrågor som hade andra ut
gångspunkter. Hos Öhrming & Sverke (2002) framkommer vidare att de
vårdanställda som studerades uppfattade TQM-modellen som abstrakt och
kände sig osäkra på hur kvalitetsarbetet förhöll sig till övriga arbetsuppgif
ter. Deras slutsats är att förekommande problem berodde på att TQM
modellen inte är anpassad för de förutsättningar under vilket produktionen
bedrevs.

När det gäller oönskade konsekvenser pekar Gustavsson (2002) - i en

21



studie av kvalitetsprogram inom industriell service - bland annat på att ett
förändrat och av medarbetarna till stor del accepterat arbetssätt, i praktiken
innebar att man fjärmade sig snarare än närmade sig sina kunder och deras
önskemål. Mest uttalat negativa var annars Hagedorn-Rasmussen (2002) i
sin fallstudie av ett kvalitetsprogram hos en krisdrabbad amerikansk kom
mun. Samtidigt som stora besparingar gjordes och kommunen tilldelades
en kvalitetsutmärkelse, var priset högt i termer av försämrade arbetsvillkor.
Man strävade uttryckligen efter att skapa en "kvalitetskultur" i verksamhe
ten. Detta innebar bland annat en påtaglig intensifiering av arbetet för de
anställda som inte blev uppsagda, en ökning av andelen temporärt anställda
och en polarisering mellan olika grupper i organisationen.

Överhuvudtaget har föreställningen om TQM-modellen som en "hu
manistisk" utmanare till en etablerad "tayloristisk" produktionsfilosofi ifrå
gasatts på flera håll. Denna kritik utgick vidare både ifrån ideologisk analys
och ifrån empiriska erfarenheter av kvalitetsprogram. Collins (2000) är en
av dem som pekar på att man kan ifrågasätta om förändringsprogram som
genomförts för att bättre kunna leva upp till kundernas önskemål, är särskilt
fördelaktiga för dem som arbetar hos leverantören. Han menar vidare att
eftersom vi alla är både konsumenter och producenter, gäller det att man
kan skapa en balans mellan de förbättringar man kan ta del av när man kö
per varor och tjänster och de umbäranden som verkar krävas för att åstad
komma dessa förbättringar.

Särskilt har TQM-modellens betydelse och negativa konsekvenser
uppmärksammats inom den offentliga sektorn, vilket i sin tur vanligen rela
teras till en större utveckling där organisationer inom denna sektor söker
nya verksamhetsideal från privat sektor (New Public Management). TQM
modellens bidrag till denna utveckling handlar bland annat om tankar om
effektivisering och om att lyfta fram kunden snarare än medborgaren som
verksamhetens avnämare. Detta anses ha betydelse både för de tjänster som
tillhandahålls och för förståelsen av den offentliga sektorns roll i samhället,
samt synen på kompetensen hos de professioner som verkar där (se t ex
Erlingsd6ttir 1999; Kaboolian 2000).

För de forskare som betraktar TQM som en dysfunktionell utgångs
punkt, framstår bristande acceptans knappast som något övergående pro
blem utan snarare som något man borde kunna förvänta sig. Med tanke på
att det handlar om en managementmodell med en outtalad agenda, som
långt ifrån passar in i alla produktionsmiljöer och vars konsekvenser tende
rar att vara negativa, ter sig bristande acceptans därför närmast som en ma
nifestation av modellens dysfunktionella egenskaper. I den delmängd av
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denna litteratur som särskilt fokuserat på hur TQM-mode11en uppfattades
och värderades, påvisas också tveksamhet och/eller motstånd i samband
med införandet som ett genomgående mönster.

TQM som en attraktiv utg§ngspunkt?

En stor del av forskningen har utgått ifrån TQM som ett funktionellt verk
tyg för organisationsförändring. Som framkommit ovan har emellertid allt
fler forskare börjat ifrågasätta denna utgångspunkt. Närmast oberoende av
om man utgått ifrån att det handlat om en funktionell eller om en dysfunk
tionell utgångspunkt, pekar emellertid de forskningsbaserade resultaten på
att TQM-mode11en kunde möta ett betydande motstånd bland både chefer
och medarbetare i samband med införandet.

Vad säger då detta om hur den populära TQM-mode11en uppfattades
och värderades? Den framväxande litteraturen om spridningen och accep
tansen av populära modeller indikerar bland annat att sådana modeller kan
erbjuda flera fördelar som utgångspunkter för förändringsprogram. En så
dan fördel är att beskrivningen av vad det som är problemet och hur det kan
lösas redan är kommunicerat i åtminstone delar av verksamheten. Populära
modeller erbjuder på så sätt ett externt bidrag till den interna kommunika
tionen (Huczynski 1996; Nohria & Eccles 1998).

Att genomföra ett förändringsprogram med utgångspunkt ifrån en po
pulär managementmodell innebär vidare att man inte bara får tillgång till en
uppmärksammad utgångspunkt, utan också att man i regel får tillgång till
en legitimerande utgångspunkt för detta program enligt bland andra Bruns
son (1998). Det innebär å ena sidan att användandet aven populär modell
kan få betydelse för en organisations attraktion som arbetsplats, eftersom
sådana modeller representerar moderna krav på hur organisationer bör sty
ras och ledas. På så sätt kan det skapas engagemang för ett förändringspro
gram. A andra sidan kan det vara svårt att vara kritisk mot ett förändrings
program som legitimeras aven populär modell. Även om det naturligtvis är
fullt möjligt att vara skeptisk till ett visst modernt inslag, kan det vara svårt
att öppet argumentera för en sådan ståndpunkt på ett trovärdigt sätt.

Förutom att vissa managementmodeller kan erbjuda ett legitimt och
kommunicerat svar på frågor om varför en organisationsförändring är nöd
vändig och hur den kan åstadkommas, är det också värt att påminna sig om
att populära managementmodeller har en mångtydig snarare en entydig ka
raktär. Bland de organisationsforskare som lyfter fram populära modellers
mångtydiga karaktär med fokus på TQM, har vissa påtalat kvalitetsbegrep-
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pets varierande innebörd i allmänhet och dess omfattande innebörd när man
pratar om totalkvalitet i synnerhet (t ex Almaraz 1994; Reeves & Bednar
1994). Några har lyft fram att TQM-modellen innefattar ett antal olika ty
per av telmiker, metoder och angreppssätt, vilket sammantaget ger model
len en eklektisk karaktär (t ex Anderson et al 1994; Guillen 1994). Andra
har pekat på tänjbarheten hos TQM, det vill säga att modellens innehåll
låtit sig utvecklas och omformas under influenser från nytillkommande in
slag (Krishnan et al 1993; Vab02002).

Om litteraturen som behandlar spridningen och acceptansen av popu
lära managementmodeller pekar på att sådana modeller erbjuder ett antal
potentiella fördelar när de används som utgångspunkter för förändringspro
gram, visar emellertid resultaten från de kvalitetsprogram som studerats att
TQM-modellen inte accepterades som någon självklar utgångspunkt för att
förändra verksamheten - snarare tvärtom. Med Rombach (1990) som ett av
undantagen, visar istället forskningen i regel - vare sig den har utgått ifrån
TQM som något funktionellt eller som något dysfunktionellt - att TQM
modellen ofta bemöttes med en betydande tveksamhet.

Flera studier pekar på att TQM-modellen kunde uppfattas både som
verksamhetsfrämmande (Kerfoot & Knights 1993; Cole 1999) och som
svår att tillämpa i det egna arbetet på något meningsfullt sätt (Krishnan et al
1993; Pastor et al 1998). Det verkar helt enkelt som att TQM-modellen lö
per en betydande risk att hamna i en motsatsställning till vad anställda på
olika nivåer uppfattar som relevanta sätt att organisera verksamheten i all
mänhet och kvalitetsarbetet i synnerhet (Grant et al 1994; Zbaracki 1998).

Man kan med Vab0 (2002) ställa sig undrande till hur det egentligen
kan komma sig att TQM-modellen fått en sådan utbredning och legitimitet,
när den i så hög grad misstros eller till och med ignoreras av de tilltänkta
användarna. I hennes fall handlade det om att det fanns en negativ grundin
ställning till den förändring som avsågs på grund av att de anställda inte
förstod hur TQM-modellen skulle kunna bidra till förbättringar. Detta in
nebar i sin tur att det växte fram ett passivt motstånd i organisationen mot
att överhuvudtaget engagera sig i kvalitetsprogrammen. I andra fall kunde
grundinställningen till en förändring i huvudsak vara positiv, men det kun
de istället finnas en tveksamhet till hur man skulle bära sig åt för att åstad
komma densamma. Ett sådant mönster var till exempel framträdande i
"Andemeningen är bra, men...kvalitetsfrågomas betydelse för vården"
(Öhrming & Sverke 2002).

Den identifierade tveksamheten visavi TQM-modellen verkar dessut
om kunna omfatta såväl övergripande retorik som tillämpningsmetoder. Å

24



ena sidan observerar Zbaracki (1998) att kvalitetsprogram snarare känne
tecknas aven förhoppningsfull retorik än av praktisk förändring. Denna
observation härleds till förhållandet att kvalitetsretoriken inte mötte något
större motstånd överhuvudtaget, samtidigt som de ingående tillämpnings
metoderna - bland annat beroende på att de uppfattades som hotande (inti
midating) för flera grupper av anställda - successivt definierades bort från
agendan. Å andra sidan finns det observationer som pekar på att en kvali
tetsretorik inte längre är "på modet", samtidigt som tillämpningsmetoderna
fortfarande är aktuella som utgångspunkter för organisationsförändring (se
t ex Adam & Hansson 2002).

Fr§geställningar

Ett problem när det gäller att uttala sig om hur TQM-modellen fungerar
som utgångspunkt för förändringsprogram, är att det inte handlar om någon,
entydig utgångspunkt. Det finns också de som mot denna bakgrund pekar
på att TQM-modellen borde kunna tolkas och tillämpas i det närmaste hur
som helst och därigenom legitimera en rad olika typer av förändringspro
gram (t ex Berg 1989; Abrahamson 1993). Men kan det vara på det sättet?
Finns det verkligen inget som särskiljer kvalitetsprogram från andra typer
av förändringsprogram?

Även om det har förekommit en ganska intensiv debatt bland TQM
förespråkarna om vad som utgör "riktig kunskap" inom området, återfinns
en till stora delar gemensam vision av vad som utgör ett önskvärt arbetssätt
bland dessa förespråkare. Hasselbladh (2002) menar att TQM-modellen
därför omfattas aven gemensam doktrin som: "gör det möjligt att tala om
ett tema efter en viss logik" (s 240). Och om det nu vore möjligt att anpassa
TQM-modellen till de mest skiftande förhållanden, hur skall man då förkla
ra all tveksamhet som rapporterats i samband med dess införande? En för
sta forskningsfråga vill jag därför formulera på följande sätt: vad är det
som accepteras när TQM-modellen infOrs?

Med denna inledande fråga vill jag komma åt att vad TQM-modellen
bär med sig i termer av inriktning för ett förändringsprogram. Det betyder
att jag primärt är intresserad av att skapa ökad förståelse för gemensamma
nämnare hos kvalitetsprogram, för att därefter kunna uppmärksamma på
vilket sätt som TQM-modellen sätter begränsningar när det gäller anpass
ning till rådande förutsättningar. Det underliggande antagandet bakom detta
resonemang är att ju större begränsningar, desto mindre är möjligheten att
kvalitetsprogrammen skall kunna accepteras som lokalt giltiga förändrings-
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program och vice versa.
Utifrån tidigare studier är det vidare rimligt att anta att det finns någon

form av motsatsförhållande mellan TQM-modellen och de förutsättningar
som råder i den aktuella kontexten. Hur en populär managementmodell
uppfattas och värderas är emellertid inte bara en fråga om vilken modell det
handlar om och var någonstans den införs, utan också till stor del en fråga
om hur modellen tillämpas i förändringsprogrammet. En andra forsknings
fråga vill jag därför formulera som: hur tillämpas TQM-modellen för att ett
förändrat arbetssätt skall kunna accepteras?

Om den första forskningsfrågan är tänkt att bidra med ledtrådar till
vilka förutsättningar som råder i samband med TQM-modellens införande,
vill jag i ett nästa steg uppmärksamma på vilket sätt organisationer har för
hållit sig till TQM-modellen för att möjliggöra organisationsförändring.
Med tanke på att man inte kan utgå ifrån att TQM-modellen kommer att
accepteras, vill jag särskilt uppmärksamma på vilket sätt lokala aktörer har
förhållit sig till denna generella modell för att ett förändrat arbetssätt skall
kunna uppfattas som mer tilltalande och mindre utmanande.

Sammanfattningsvis betyder detta att jag - för att kunna undersöka
acceptansen av populära managementmodeller på en operativ nivå - kom
mer att ta hjälp av två forskningsfrågor. Medan den inledande frågan hand
lar om vad TQM-modellen bär med sig som utgångspunkt för ett föränd
ringsprogram, handlar den avslutande frågan om vad som görs med model
len i dessa program. Dessa frågor tog vidare avstamp i en situation där po
pulära managementmodeller å ena sidan erbjuder flera teoretiska fördelar
när det gäller att skapa acceptans för ett förändringsprogram, samtidigt som
de empiriska resultaten å andra sidan pekar på att TQM-modellens införan
de ofta möts av ett påtagligt motstånd.
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3 Ett institutionellt perspektiv pä förändrings
program
I detta kapitel kommer jag att med hjälp av den "skandinaviska institutiona
lismen" utveckla ett teoretiskt perspektiv för att kunna förstå på vilket sätt
och under vilka förutsättningar managementmodeller (re)kontextualiseras i
samband med att de införs. Att jag valt att ta hjälp aven institutionell refe
rensram, beror till att börja med på att det är svårt att förstå TQM
modellens utbredning på annat sätt än att det handlar om en management
modell som omfattas aven symbolisk värdeladdning. Populära manage
mentmodeller blir - om man använder sig av Selznicks (1957) klassiska
formulering - "infused with value", vilket i sin tur aktivt bidrar till deras
uppfattade relevans.

Inom den skandinaviska institutionalismen har man vidare i stor ut
sträckning fokuserat på spridningen av populära managementmodeller (Jo
hansson 2002). Överhuvudtaget har intresset för hur populära manage
mentmodeller växer fram och sprids i ett internationellt perspektiv haft ett
starkt skandinaviskt eller om man så vill nordiskt fåste under de senaste
åren (Engwall & Sevon 2000), vilket bland annat uttryckts i flera antologier
på detta tema (t ex Brunsson & Jacobsson 1998; Sahlin-Andersson & Eng
waI12002a).

Med en förenkling kan man säga att den skandinaviska institutiona
lismen vuxit fram i mötet mellan en nyinstitutionell referensram (Meyer &
Scott 1983; DiMaggio & Powell 1991) och erfarenheter av fallstudier från
förändringsprogram i skandinaviska organisationer (se t ex Brunsson &
Olsen 1993; Jacobsson 1994). I denna tradition ser man till exempel inte
bara likriktning utan också variation som ett möjligt resultat av att allt fler
organisationer - i till synes växande utsträckning - tar till sig "samma"
managementmodeller. Överhuvudtaget finns det ett större intresse för för
ändring i den skandinaviska traditionen (Czarniawska & Sevon 1996;
Engwall & Sevon 2000).

Även om det har blivit brukligt att prata om en särskild variant av ny
institutionellt tänkande som härstammar ifrån en skandinavisk forsknings
miljö (se t ex Nilssen & Martinussen 2003; Lindberg & Erlingsdottir 2003),
kan man fundera något över prefixet "skandinavisk". Till exempel pekar
Johansson (2002) på att det finns skäl att prata om en svensk variant, me
dan Meyer (1996) menar att det finns ett europeiskt sätt att resonera som
delvis skiljer sig från de ursprungliga amerikanska formuleringarna. Skälet
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till att använda prefixet skandinavisk är att jag vill betona att jag kommer
att ta hjälp aven teoretisk tradition som tar avstamp i - men som också
skiljer sig från - den nyinstitutionella huvudfåran.

Framväxten aven skandinavisk institutionalism

En grundläggande tanke inom den nyinstitutionella analysen är att organi
sationer inte bara omges aven teknisk miljö med vilken man utbyter varor
och tjänster, utan också aven institutionaliserad miljö i form av normer om
önskvärda och godtagbara sätt att organisera. Enligt Meyer & Rowan
(1977) specificerar sådana normer problem och lösningar i termer av orsak
och verkan, samtidigt som deras påverkan har mycket lite att göra med vi
sad effektivitet. Tanken är istället att de personer som verkar i en viss om
givning på ett för-givet-taget sätt antar att vissa aktiviteter utförs "naturligt"
med hjälp av vissa mer eller mindre givna strukturer.

Utgångspunkten är här att det inte räcker att organisationer fungerar
effektivt i en teknisk mening för att kunna överleva. Organisationen måste
också reflektera utbredda normer i vårt samhälle om vad som utgör ett tro
värdigt, rationellt och modernt sätt att bedriva sin verksamhet på. Populära
managementmodeller utgör i sin tur tydliga manifestationer av sådana nor
mer. Man tänker sig att organisationer drivs att anamma populära modeller
för att kunna uppnå ökad legitimitet hos viktiga aktörer i sin omgivning
som man är beroende av för sin fortlevnad. Eller som Meyer & Rowan
(1977, s 340) utrycker saken:

"Organizations are driven to incorporate the practices and procedures defined by pre
vailing rationalized concepts of organizational work and institutionalised in society.
Organizations that do so increase their legitimacy and their survival prospects, inde
pendent ofthe immediate efficacy ofthe acquired practices and procedures. "

Enligt detta resonemang imiterar lokala organisationer generella förebilder
för hur verksamheten skall bedrivas inte primärt på grund av deras instru
mentella värde, utan snarare på grund av vad de bidrar med som symbolis
ka resurser. När sedan många organisationer kontinuerligt drivs att anamma
de modeller som för tillfället tydligast manifesterar rådande normer, får
dessa organisationer - särskilt med avseende på den formella strukturen 
en mer och mer likartad karaktär. Mot denna bakgrund positionerar Di
Maggio & Powell (1983, s 148) sitt budskap gentemot de teorier som in
tresserar sig för varför organisationer uppvisar olikheter sinsemellan: "We
ask instead, why there is such startling homogeneity of organizational
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forms and practices". Författama identifierar sedan tre mekanismer genom
vilka den institutionaliserade omgivningen driver organisationer tilllikrikt
ning, eller annorlunda uttryckt driver organisationer i riktning mot ökad
"isomorfism" om man använder sig av deras egen terminologi.

Tvingande isomorfism handlar om de uttryckliga krav som organisa
tioner ställs inför av organisationer med sanktionsmöjligheter. Lagstiftning
är ett sådant exempel. Imiterande isomorfism härstammar ifrån en situation
där organisationer upplever en genuin osäkerhet kring hur de bör styra och
leda verksamheten. Genom att imitera andra organisationer som betraktas
som föregångare, kan man få ta del av deras framgångar eller åtminstone få
tillgång till något av deras legitimitet. Normativ isomorfism har att göra
med att organisationer är beroende av anställda som tillhör olika professio
nella grupper. Utifrån en viss utbildningsbakgrund och/eller genom att upp
rätthålla sina nätverk bibehåller dessa grupper sin likhet, och gemensamma
impulser till förändring sprids i de organisationer där man verkar. Scott
(1991) vidareutvecklar sedan detta resonemang till att omfatta sju meka
nismer.

Flera empiriska studier som intresserat sig för hur organisationer för
håller sig till managementmodeller, pekar tydligt på den nyinstitutionella
skolans analytiska relevans (t ex Brunsson & Olsen 1993; Jacobsson 1994).
Här visas hur det generella på olika sätt möter det lokala, betingat utbredda
normer om vad som anses rätt eller fel, normalt eller avvikande i vårt sam
hälle. Inte minst pekar dessa studier på betydelsen av de starka förvänt
ningar som förekommer när det gäller att organisationen skall uppträda och
bete sig som en rationell aktör.

Dessa studier lyfter å ena sidan fram att man med fördel kan betrakta
de förändringsprogram som genomförs i symboliska termer. Å andra sidan
lyfter dessa studier också fram att detta inte med nödvändighet innebär att
organisationer skulle bli mer och mer lika varandra. När lokala organisatio
ner imiterar generella förebilder, verkar inte likriktning vara något själv
klart empiriskt resultat. I vissa fall innebar införandet att man relativt me
todtroget försöker följa modellen, i andra att modellen mer fungerade som
en katalysator för att förändra den lokala verksamheten.

Resultaten från studierna pekade på att imitationsprocesser också ver
kar kunna innebära en hel del nyskapande eller om man så vill innovation
(Sahlin-Andersson 1996, Sevon 1996). Med utgångspunkt ifrån denna in
sikt började man ifrågasätta om "passiv imitation" och "aktiv innovation"
verkligen skall betraktas som varandras motsatser. Femler (1996) pekade
på att det till och med kunde vara tvärtom - att imitation kunde medföra
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olikhet medan innovation kunde medföra likhet på ett mer allmänt plan.
När man inom den skandinaviska institutionalismen sedermera börja

de intressera sig för spridningen av populära managementmodeller, var det
med en kritisk hållning till vissa drag inom nyinstitutionalismen. Särskilt
menade man att likriktningstesen var problematisk. Till att börja med kan
detta härledas till att nyinstitutionalisterna i själva verket tenderar att stude
ra resultaten av de institutionaliseringsprocesser som de beskriver, snarare
än processerna själva (se t ex Erlingsd6ttir 1999). Det beror bland annat på
att man ägnat betydligt mer uppmärksamhet åt spridningen av ideer till or
ganisationer, än åt organisationers utrymme för självständigt agerande
visavi dessa ideer (se t ex Fernler 1996).

Dessutom innebär frånvaron av ett explicit processperspektiv att man
inte fokuserat på hur managementmodeller förändras i samband med att de
uppmärksammas av allt fler organisationer, och blir till föremål för olika
slags förändringsprogram. Mot denna bakgrund började man inom den
skandinaviska institutionalismen att betrakta spridningsprocessen inklusive
kontextualiseringsfasen i termer av översättning. Inspirationen för ett så
dant betraktelsesätt kan i sin tur härledas till det sätt på vilket Bruno Latour
(1986) och dennes kollegor konceptualiserat spridningen av sociala artefak
ter (token) mer generellt.

Översättning vs. diffusion

För att motivera och förtydliga tankarna om översättning, ställer Latour
(1986) sitt resonemang i kontrast till tanken på spridning genom diffusion.
Om man vill förstå utbredningen av sociala artefakter, finns det enligt för
fattaren två tydliga alternativ tillgängliga. Dessa framställs i sin tur som två
diametralt skilda spridningsmodeller, med olika syn på karaktären hos den
sociala artefakten ifråga och på vad som stödjer respektive hindrar dess ut
bredning.

Om man utgår ifrån en diffusionsmodell, utgår man ifrån att sociala
artefakter kan betraktas som objekt och man fokuserar på kraften i utgångs
läget och de trögheter som "motstånd" i olika former bidrar med när arte
fakten reser i tid och rum. Det är en spridningsmodell som kan relateras till
fysikaliska lagar om rörelseenergi och friktion. På så sätt utgår den från att
sociala artefakter likt immateriella ting tillförs en inledande kraft som se
dan minskas i takt med ökad spridning. Enligt Latour (1986, s 266-267)
bygger diffusionsmodellen på tre centrala element:
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"the initial force that triggers the movements and which constitutes its only energy; the
inertia that conserves this energy: and the medium through which the token circulates. "

I studier av teknikspridning har man nästan som regel utgått ifrån en diffu
sionsmodell (se t ex Rogers 1962), men det har också varit ett vanligt an
greppssätt när det gäller att förstå managementmodeller. Tidigare har man
ofta intresserat sig för om organisationer har tagit till sig respektive inte har
tagit till sig en viss managementmodell, liksom för när i spridningsförlop
pet införlivandet har ägt rum. För att få svar på dessa frågor, har man sedan
intresserat sig för det formella beslutet eller för något annat relativt entydigt
kriterium som kan underlätta för statistisk bearbetning. I studier av till ex
empel TQM-modellens utbredning (Lawler et al 1992; Nadler 1993), har
detta särskilt i amerikanska studier varit ett framträdande angreppssätt
(Czarniawska & Joerges 1996; Revik 1998).

Diffusionsmodellens förståelse av hur sociala artefakter sprids, kon
trasteras sedan med en förståelse som bygger på en tanke om översättning.
Enligt denna spridningsmodell är allt som sprids i händerna på olika perso
ner, vilka var och en kan anamma, förändra, motstå eller aktivt föra vidare
den sociala artefakten ifråga. Eller som Latour (1986, s 267-268) själv
utrycker saken:

"ifyou want the token to move on you have to flnd fresh sources ofenergy all the time:
you can never rest on what you did before, no more than rugby players can rest for the
whole game after the flrst player has given the ball its flrst kick. "

Översättningsmodellen utgår därmed inte ifrån någon inledande hastighet
som successivt minskar i takt med ökad friktion, snarare tänker man sig att
utbredningen av vad det vara månde endast fortgår om aktörer kontinuerligt
tillför ny energi till processen. Denna spridningsmodell bygger i sin tur på
att sociala artefakter generellt sett inte är objekt utan subjekt som förändras
i samband med att de tillämpas. Istället för en passiv överföring av samma
artefakt, handlar det om en kontinuerlig modifiering av densamma. Eller
som Johansson (2002, s 110) uttrycker saken: "Översättningsperspektivet
beskriver sammanfattningsvis lokala aktörers förhållningssätt till det som
sprids."

Aktören tilldelas här en betydligt mer aktiv roll i jämförelse med dif
fusionsmodellen. Om man betraktar mötet mellan managementmodeller
och praktiken i termer av diffusion, uppfattas sannolikt en förändring av
modellen ifråga som en avvikelse om det uppmärksammas. Man intresserar
sig för managementmodellers utbredning och ett sådant fall där utbredning
en helt eller delvis stött på patrull blir då ett problem som söker sin förklar-
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inge Om man istället betraktar mötet i termer av översättning, uppfattas
frånvaron av förändringar som ett undantagsfall och något som behöver
redas ut.

Att översätta en populär managementmodell framstår som en utgångs
punkt för aktiviteter som handlar om att successivt lära sig mer, att anamma
de aspekter av modellen som ter sig värdefulla, att förkasta annat samt att
skapa de lokala tillägg som behövs för att kunna införliva ett nytt arbetssätt
i verksamheten. Det betyder i sin tur att översättningsmodellen bidrar till
att uppmärksamma på vilket sätt och under vilka förutsättningar som ma
nagementmodeller förändras i takt med att lokala aktörer tar dem till sig
utifrån skilda förutsättningar. Annorlunda utryckt innebär det att man upp
märksammar hur populära modeller och den pågående verksamheten om
tolkas i ljuset av varandra.

Översättning av managementmodeller

Ett tidigt uttryck för en skandinavisk institutionalism inspirerad av över
sättningsmodellen, utgjordes av antologin "Translating Organizational
Change" (Czamiawska & Sevon 1996b). Antologin inkluderar bland annat
ett kapitel som fokuserar på hur organisationer förändras som ett resultat av
att ideer materialiseras (Czarniawska & Joerges 1996). Det handlar om en
analys där såväl institutionaliserade ideers påverkanskraft som aktörers
möjlighet att anpassa dessa ideer till de egna förutsättningarna är i fokus.
Detta bidrag har fungerat som inspirationskälla för flera andra analyser och
ibland kommit att gå under benämningen "idemodellen" (se t ex Er
lingsd6ttir 1999).

Czarniawska & Joerges (1996) intresserar sig för hur ideer reser från
ett tids-rumsligt sammanhang till ett annat och hur förutsättningarna ser ut
för att detta i förlängningen skall kunna leda till organisationsförändring.
Denna resa beskrivs med utgångspunkt ifrån vad som händer med de
kontextualiserade ideer efter att de lösgjorts ur sitt ursprungliga samman
hang till dess att de re-kontextualiseras i samband med att de tillämpas.
Denna process delas sedan in i tre delar som fokuserar på hur ideer först
objektifieras, hur ideer därefter reser och hur ideer till sist iscensätts (re
kontextualiseras) i en viss praktik. I detta syfte använder de sig av tankar
om det lokala och det globala och dess relation till tid och rum, Latours
tankar om översättning samt ett resonemang om modets betydelse med
mera.

Enligt detta resonemang krävs till att börja med att ideer behöver
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framstå som objekt. Endast i en sådan form kan en ide på allvar påbörja sin
resa från sitt ursprungliga sammanhang. Författarna pekar här på att det
knappast råder någon brist på ideer och att de flesta ideer "cirkulerar" åt
minstone någonstans vid en viss tid. Det betyder i sin tur att det sätt på vil
ket ideer får fotfåste i ett visst sammanhang handlar mer om vilka processer
som skapar uppmärksamhet än på vilket sätt ny information tillförs detta
sammanhang. Objektifiering av ideer kan ske i form av språklig eller gra
fisk avbildning som genom en frekvent och oförändrad användning upp
märksammas av många personer. Det är deras kollektiva karaktär som gör
det möjligt att betrakta ideer som ting:

"The simultaneous collective and material character of ideas is especially interesting:
we recognize an idea as 'the same' or 'different' because our social categorization tells
us what to see, but at the same time we create a physical body to incorporate the idea,
so that we know what to put into categories. " (Czarniawska & Joerges 1996, s 33)

När de objektifierade ideerna därefter påbörjar sin resa kan de beskrivas
som ett slags svarta lådor, åtminstone så länge de rör sig på en diskursiv
nivå mellan länder och organisationer (Lillrank 1995). Populära manage
mentmodeller är långt ifrån några fysiska ting - av naturen snarare än av
kulturen givna - men de uppmärksammas och sprids som om de vore det
enligt Czarniawska & Joerges (1996).

Det sätt på vilket ideer reser analyseras sedan med hjälp av resone
mang om modets betydelse för att skapa bilder av vissa ideer som särskilt
värdefulla och spännande vid en viss tid och institutionaliseringsprocessers
betydelse för att stabilisera dessa bilder. Som Strang & Meyer (1994) tidi
gare pekat på, förutsätter vidare en växande utbredning av management
modeller att dessa samtidigt förankras i institutionaliserade föreställningar
om vad som kännetecknar organiserad verksamhet mer generellt.

Det tredje steget i den teoretiska analysen av hur organisationer för
ändras som ett resultat av att ideer materialiseras, handlar om hur ideema
iscensätts i den lokala praktiken. Författarna tänker sig vidare att detta sker
genom att ideerna används för att beskriva redan pågående eller planerade
aktiviteter och/eller genom att det skapas nya aktiviteter. De avslutar sedan
resonemanget genom att peka på att organisationsförändring inte kommer
av sig självt utan att det för det första krävs många ideer för att åstadkom
ma även en enkel handling och för det andra att nytillkommande ideer ten
derar att generera mot-ideer.

Sammanfattningsvis beskrivs hur de-dekontextualiserade ideer - som
reser i objektifierad form med hjälp av modeprocesser med mera - re-
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kontextualiseras i samband med att de iscensätts i den enskilda verksamhe
ten. Man tänker sig att uppfattade egenskaper hos ideer, uppfattade egen
skaper hos de problem man identifierat och deras matchning skapas, för
handlas och påtvingas i översättningsprocessen. Den teoretiska analysen
fokuserar vidare på hur resan går till snarare än på vad det är som reser.
Eller som författarna själva uttrycker det:

"With some exaggeration, one can claim that most ideas can be proven to fit most prob
lems, assuming good will, creativity and a tendency to consensus. It is there/ore the
process o/ translation that should become our concern, not the properties o/ ideas. "
(Czarniawska & Joerges 1996, s 25)

För mina syften framstår emellertid ett sådant synsätt som alltför begränsat
när det gäller att förstå på vilket sätt och under vilka förutsättningar som
populära modeller (re)kontextualiseras. För det första riktas mitt intresse
för managementkoncept mot modeller för styrning och ledning snarare än
mot allmänna ideer. Sådana modeller kännetecknas bland annat av de för
packats med hjälp av tillämpningsmetoder av något slag, vilket avsevärt
begränsar möjligheten till en helt fri iscensättning.

Enligt Lillrank (1995) skiljer sig för det andra förutsättningarna åt för
en lyckad spridning av managementmodeller (eller egentligen manage
mentinnovationer) med avseende på deras komplexitet. I ena ändan åter
finns tillämpningsmetoder där användningen är relativt självklar, i andra
ändan återfinns organisatoriska arrangemang som förutsätter ett förändrat
organisatoriskt beteende. Poängen är att ju högre grad av komplexitet, des
to större behov av att innovationerna abstraheras innan de sprids och vice
versa. Detta för att kunna skapa ett ordentligt utrymme för de betydande
anpassningar som krävs för att ta sådana innovationer i bruk.

För det tredje tas inte särskild hänsyn till att managementmodeller kan
översättas i flera steg och att översättningen i varje sådant steg i sin tur kan
sätta begränsningar för nästkommande steg. Det verkar till exempel vara
vanligt att de mest uppmärksammade och spridda managementmodellerna
tydligt påverkas av mötet med "nationella eliter" (Guillen 1994), liksom av
om modellerna tagits upp av särskilt betydelsefulla organisationer i en viss
miljö eller om de inte gjort det (Revik 1998).

Organisationer av likartat slag eller om man så vill tillhörande samma
organisatoriska fålt (DiMaggio & Powell 1983), verkar dessutom uppvisa
ett inbördes beroendeförhållande med avseende på om och i så fall hur en
viss managementmodell kan tas i bruk. Detta påvisas bland annat i en stu
die av hur amerikanska sjukhus förhållit sig till TQM (Westphal et al
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1997). Denna studie visar att de särskilda tolkningar som de första sjukhu
sen arbetade efter, successivt skapade allt snävare tolkningsramar och ett
allt mer begränsat handlingsutrymme för de sjukhus som anammade TQM
modellen vid senare tillfällen.

Den norske organisationsvetaren Kjell-Arne R0vik (1998) är en av
dem som intresserat sig för hur populära modeller anpassas till lokala för
hållanden med utgångspunkt ifrån att det inte bara är processen, utan också
dess innehåll som är av betydelse (se också t ex Erlingsd6ttir 1999). Bland
annat har han pekat på att även om man naturligtvis tänka sig ett flertal oli
ka sätt på vilket populära modeller översätts för att kunna tillämpas, kan
man dela in denna process i ett mindre antal huvudprocesser. Författarens
tes är att när organisationer försöker tillämpa populära managementmodel
ler, tenderar aktiviteterna att löpa längs ett mindre antal mer generella stråk.
Av dessa vill jag särskilt lyfta fram det som benämns konkretisering, delvis
imitering och kombinering.

Konkretisering, delvis imitering och kombinering

I R0viks (1998, s 161) terminologi handlar till att börja med konkretisering
om att: "en organisasjon försöker å tolke og tydligjöre et konsept med sikte
på att det skall nedfalla seg i noen rutiniserte aktiviteter, med andra ord en
transformasjon fra det generella till det specificke". Ju mindre tillämpning
en aven viss modell är knuten till en viss kultur, en viss typ av organisation
eller till en viss del av organisationen, desto större behov av konkretisering.
Detta innebär i sin tur att ju högre grad av universell tillämpning, desto
större behov av intern tolknings- och översättningskapacitet hos den orga
nisation som tar till sig modellen ifråga.

Utgångspunkten för konkretisering är att när en organisation väl be
slutat sig för att ta till sig en populär modell, behöver den samtidigt ta ställ
ning till en mängd olika frågeställningar som modellen endast ger ett be
gränsat svar på. Vilken specifik innebörd av de centrala begreppen fungerar
hos oss? I vilken utsträckning kommer införandet att beröra olika funktio
ner och grupperingar i organisationen? På vilket sätt kommer införandet av
denna modell att skapa "nya" sätt att arbeta på? Hur kommer detta att upp
fattas och så vidare?

TQM-modellen och andra populära managementmodeller är mot den
na bakgrund att betrakta som "halvfabrikat" - för att använda R0viks
(1998) egen terminologi - som måste tolkas, förtydligas och anpassas för
att kunna tillämpas. Författaren är noga med att understryka att denna pro-
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cess kan löpa i flera olika riktningar, inte bara om man jämför organisatio
ner som befinner sig i olika situationer utan också inom en verksamhet.
Även om det kan förekomma skillnader mellan olika modeller, menar han
vidare att konkretisering i normalfallet innebär betydande frihetsgrader.

Det finns emellertid skäl att peka på de olikheter som kan förekomma
när det gäller utrymmet för att tilldela en viss managementmodell en mer
precis innebörd. Man kan å ena sidan tänka sig att det förekommer tydliga
förväntningar på att en organisation skall ta till sig en viss modell och på
vilket sätt detta bör ske. Man kan å andra sidan tänka sig att det inte före
l<ommer några sådana tydliga förväntningar. Det öppnar i så fall upp för
möjligheten att modellen tilldelas ett innehåll som hamnar långt ifrån ut
gångspunkten och som istället domineras av den befintliga verksamheten.
Om så sker kan mötet mellan en viss managementmodell och viss organisa
tion beskrivas som "ideas onto actions" snarare än "ideas into actions", för
att tala med Czarniawska & Joerges (1996).

Tanken bakom det som R0vik (1998) benämner delvis imitering är att
organisationer inte införlivar en managementmodell i dess helhet. Snarare
väljs vissa delar ut, medan andra avförs med utgångspunkt ifrån lokala om
ständigheter. Tanken bakom resonemanget är att många managementmo
deller består av flera löst sammanlänkade element. Detta öppnar i sin tur
upp för att det som de facto införs kan vara en delmängd av förekommande
element. Här används ISO 9000-standarden för att illustrera tesen. Standar
den innefattar 20 element som bygger upp ett så kallat kvalitetssystem. En
ligt resonemanget är det rimligt att anta att organisationer utgår ifrån en
delmängd av dessa element.

Liknande resonemang har också förts på andra håll med avseende på
lösa kopplingar mellan modellernas ideologiska och tekniska dimensioner.
Som exempel kan nämnas Guillen (1994) studie av spridningen av ett antal
dominerande managementmodeller under 1900-talet. Här påvisas bland
annat att organisationer i USA och Tyskland tog till sig tillämpningsmeto
derna från Scientific Management eller Taylorism, medan den ideologiska
överbyggnaden hade betydligt svårare att få fotfäste i dessa länder. Detta
betyder i sin tur att anpassning till lokala förhållanden kan innebära att or
ganisationer tar till sig antingen managementfilosofin eller den tekniska
kärnan, om man utgår ifrån Hatchuels (1993) terminologi.

R0vik (1998) ger flera förklaringar till varför delvis imitering före
kommer i samband med att organisationer försöker tillämpa management
modeller. Till att bölja med att organisationen kan framträda i rollen som
en "rationai shopper" visavi modellen. För att kunna kvalificera sig för det-
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ta epitet förutsätts att organisationen har god översikt över olika sidor av
den förebild man utgår ifrån, att man väl känner sig egna behov och att man
därför avsiktligt tar till sig de element som man har störst nytta av. En an
nan förutsättning är att modellen har en så pass specifik karaktär att det är
möjligt att åtskilja olika element.

Det är emellertid troligt att kunskapen om och översikten aven mo
dells olika sidor i många fall inte är särskilt utvecklad. Detta kan förklaras
av att managementmodeller ofta har en mångtydig karaktär, där utpekandet
av och relationen mellan olika delar kan framstå som oklar. Därmed kan
delvis imitering uppstå oavsiktligt, som något man själv inte behöver vara
medveten om. I detta fall handlar det till skillnad från ovanstående fall sna
rare om resultatet av införandeprocessen än om intentionen för densamma.

Delvis imitering kan också uppstå som ett resultat av att vissa element
hos en managementmodell är mer överförbara och lättare att ta till sig än
andra. Här använder sig författaren av resonemang hämtade ifrån Sahlin
Andersson (1996). Som exempel nämns hur "Silicon Valley" fungerade
som utgångspunkt för försök på att skapa motsvarande forskningsparker i
utkanten av Stockholm. Sådana dimensioner hos förebilden som inte fann
någon påtaglig svensk motsvarighet bortsåg man ifrån, tonade ned eller av
fårdade som mindre betydelsefulla. På så sätt kunde förebilden framstå som
attraktiv och relevant trots att den till stora delar saknade svensk motsva
righet.

En populär managementmodell kan anpassas till lokala förhållanden
genom att sådana aspekter som inte passar in avförs och genom att innehål
let preciseras, men också genom att en populär managementmodell sam
manförs med andra utgångspunkter till ett situationsanpassat innehåll. För
att man skall kunna prata om kombinering, skall det enligt Revik (1998)
handla om en situation där två eller flera koncept är nära knutna till var
andra, men att de trots det har så pass stor autonomi i förhållande till var
andra att de kan identifieras som självständiga delar. En sådan kombine
ring kan ske med avseende på såväl koncepten i dess helhet som med avse
ende på ingående delkomponenter.

Som ett exempel på kombinering anges de så kallade PLUS-samtalen,
vilka var populära i Norge under 70-talet. Dessa utgjorde i sin tur en slags
kombination av principer för målstyming och utvecklingssamtal. Författa
ren pekar vidare på att kombinering har en intressant relation till centrala
enheter för verksamhets- och personalutveckling, vilka har fått en allt mer
betydelsefull ställning under de senaste 20-30 åren. På dessa avdelningar
arbetar man med att anpassa olika typer av inslag och ofta arbetas det med
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flera inslag parallellt.

Bland utvecklingsenheterna återfinns enheter som är specialiserade på
utveckling mer allmänt, men också enheter som är "öronmärkta" för sär
skilda uppgifter såsom kvalitet, miljö, HRM med mera. Närvaron av sådana
enheter har medfört att organisationer har skaffat sig ökade möjligheter att
anpassa managementmodeller till organisationen ifråga, men också ökade
möjligheter att identifiera och värdera nytillkommande modeller. På så sätt
fungerar centrala utvecklingsenheter som: " ...organisasjonens antenner og
intaksporter i forhold till populaere organisasjonsoppskrifter ute på reise
(R0vik 1998, s 286).

Det kan här vara värt att påpeka att när olika utgångspunkter kombine
ras i ett förändringsprogram, kan det efter hand visa sig att de är svåra att
sammanföra i praktiken. I detta fall är en möjlighet att utgångspunkterna
anpassas både till varandra och till lokala förhållanden så att de framstår
som meningsfulla tillsammans. En annan möjlighet är att utgångspunkterna
i praktiken särkopplas (Meyer & Rowan 1977; Brunsson 1989). Vid sådana
tillfällen är det också rimligt att anta att de ingående utgångspunkterna inte
anpassas till lokala förhållanden i lika hög grad (Sahlin-Andersson 1996).

Vid sidan av konkretisering, delvis imitering och kombinering disku
terar R0vik (1998) avslutningsvis en ytterligare kontextualiseringsprocess
som skiljer sig gentemot övriga processer, såtillvida att tidsperspektivet är
längre. "Omsmältning" handlar om att ett nytillkommande arbetssätt länkas
samman med existerande rutiner så att det skapas någonting nytt. Att en
populär managementmodell framstår som särkopplad i relation till den ope
rativa verksamheten, är till exempel inte alls något osannolikt resultat på
kort sikt. Enligt författaren kan det trots detta mycket väl hända att model
len successivt får fotfäste i organisationen och på längre sikt blir en del av
det dagliga arbetet.

Avslutningsvis

I detta arbete intresserar jag mig för acceptansen av populära manage
mentmodeller i allmänhet och för hur TQM-modellen uppfattas och värde
ras på en operativ nivå i synnerhet. För att kunna förstå hur acceptans ska
pas på denna nivå, kommer jag att särskilt uppmärksamma att manage
mentmodeller re-kontextualiseras i samband med att de införs. Iovanståen
de kapitel har jag därför med hjälp av den skandinaviska institutionalismen
presenterat ett teoretiskt perspektiv för att kunna analysera kontextualise
rIngsprocessen.

38



Inspirerat av den nyinstitutionella organisationsanalysen, utgår den
skandinaviska institutionalismen till att börja med ifrån tanken att organisa
tioner tar till sig managementmodeller på grund av deras symboliska snara
re än på grund av deras instrumentella värde. Man tänker sig därigenom att
organisationer förhåller sig till populära managementmodeller på ett sätt
som ökar organisationens legitimitet gentemot olika intressenter.

Däremot är man mer tveksam till den nyinstitutionella likriktningste
sen, det vill säga tanken att organisationer tenderar att bli mer och mer lika
varandra som ett resultat av att de kontinuerligt tar till sig till populära ma
nagementmodeller och andra manifestationer av generella normer. Inom
den skandinaviska institutionalismen tänker man sig istället att införandet
aven viss managementmodell kan ge upphov till såväl likriktning som va
riation och bidra till såväl en stabilisering av det rådande som en förändring
av detsamma. För att kunna fånga denna komplexitet, har man börjat be
trakta spridning och kontextualisering i termer av översättning.

Man kan vidare skilja mellan en metaforisk och en analytisk tillämp
ning av översättningsmodellen bland de skandinaviska institutionalisterna
(Nilssen & Martinussen 2003). I det förra fallet är man främst är intresserad
av översättningsbegreppets: "... richness of meaning, evoking associations
with both movements and transformation, embracing both linguistic and
material objects. " (Czarniawska & Sevon 1996a, s 7). Med denna utgångs
punkt framställs "översättning" som en metafor som rätt använd skall kun
na kasta nytt ljus över frågan om hur organisationer förändras. Det handlar
inte om någon analogi, eftersom en sådan enligt resonemanget tar bort de
kreativa överföringarna av betydelser från ett sammanhang till ett annat.

Jag har dock valt att utgå ifrån en mer analytisk tillämpning av över
sättningsmodellen. Mot denna bakgrund kommer jag att betrakta det som
händer under kontextualiseringsprocessen som ett resultat av både vad det
är för managementmodell som man utgår ifrån i ett visst förändringspro
gram och hur den förändras i samband med införandet. Mer precist har jag
valt att utgå ifrån R0viks (1998) tankar om konkretisering, delvis imitering
och kombinering för att beskriva denna process. Det betyder i sin tur att jag
kommer att fokusera på hur populära modeller tilldelas en mer precis inne
börd, att vissa av modellens element lyfts fram och andra avförs beroende
på vad som passar in samt att modellen sammanförs med andra utgångs
punkter till ett situationsanpassat innehåll i samband med genomförandet
av förändringsprogram.

Införandet aven populär managementmodell framstår i mitt perspek
tiv som startskottet för att successivt lära sig mer om modellen, att anamma
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de aspekter som ter sig värdefulla, att förkasta annat samt att skapa de loka
la tillägg som behövs för att kunna införliva ett förändrat arbetssätt i verk
samheten. I detta perspektiv uppmärksammas därmed de möjligheter som
finns att anpassa managementmodeller både till den enskilda organisatio
nen och till olika grupper av anställda, det vill säga möjligheterna att skapa
lokal acceptans för en generell utgångspunkt.

Det betyder dock inte att jag tänker mig att kontextualiseringsproces
sen skulle salma vare sig inre eller yttre ramar. Med en analytisk tillämp
ning av översättningsmodellen handlar det bland annat om att uppmärk
samma vad som har hänt eller inte har hänt i mötet mellan management
modeller och "nationella eliter", andra organisationer i det organisatoriska
faltet och så vidare. Beroende på närvaron eller frånvaron av olika "kedjor
av översättningar", kan handlingsutrymmet när det gäller managementmo
deller vara mer eller mindre begränsat i samband med genomförandet av
förändringsprogram.

Möjligheten att skapa något lokalt acceptabelt beror dessutom inte
bara på vilken managementmodell som det handlar om och i vilken version
den framträder, utan också på var någonstans den införs. Handlingsutrym
met begränsas till att börja med av rådande förhållanden av tekniskt slag 
det vill säga av vilken typ verksamhet som bedrivs och med vilka resurser
som Latour (1986) är noga med att påpeka. Den begränsas också av rådan
de förhållanden av institutionellt slag - såsom regler, normer och för-givet
taganden - som ofta påpekas av de skandinaviska institutionalisterna. Sah
lin-Andersson (1996, s 71) använder sig exempelvis av begreppet editering:
" ... a process characterized by social controI, conformism and traditiona
lism" för att beskriva de restriktioner som förekommer inom olika organi
satoriska falt i detta avseende.
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4 Tre underliggande studier

Jag har använt mig av tre olika studier för att undersöka acceptansen av
populära managementmodeller på en operativ nivå. Nedan presenteras des
sa studier - översiktsstudien, byggföretagsstudien och BPR-studien - i syf
te att ge en sammanfattande bild av det empiriska materialet. I de ingående
texterna återfinns sedan mer detaljerade metodbeskrivningar. Eftersom des
sa studier genomfördes i samarbete med andra forskare, kommer jag att
använda mig av vi-formen fortsättningsvis.

Övergripande design

Med hänsyn till att TQM-modellen å ena sidan fick en betydande uppmärk
samhet under 90-talet - samtidigt som det å andra sidan inte fanns särskilt
många vetenskapliga studier av kvalitetsprogram - genomfördes inled
ningsvis en genomgång av egna och andras publicerade fallbeskrivningar
av sådana program. Tanken var att tillhandahålla en översikt baserad på en
systematiskjämförelse, för att på så sätt dels kunna erhålla en bred förståel
se av vad som kännetecknar förändringsprogram med TQM-modellen som
utgångspunkt, och dels kunna erhålla ett bättre underlag för att lägga upp
en planerad fördjupningsstudie.

Baserat på en kombination av urvalskriterier (se vidare nedan), be
stämde vi oss för att översiktsstudien skulle fokusera på kvalitetsprogram
hos nio industriföretag. En framträdande slutsats från denna studie, var att
kvalitetsprogrammens inriktning och betydelse hos de studerade företagen
till stor del kunde förstås mot bakgrund av det sammanhang i vilka de
genomfördes. Det handlade bland annat om att de studerade kvalitetspro
grammen å ena sidan kunde hänföras till olika strategiska utmaningar och å
andra sidan om att vissa tillämpningsmetoder uppfattades som särskilt vik
tiga att inkludera. Tillämpningen av TQM-modellen verkar sammantaget
ha utgått ifrån en mix av inspiration för ett nytt arbetssätt och att det före
kom olika tillämpningsmetoder som uppfattades som svåra att frångå i de
enskilda fallen.

Som ett resultat av denna insikt, beslöts därför att ett lämpligt nästa
steg vore att fördjupa förståelsen med hjälp av ett begränsat antal kvalitets
program som genomfördes av industriföretag som befann sig i ett mer lik
artat sammanhang. Med utgångspunkt från såväl analytiska som pragmatis
ka hänsyn, valdes här de tre byggföretagen NCC, JM och SIAB ut för en
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mer ingående studie (byggföretagsstudien).

Att just dessa tre byggföretag valdes ut, kan till att börja med härledas
till att man här arbetade aktivt med kvalitetsfrågor och dessutom var villiga
att delta i en studie. Deras kvalitetsprogram tog dessutom avstamp i ISO
9000-standarden, något som de verkade ha gemensamt med flera andra
svenska företag under 90-talet (se t ex Berggren et al 1991). Även om man
på NCC, IM och SIAB således utgick ifrån en gemensam tillämpningsme
tod, inkluderades också en hel del andra tekniker, metoder och angreppssätt
i försöken att etablera totalkvalitet i verksamheten.

Genomförandet av översiktsstudien och byggföretagsstudien innebar
att acceptansen av TQM-modellen studerades i samband med införandet
hos ett antal industriföretag. Med hänsyn till att TQM-modellen vuxit fram
baserad på erfarenheter från sådana företag, skulle man kunna förvänta sig
att denna managementmodell uppfattas och värderas som mer relevant här
än i andra typer av verksamheter (cf. Kerfoot & Knights 1993; Öhrming &
Sverke 2002). Om man utgår ifrån tidigare studier av kvalitetsprogram, kan
man emellertid knappast anta att så är fallet generellt sett. Exempelvis visar
Cole (2000) hur TQM-modellen kunde uppfattas som verksamhetsfräm
mande även hos industriföretag, medan Krishnan et al (1993) visar att an
ställda kan ha svårt förstå hur modellen skall tillämpas praktiskt hos sådana
företag.

Populära managementmodeller skiljer sig vidare åt sinsemellan. Bland
annat kan dessa modeller variera med avseende på vilket handlingsutrym
me som medges i samband med införandet. Vissa modeller är helt enkelt
enklare att anpassa till olika situationer än andra (Lindberg & Erlingsd6ttir
2003). Mot denna bakgrund genomfördes en kompletterande studie med
fokus på Business Process Reengineering (BPR), för att på så sätt kunna
öka förståelsen för acceptansen av populära managementmodeller mer ge
nerellt. I denna studie undersöks hur BPR-modellen uppfattades och värde
rades när den fungerade som utgångspunkt för ett förändringsprogram på
telekomföretaget Scandtel.

Tanken var att BPR-studien skulle bidra till att kvalificera de slutsat
ser som dragits med avseende på TQM. Det handlar i BPR-fallet om en
managementmodell som uppvisar släktskap med processtankama i kvali
tetslitteraturen (Björkman 1997; Bäckström 1999), men som har tydligare
inriktning mot omstrukturering - "reengineering" - för att åstadkomma ef
fektiva verksamhetsprocesser. BPR-modellen framställs av detta skäl som
en revolutionär snarare en evolutionär utgångspunkt (Collins 2000).

Även detta val kan härledas till en kombination av analytiska och
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pragmatiska hänsyn. Till att börja med begränsades urvalet av den faktiska
möjligheten till access. Genom att utgå ifrån BPR, inkluderades ett mana
gementkoncept som likt TQM består aven övergripande ide som förpack
ats med hjälp av tydliga tillämpningsmetoder. Det handlade också om ett
synnerligen populärt koncept, det vill säga om ett allmänt uppmärksammat
och erkänt managementkoncept vid tiden för studien. BPR blev särskilt
omtalat och omskrivet något år efter TQM (se t ex Bäckström 1999).

Översiktsstudien

För att översiktsstudien skulle kunna ge en rättvisande bild av förekom
mande kvalitetsprogram, ville vi att de utvalda fallbeskrivningarna skulle
leva upp till ett antal kriterier. Vi ville till att börja med att beskrivningarna
skulle innefatta flera olika verksamhetstyper, att de skulle representera ett
rimligt urval av de angreppssätt som förekommer i kvalitetslitteraturen
(Crosby, Deming, Juran etc.) och att flera av dem skulle inkludera före
kommande kvalitetsstandarder (som ISO 9000) eller kvalitetsutmärkelser
(som det japanska Deming-priset).

Vi ville också att kvalitetsprogrammen skulle vara beskrivna i veten
skapligt inriktade publikationer och att rapporteringen skulle inkludera så
väl en gedigen presentation som en utvärderande diskussion. En genomgå
ende kritik mot de dokumenterade fallbeskrivningar som fanns tillgängliga
vid denna tid, var att de i för liten utsträckning tog hänsyn till icke-önskade
eller oväntade resultat. Det innebar bland annat att även när kvalitetspro
grammen beskrevs på ett mer systematiskt sätt, var det primärt de positiva
erfarenheterna som lyftes fram och diskuterades. De negativa erfarenheter
na däremot, lyste till största del med sin frånvaro eller fick endast ett be
gränsat utrymme.

Med hänsyn till kvalitetslitteraturens fokus på framgångsberättelser,
upplevde vi ett behov av att ha tillgång till primära källor i betydande ut
sträckning. Vi valde därför att använda oss av egna fallbeskrivningar när så
var möjligt. För det ändamålet genomfördes bland annat intervjuer med
fem kvalitetsansvariga på Ericsson Telecom (Rogberg & Shani 1992), för
att på så sätt komplettera tidigare material och därigenom skapa oss en bätt
re bild av kvalitetsprogrammet på detta företag.

Baserat på en kombination av urvalskriterier - varierande ingångsvär
den hos företagen, en utvärderande ambition i beskrivningarna och en hög
andel primärmaterial - bestämde vi oss slutligen för att analysera kvalitets
program hos nio industriföretag. Det innebar i sin tur att vi valde att särskilt
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fokusera på fallbeskrivningar av kvalitetsprogram hos fem amerikanska,
två svenska samt två japanska företag. Dessa nio fallbeskrivningar baseras
på en kombination av i huvudsak primärt (Northern Telecom, Triburg,
Globe, Ericsson Telecom och NCC) respektive i huvudsak sekundärt (UCB
Chemical, Florida Power & Light, Ricoh & Fuji Xerox) material.

För att kunna jämföra och analysera fallbeskrivningarna, kodades des
sa med utgångspunkt från fyra huvuddimensioner - syftet med kvalitets
programmet, den kontext i vilket det genomfördes, dess karaktär samt dess
rapporterade resultat. Kodningen av fallbeskrivningarna genomfördes se
dan i ett första steg av författarna oberoende av varandra. I ett nästa steg
diskuterades och sammanfördes dessa kodningar till en gemensam tolk
ning. Vi genomförde vidare kompletterande telefonintervjuer med två av
författarna till fallbeskrivningarna, för att kunna reda ut oklarheter kring
UCB Chemical respektive Fuji Xerox.

Byggföretagsstudien

Under 90-talet stod byggföretag inför en mängd utmaningar. Det handlade
till att börja med om en tydligt vikande efterfrågan. Bara några år tidigare
hade situationen varit den rakt motsatta och man hade snarast haft problem
med att leverera. Företagen hade vidare blivit tvungna att ta ett betydligt
större arbetsgivaransvar för de kollektivanställda i jämförelse med tidigare,
vilket bland innebar att arbetsmiljöfrågor fick en större betoning. Man hade
också varit utsatt för en hel del kvalitetskritik. Vissa kunder hade dessutom
börjat ställa krav på dokumenterad kvalitetssäkring - så kallad egenkon
troll. Andra kunder var betydligt mer tveksamma till detta kontrollförfaran
de, och kravet stod dessutom i kontrast till det gängse kvalitetsarbetet. Det
förekom vidare en allmän diskussion bland byggföretag om hur den rådan
de situationen borde hanteras och på vilket sätt ett förändrat arbetssätt bor
de utformas.

Samtidigt som man uppfattade att det fanns ett betydande föränd
ringsbehov, fanns det också en utbredd uppfattning om svårigheterna med
att förändra verksamheten vid byggarbetsplatserna på ett grundläggande
plan. Generellt sett kännetecknas byggproduktionens styrning och ledning
aven decentraliserad utgångspunkt i allmänhet och av att det lämnats ett
betydande utrymme för lokala initiativ i samband med det enskilda projek
tets genomförande i synnerhet (se t ex Björklöf 1986). Mycket talar vidare
för att detta drag förstärkts snarare än försvagats under en föregående peri
od, där en hög efterfrågan innebar att fokus riktades mot att överhuvudtaget
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kunna leverera snarare än på vilket sätt detta gjordes.
I denna situation genomförde bland andra NCC, JM och SIAB över

gripande förändringsprogram med utgångspunkt ifrån TQM. Vi valde att
studera dessa företags kvalitetsprogram på två analysnivåer. Dels utgick vi
från en övergripande programnivå, det vill säga ifrån vad man ville föränd
ra och hur detta var tänkt att ske. Dels utgick vi från en projektnivå och fo
kuserade på det förändrade arbetssätt som kvalitetsprogrammen lyfte fram
vid byggarbetsplatserna. På båda dessa analysnivåer genomfördes intervju
er och tillgänglig intern dokumentation nagelfors. Vid byggarbetsplatserna
användes också deltagande observation, för att på så sätt bättre förstå den
praktiska tillämpningen. Vi deltog bland annat i "kvalitetsronder" av olika
slag.

Totalt sett genomfördes ett 70-tal semistrukturerade intervjuer med
anställda i olika befattningar (se vidare Rogberg 1995, s 38-40). Till att
börja med intervjuades de personer som varit särskilt aktiva när det gällde
att utforma och/eller driva på kvalitetsprogrammen. Kvalitetsansvariga på
olika nivåer intog sammantaget en särställning bland dessa personer. Till
denna grupp ställdes frågor om förändringsprogrammens karaktär, vad som
utgjorde TQM-modellens respektive ISO 9000-standardens styrkor och
svagheter, vilken roll dessa tilldelats i förändringsarbetet samt vad som va
rit problematiskt i samband med införandet av ett nytt arbetssätt med mera.

Till de personer som antingen verkade vid eller i nära anslutning till
byggarbetsplatserna ställdes i sin tur frågor om de aktuella projekten, hur
de uppfattade och värderade det arbetssätt som kvalitetsprogrammen förde
med sig, hur de betraktade relationen mellan ett gängse och ett nytillkom
mande arbetssätt samt vilka åtgärder de ansåg skulle innebära kvalitetsför
bättringar vid byggarbetsplatserna mer specifikt med mera. Vi fokuserade
särskilt på platsledningen (platschefer och arbetsledare) vid de respektive
byggarbetsplatserna, beroende på att ansvaret såväl för projektets styrning
och ledning som för det formaliserade kvalitetsarbetet vilade på dessa be
fattningar.

Intresset för de tre byggföretagens kvalitetsprogram baserades på en
önskan att studera olika versioner av TQM-modellens införande i ett likar
tat sammanhang. I vårt fall handlade det om att undersöka situationen hos
tre byggföretag som själva var positiva till att bli studerade. Det är rimligt
att anta dessa kvalitetsprogram hade en relativt sett starkare förankring hos
ledningen, att det förekom fler "eldsjälar" (Philips 1988) och att synen på
ett förändrat arbetssätt var mer positiv även bland övriga anställda i jämfö
relse med situationen hos andra byggföretag. Det innebar också att vi foku-
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serade uppmärksamheten på större byggföretag på bekostnad av mindre.

För att balansera skevheten i materialet, användes systematiska jämfö
relser som primär strategi. Denna strategi utgick i sin tur ifrån antagandet
att man kan förvänta sig variationer såväl mellan kvalitetsprogrammen som
på vilket sätt TQM-modellen mottas i olika delar av verksamheten, och att
dessa variationer kan användas för att erhålla en mer nyanserad bild av si
tuationen. Som stöd för jämförelsen mellan programmen, användes sedan
Whittles (1992) kvalitetstypologi som en generell referenspunkt. Denna
typologi baseras på att de kvalitetsprogram som genomförs tenderar att
skilja sig åt sinsemellan med avseende på människosyn, övergripande fo
kus, centrala tillämpningsmetoder och införandestrategi med mera (se vida
re kapitel sex).

Med hänsyn till att organisationer enligt bland andra Weick (1976) be
står av betydligt lösare kopplingar mellan enheter och nivåer än hur vi
normalt föreställer oss situationen, är det vidare rimligt att anta att även
organisationer som "framgångsrikt" förändrat sitt arbetssätt omfattas av
betydande skillnader inom organisationen. Mot denna bakgrund valdes två
byggarbetsplatser ut per företag, för att på så sätt möjliggöra jämförelser
såväl inom som mellan de respektive företagen. En tydlig indikation på att
byggföretagsstudien inte bara representerar positiva erfarenheter, var att
förändringsarbetet på flera sätt framstod som problematiskt vid de aktuella
byggarbetsplatserna. Det förekom till exempel ett ifrågasättande av om det
arbetssätt som kvalitetsprogrammen förde med sig var tillräckligt avpassat
för byggproduktion.

BPR-studien

BPR-modellen omfattas aven övergripande managementfilosofi (Hatchuel
1993) som lyfter fram de grundläggande problemen med att basera verk
samheten på hierarki och funktionsindelning. Budskapet handlar om att i
dagens turbulenta omvärld med ständigt ändrade kundbehov och en ökande
konkurrens, klarar inte den traditionella byråkratiska organisationsformen
av att leva upp till kraven på snabbhet, flexibilitet och kvalitet. För att kun
na överleva gäller det därför att satsa på fundamental omstrukturering av
verksamhetens processer i riktning mot en plattare och mer lättrörlig orga
nisation med delaktiga medarbetare.

Den tekniska kärnan består i sin tur av ett detaljerat tillvägagångssätt i
form av ett antal steg i en införandeprocess, liksom en omfattande verk
tygslåda för att kunna kartlägga, mäta och utvärdera verksamhetens proces-
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ser. När det gäller den förenklade organisatoriska scenen, finns det ett tyd
ligt antagande om att initiativet till att genomföra ett förändringsprogram
måste komma från företagsledningen. Olika projektgrupper bestående av
personer som är direkt involverade i den operativa verksamheten förutsätts
också, liksom en ledare för förändringsarbetet med fördjupande BPR
kunskaper (se vidare Hammer & Champy 1993).

På telekomföretaget Scandtel uppfattades BPR-modellen som en rele
vant utgångspunkt för att förändra hela verksamheten. Vi var dock inte i
första hand intresserade av förändringsprogrammet i stort, utan snarare av
acceptansen av BPR-modellen på en operativ nivå. Därför valde vi att sär
skilt fokusera på ett specifikt BPR-projekt, vilket syftade till att etablera ett
förändrat arbetssätt inom en del av företaget. Detta för att "på djupet" kun
na undersöka hur en populär managementmodell uppfattades och värdera
des i samband med dess införande.

Liksom hos byggföretagen, uppfattades situationen på Scandtel som
besvärlig i utgångsläget. De studerade enheterna hade under en längre peri
od haft problem med att leverera i tillräckligt stor utsträckning. Man upp
fattades som en flaskhals för hela företagets utveckling och arbetsbelast
ningen hade varit hög under en längre period. På grund av överbelastning
en, fanns det också ett växande missnöje bland personalen. Flera tidigare
försök att förbättra situationen - för att på så sätt öka effektiviteten och för
bättra arbetsmiljön - hade genomförts. Dessa försök hade dock inte med
fört någon större förbättringar överhuvudtaget enligt de anställda.

Ett BPR-projekt lanserades som lösningen på dessa problem. Det stu
derade projektet leddes aven extern BPR-konsult och bestod sedan av fem
interna projektdeltagare. Det handlade om en avdelningschef, medan övriga
fyra saknade personalansvar. På ett mer allmänt plan var vi intresserade av
hur dessa projektdeltagare uppfattade situationen och hur deras inställning
förändrades över tid med avseende på BPR-modellens styrkor och svaghe
ter. De mer specifika frågorna handlade sedan om orsaker till tidigare miss
lyckanden, motivet till deltagande i projektgruppen, den externa konsultens
betydelse, BPR-modellens innehåll och dess roll i förändringsarbetet med
mera (se vidare Werr 1999).

Vi strävade efter att följa detta projekt detaljerat "från ax till limpa",
för att på så sätt kunna fånga in BPR-modellens betydelse i olika faser. Me
todmässigt handlade det i huvudsak om en kombination av deltagande ob
servation (närvaro vid projektmöten) och semistrukturerade intervjuer.
Sammantaget baserades materialet i BPR-studien på deltagande vid tolv
projektmöten, på tolv intervjuer samt på tillgänglig projektdokumentation.
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Avslutningsvis

De tre underliggande studierna inkluderar flera typer av verksamheter samt
två olika managementmodeller och bidrar därför på ett kompletterande sätt
till diskussionen om acceptansen av populära modeller på en operativ nivå.
I tabell 1 presenteras en sammanfattning av vad som fungerat som utgångs
punkt i de respektive studierna, var någonstans de studerade management
modellerna tillämpades, vilka forskningsmetoder som använts samt vilket
mer specifikt underlag dessa applicerats på.

Utgångs
punkt

TQM med varierande
tillämpningsmetoder

TQM med särskilt fokus
på ISO 9000 form

Metod Genomgång av
dokumenterade fall
beskrivningar

Intervjuer

Deltagande
observation

Intervjuer

Deltagande
Observation

Tabell 1: Översikt över det empiriska materialet

Som en avslutning på presentationen av de underliggande studierna, vill jag
peka på några av konsekvenserna när det gäller att presentera dessa med
hjälp av ett antal texter i en övergripande kappa. En fördel med detta for
mat är till att börja med att de ingående texterna i sig själva kan ge ett bi
drag till den pågående diskussionen. En utmaning har samtidigt varit hur
man på ett både tydligt och rättvisande sätt skall kunna återge studiernas
resultat och slutsatser i kappan.

Detta forskningsprojekt har sammantaget genererat tretton alster som
på olika sätt rapporterar från de tre underliggande studierna (se bilaga). Av
dessa ingår fyra texter i avhandlingen (se kapitel 5). Urvalet av texter har
till att börja med baserats på att jag velat att dessa skall täcka in väsentliga
resultat från respektive studie med avseende på avhandlingens frågeställ
ningar. Jag har också velat undvika både allt för mycket överlapp - och allt
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för mycket variation, för att på så sätt å ena sidan minska risken för upp
repningar och å andra sidan öka möjligheten att kunna hålla ihop diskus
sionen. Dessutom har "försvarade" alster prioriterats till förmån för texter
av mindre fullständig karaktär.

Även med hänsyn till att jag strävat efter ett medvetet urval, kan det
vara värt att påtala att det finns mer att hämta från studierna än vad dessa
texter ger uttryck för. Det är dessutom så att texterna presenterar empirin
med utgångspunkt ifrån sina förutsättningar och med hänsyn till det sam
manhang i vilka de publicerats. Enkelt uttryckt får detta till konsekvens att
det empiriska materialet med relevans för forskningsfrågorna inte alltid
diskuteras i de ingående texterna på ett utförligt och sammanhållet sätt.

När det gäller att besvara forskningsfrågorna, har jag för tydlighetens
skull valt att utgå ifrån resultat som skall finnas mer eller mindre direkt åt
komliga i de texter som ingår. Jag har vidare försökt att identifiera sådana
situationer där relevanta empiriska resultat inte beskrivs tillräckligt utförligt
eller sammanhållet. När jag identifierat sådana situationer har jag strävat
efter att utveckla resonemanget i kappan, för att på så sätt kunna tydliggöra
budskapet.

På ett mer allmänt plan finns det också skäl att fundera över vad och
hur mycket av det som finns beskrivet i de ingående texterna som behöver
upprepas i kappan. Min ambition har varit att kappan skall kunna läsas fri
stående, samtidigt som jag velat undvika upprepningar av sådant som redan
finns beskrivet på annat håll. Av detta skäl har jag i flera fall valt att refere
ra direkt till relevanta avsnitt i de ingående texterna, som ett alternativ till
att mer utförligt exemplifiera argumenten i kappan.
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5 Presentation av ingäende texter
Som en fortsättning på diskussionen om det empiriska materialet, kommer
jag i detta kapitel att introducera de texter som ligger till grund för detta
arbete och peka på hur dessa kommer att användas som underlag för att
besvara avhandlingens frågeställningar. Sammantaget handlar det om fyra
texter som rapporterar från de tre underliggande studierna:

A. Shani, A B & Rogberg, M (1994): Quality, Strategy & Structural Con
figuration, Journal ojOrganizational Change Management, Vol. 7,
No. 2

B. Rogberg, M (1995): När kvalitetsideerna möter praktiken - en studie
av tre byggföretags kvalitetsprogram, licentiatavhandling vid Han
delshögskolan i Stockholm, IMIT Working Paper 1995: 76

c. Rogberg, M & Werr, A (2002a): TQM somförändringsresurs - om
generell kunskap och lokal praktik, ur Löwstedt, J & Stymne, B (red.):
Scener ur ett företag, Lund: Studentlitteratur

D. Rogberg, M & Werr, A (2000): Om acceptansen av populära modeller
- en studie av införandet av BPR, Nordiske Organisasjonsstudier, Nr
1- årgång 2

Det övergripande syftet handlar om att med ett särskilt fokus på TQM, un
dersöka acceptansen av populära managementmodeller på en operativ nivå.
Mina forskningsfrågor handlar sedan för det första om vad som accepteras
när TQM-modellen införs och för det andra om hur denna managementmo
dell tillämpas för att ett förändrat arbetssätt skall kunna accepteras. För att
besvara dessa forskningsfrågor studerades kvalitetsprogram dels hos nio
industriföretag med varierande ingångsvärden, och dels hos tre svenska
byggföretag med likartade ingångsvärden. För att kunna kvalificera erfa
renheterna av TQM som en populär managementmodell, inkluderades vida
re en studie av BPR-modellens införande i detta arbete.

De fyra ingående texterna uppvisar såväl likheter som skillnader sins
emellan när det gäller innehåll och form samt på vilken underliggande stu
die de baseras. De bidrar också var och en med ett mer eller mindre uttöm
mande svar på en eller flera frågeställningar. I tabell 2 återges en samman
fattande bild av texterna och hur deras bidrag skall förstås.
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Tabe112: Översikt över ingående texter

"Quality, Strategy & Structural Configuration"

I början på 90-talet genomfördes ett antal kvalitetsprogram och ett bety
dande antal skrifter propagerade för nyttan med att genomföra sådana pro
gram. Samtidigt var det endast undantagsvis som dessa skrifter byggde på
några empiriska undersökningar. Det fanns också indikationer på att ande
len kvalitetsprogram som misslyckades var betydande. Mot denna bak
grund verkade det angeläget att tillhandahålla en översikt av kvalitetspro
gram i teori och praktik. Översikten var tänkt att tjäna tre syften; att disku
tera återkommande teman i kvalitetslitteraturen, att tillhandahålla en syste
matiskjämförelse mellan kvalitetsprogram i organisationer som utgått ifrån
olika typer av tekniker, metoder och angreppssätt, samt att utforska några
av de teoretiska i~plikationema av denna jämförelse.

Nio industriföretag valdes ut för analys och jämfördes sedan med ut
gångspunkt ifrån kontextuella förhållanden, syftet med satsningen, pro
grammens utformning och inriktning samt rapporterade resultat. Särskilt
var vi intresserade av programmens "strategiska karaktär" (Grant et al
1994), vilket i sin tur satte fokus på resursåtaganden, tidshorisont, materia
lisering i strukturella aspekter och resultatvariabler.

Vi konstaterade inledningsvis att det handlade om förändringsprogram
som syftade till kvalitetsförbättringar på ett övergripande plan. Kvalitets-

52



programmens målsättningar varierade sinsemellan, liksom den tolkning
som lades i kvalitetsbegreppet. Med kvalitet avsågs här såväl graden av
upplevd kundnytta som i vilken utsträckning produktspecifikationer mat
chades, men också efterlevnad till externa utvärderingskriterier eller hur
verksamheten fungerade i stort med mera.

En tydlig relation mellan kvalitetsprogrammen och de respektive före
tagens strategier identifierades och ledningen rapporterades- engagera sig
personligen, om än på ett mer framträdande sätt i vissa fall än i andra. Som
en del av programmens genomförande bedrevs vidare en ansenlig mängd
utbildningsinsatser för att lära ut TQM-modellens verktygslåda. Hos samt
liga företag spelade kvalitetsfunktionen en framträdande roll som under
stödjare av dessa aktiviteter. Kvalitetsfunktionens betydelse framträdde
särskilt tydligt i de kvalitetsprogram som innefattade kvalitetsutmärkelser
och standarder. Från dessa fall rapporterades att arbetet med att dokumente
ra och visa upp ett visst arbetssätt, tog betydligt längre tid och krävde större
insatser från fler anställda än vad man hade förväntat sig.

Resultaten av dessa kvalitetsprogram rapporterades som lyckade till
allra största del. Förutom i ett fall där företaget gick dåligt - och där kvali
tetsprogrammet betraktades som en bidragande orsak till förekommande
problem - handlade det om aktiviteter där såväl förväntade resultat som
uppdykande effekter befanns vara av positiv karaktär. För ett företag hand
lade det om att erhålla en kvalitetsutmärkelse, för ett annat om att minska
lagerkostnader och för ett tredje om en förbättrad kommunikation på ar
betsplatsen och så vidare.

Någon entydig relation mellan intention och utfall kunde däremot inte
identifieras. Istället verkar de rapporterade resultaten haft minst lika myck
et att göra med vad som hände under införandeprocessen, som med vald
utgångspunkt. Detta lyfter i sin tur fram att det handlade om relativt lång
siktiga satsningar, där man över tid börjat ägna sig åt aktiviteter av annat
slag än de som man inledningsvis ägnat sig åt och där ledningen sett sig
tvungen att engagera sig mer i programmen än vad som var tänkt från bör
Jan.

Från jämförelsen framträder vidare att de diskuterade kvalitetspro
grammen hade en "strategisk karaktär", vilket bland annat kan härledas till
kvalitetsfunktionens utvidgade roll, relationen till företagens strategier och
att programmen hade en relativt långsiktig karaktär. Medan det fanns up
penbara skillnader programmen emellan när det gällde innehållet, fanns det
därmed en övergripande likhet programmen emellan med avseende på for
men.
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Ett annat·framträdande resultat var betydelsen av kontextuella förhål
landen. Det handlade främst om hur kvalitetsprogram relaterar till strate
giska utmaningar och om förekomsten av vissa kriterier för organisations
utvärdering som även i avsaknad av yttre tvång kunde uppfattas som svåra
att frångå. Vi drog avslutningsvis slutsatsen att om man vill öka förståelsen
för hur organisationer tar till sig TQM-modellen - och på vilket sätt denna
populära modell tillämpas - behöver man först uppmärksamma situationen
som den kan te sig för en viss organisation med utgångspunkt från strategi
frågor, verksamhetstyp samt tidigare erfarenheter av kvalitetsarbete med
mera.

"När kvalitetsideerna möter praktiken"

Denna text beskriver de omfattande satsningar på kvalitetsförbättring som
genomfördes av de tre byggföretagen NCC, IM och SIAB i början på 90
talet. Vid en närmare betraktelse visade det sig att dessa kvalitetsprogram
endast i begränsad utsträckning var tänkta att förbättra egenskaper hos va
ror och tjänster. Situationen var långt ifrån unik. Byggföretagen var bara
några i mängden av organisationer som genomförde kvalitetsprogram vid
denna tid. Det framstod också mer generellt som långt ifrån självklart vilket
ideal man utgick ifrån och vad alla dessa kvalitetsprogram var tänkta att
förbättra.

Vad i hela friden var det egentligen som pågick? Hur kunde det kom
ma sig att så många företag verkade lägga ned så mycket resurser på något
som verkade så oklart? Mot denna bakgrund formulerades två övergripande
frågor för arbetet. För det första vad som kännetecknade kvalitetsideema
vid denna tid. För det andra vad som händer i mötet mellan dessa ideer och
byggföretagens praktik.

Genomgången av kvalitetslitteraturen visade hur kvalitetsbegreppet
tilldelats en betydelse som inkluderar - men som också tydligt överskrider
- vardagsspråkets gängse innebörd. Med en sådan innebörd handlar det
närmast om egenskaper i en organisations sätt att fungera på det stora hela.
Mer precist fann jag att litteraturen lyfte fram ett lednings- och styrnings
ideal som förenades av honnörsord som kunden i centrum, företagsledning
ens engagemang, anställdas delaktighet, fokus på processer, göra rätt från
början och ständiga förbättringar. Även om det finns en hel del olikheter
mellan de tekniker, metoder och angreppssätt som beskrivs i kvalitetslitte
raturen, förenas dessa aven till stora delar gemensam bild av hur en produ
cerande verksamhet bör vara organiserad.
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Som en spegling av detta ideal var det inte produktkvalitet, utan snara
re totalkvalitet som skulle uppnås hos de tre byggföretagen. Varje program
inkluderade sedan en kvalitetsplan (med utgångspunkt ifrån ISO 9000),
men också andra tillämpningsmetoder och ett antal aktiviteter för att invol
vera de anställda. Kvalitetsansvariga på olika nivåer fungerade vidare som
designers av centrala inslag och som pådrivare mer allmänt, tillsammans
med arbetsmiljöansvariga, produktionsutvecklare, linjechefer och andra
som uppfattade ett behov av förändring. Kvalitetsprogrammens genomfö
rande bidrog vidare till att ge kvalitetsfunktionen ett förstärkt mandat.

Även om beteckningen totalkvalitet var frekvent förekommande, an
vändes kvalitetsbegreppet i normalfallet utan bestämningar på ett över
gripande och tämligen abstrakt sätt för att beskriva verksamheten i allmän
het och kvalitetsprogrammens övergripande visioner i synnerhet. Mer gene
rellt pratades det mycket om kvalitet hos byggföretagen, utan att det för den
skull framstod som särskilt tydligt vilken innebörd som avsågs. Kvalitets
begreppet användes dessutom på ett varierande sätt i olika sammanhang.

Hos byggföretagen fungerade därmed kvalitet som ett övergripande
"paraply" för ett förändringsarbete, snarare än som en tydlig inriktning för
ett kvalitetsprogram. Att kvalitetsbegreppet tilldelats en sådan funktion,
kunde förstås mot bakgrund av å ena sidan kvalitetsbegreppets positiva
värdeladdning och påtagliga legitimitet vid denna tid och å andra sidan be
hovet att skapa en uppslutning kring ett nytt sätt att närma sig byggproduk
tionen och att kunna presentera detta på ett flexibelt sätt.

Under kvalitetsparaplyet infördes i sin tur ett mer planerande arbets
sätt, vilket inkluderade ett mer likformigt och formaliserat sätt att organise
ra byggprojekt. Denna inriktning kunde härledas till kvalitetsplanen, men
även till andra centrala inslag. Kvalitetsprogrammen lyfte också fram ett
kontrollförfarande som bygger på tanken att beställaren på förhand kan
ställa relevanta krav på det som skall uppföras. Många av de anställda ut
tryckte en skepsis mot kvalitetsprogrammens fokus, en skepsis som ibland
uttrycktes i termer av att den föreskrivna inriktningen är mer relevant för
"stationär industri" än för byggföretag.

Det rådde inte någon tvekan om att förändringarna avvek ifrån det
gängse sättet att se på och arbeta i byggproduktionen. För att tydliggöra
olikheterna, beskrevs situationen som ett möte mellan två diametralt olika
produktionsideer. Mot den befintliga och till stora delar institutionaliserade
"projektiden" (som utgår ifrån ett flexibelt angreppssätt baserat på före
ställningen att det finns få likheter mellan uppdrag, att resurssammansätt
ningen måste variera och att byggarbetsplatsen är ett öppet system) ställdes
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en "organisationside" (som utgår ifrån ett standardiserat angreppssätt base
rat på föreställningen att det finns flera likheter mellan uppdragen, att re
sursernas sammansättning upprepas och att byggarbetsplatsen kan betraktas
som ett slutet system).

Mot bakgrund av resultaten från denna studie verkar inte den normati
va kvalitetslitteraturens optimistiska budskap om revolution i verksamheten
särskilt trovärdig. Mina resultat pekar emellertid på att inte heller skepti
kernas budskap om att det mest rör sig om retorik utan större verklighets
förankring, verkar ge någon särskilt träffande bild av situationen. Även om
det definitivt finns fog för en skeptisk hållning - inte minst med tanke på
att de utfästelser som görs sällan är empiriskt förankrade - är det svårt att
bortse från att TQM-modellen både har varit föremål för ett antal ambitiösa
förändringsprogram och att dessa fört med sig ett förändrat arbetssätt i pro
duktionen. Atminstone var detta fallet hos byggföretagen.

Abrahamson (1993) hävdar i en raljerande ton att kvalitetslitteraturen
handlar mer om evangeliets glada budskap än om teologins noggranna ut
redningar. Mot avfärdandet av (total)kvalitet som en optimistisk retorik
utan egentlig innebörd, pekade emellertid mina slutsatser på att det snarare
handlade om en kombination av "evangelium och teologi".

'TQM som förändringsresurs"

Under senare tid har generell managementkunskap - i form av populära
managementmodeller - blivit en till synes allt vanligare inspirationskälla
för lokala förändringsprogram. Tidigare forslming har diskuterat detta ut
ifrån två delvis motstridiga utgångspunkter. I det ena perspektivet betraktas
managementmodeller som effektiva verktyg, i det andra framstår modeller
na snarare som legitimerande symboler. Inom verktygsperspektivet utgår
man ifrån att generell kunskap går att framgångsrikt applicera i praktiken,
givet ett genomtänkt förändringsarbete. Inom symbolperspektivet ifråga
sätts om denna process överhuvudtaget är möjlig eller ens önskvärd.

Det är mot denna bakgrund som vi intresserar oss för steget från gene
rell kunskap till lokal praktik. För ändamålet utgick vi ifrån en studie av
förändringsprogram hos de tre byggföretagen NCC, JM och SIAB. Särskilt
intresserade vi oss för hur personer i kvalitetsbefattningar agerade för att
etablera totalkvalitet och ISO 9000 i verksamheten.

Dessa förändringsprogram tog avstamp i en vision om ett i grunden
förändrat sätt att arbeta på vid byggarbetsplatserna. Utgångspunkter och
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fokus skiftade efter hand, men de kvalitetsansvariga förenades i ett förhåll
ningssätt där i princip samtliga aktiviteter som kunde bidra till en föränd
ring av det rådande betraktades som positiva.

Beskrivningarna av de tre byggföretagen visar att TQM-modellen på
flera sätt fungerade som en tillgång i förändringsarbetet. För de kvalitetsan
svariga fungerade modellen dels som ledstjärna och kunskapsbas i arbetet
med att förbättra rutiner och arbetssätt, och dels som ett medel för att skapa
legitimitet och engagemang. Därigenom bidrog modellen till att skapa alli
anser med andra aktörer inom organisationen, till att legitimera föränd
ringsarbetet gentemot både interna och externa aktörer samt till att skapa en
mer etablerad plattform för kvalitetsansvariga på olika nivåer.

Att tillämpa TQM-modellen som en integrerad del av ett förändrings
arbete, verkar således kunna innebära flera fördelar. Modellen fungerade
dock inte alltid som en tillgång. Det var uppenbart att de anställda inte upp
fattade TQM-modellen som någon patentlösning på de upplevda proble
men. Samtidigt som de kvalitetsansvariga drog nytta av att lyfta fram total
kvalitet och ISO 9000, kunde vi också se hur de i vissa sammanhang di
stanserade sig från dessa inslag och istället betonade andra aspekter. TQM
modellen framställdes vid sådana tillfällen som ett underordnat medel sna
rare än som ett överordnat mål.

De kvalitetsansvariga var till förhållandevis stor del medvetna om att
TQM-modellen kunde uppfattas på ett negativt sett. Snarare än att dogma
tiskt följa denna modell, visade de ett pragmatiskt förhållningssätt där mo
dellens brister och förtjänster vägdes mot varandra. TQM-modellen funge
rade också som en övergripande ledstjärna, snarare än som en direkt anvis
ning för hur kvalitetsarbetet borde utformas och organiseras. Av detta drog
vi slutsatsen att TQM-modellens roll i förändringsprogrammen kunde be
skrivas som en flerdimensionell och dubbelbottnad förändringsresurs.

Litteraturen om moderna och populära managementmodeller tenderar
att betona antingen symboliska aspekter eller verktygsdimensioner. Slutsat
sen om TQM som en förändringsresurs indikerar att tidigare diskussioner
om steget från generell kunskap till lokal praktik varit alltför begränsad. Vi
kunde se hur TQM-modellens symboliska resurser på flera sätt bidrog till
förändringsarbetets acceptans. Vi kunde också se hur TQM-modellen till
handahöll anvisningar för hur kvalitetsarbetet skulle bedrivas och organise
ras. Vår studie visade emellertid att tanken om "ett bästa sätt att organisera"
inte tolkades bokstavligt hos byggföretagen.

Med utgångspunkt ifrån TQM-modellen som en förändringsresurs,
framträder verktygs- och symboldimensionerna som sammanflätade. Att
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anställda föreställer sig en populär modell som ett praktiskt användbart red
skap, verkar till exempel vara en förutsättning för att managementmodeller
skall ha ett symboliskt värde. Saknas en tilltro till modellernas genomför
barhet, kan de vidare svårligen fungera som legitimerande för en utveck
lingsenhet, som en samlande managementfilosofi eller som ett motiverande
språkbruk. Detsamma gäller omvänt, där vi kunde se hur symboliska resur
ser skapade förutsättningar för att en managementmodell skulle ha en möj
lighet att åstadkomma förändring.

"Om acceptansen av populära managementmodeller"

Den framväxande litteraturen om populära managementmodeller pekar på
att dessa, trots förekommande kritik, inte verkar möta något större mot
stånd på sin resa in i moderna organisationer. Denna observation utgår ofta
från en strategisk organisationsnivå. På denna nivå kan acceptansen bland
annat förklaras av det tolkningsutrymme som uppstår när man befinner sig
på ett visst avstånd från den dagliga driften. I enlighet med detta resone
mang borde populära managementmodeller möta ett ökande motstånd allt
eftersom de närmar sig den operativa verksamheten. Studier av mottagan
det på en operativ nivå har emellertid varit fåtaliga.

Mot denna bakgrund ställde vi frågorna om hur och varför den popu
lära BPR-modellen accepterades i samband med att den togs i bruk och hur
detta vidare bidrog till acceptansen av ett förändringsarbete. Vi utgick ifrån
ett BPR-projekt hos telekomföretaget Scandtel som leddes aven extern
konsult. Särskilt fokuserade vi på hur de interna projektdeltagarna uppfat
tade och värderade situationen.

Våra empiriska resultat tyder på att BPR-modellen accepterades på ett
tämligen självklart sätt och utan att möta något större motstånd. Vi fann
vidare att fyra aspekter av BPR-modellen kunde identifieras som särskilt
viktiga för att analysera detta förhållande. För de fem interna projektdelta
garna uppfattades BPR-modellen som en relevant diagnosmodell, en attrak
tiv lösningsmodell, en trovärdig genomförarmodelI och som en legitime
ringsmodell för en "opolitisk" aktör.

Genom att vara väl förankrad i den rådande managementdiskursen,
upplevdes BPR-modellen som en relevant diagnosmodell och som ett upp
skattat sätt att beskriva förekommande problem. Modellen tillhandahöll
även en tydlig och attraktiv lösningsmodell i termer av ideer för hur en
framtida organisation skulle fungera. Detta var viktigt för projektdeltagar
na, som var intresserade av att lösningen skulle gynna dem personligen. På
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grund aven relativt hög frihetsgrad i tolkningen av modellen, kunde var
och en finna inslag som just de attraherades av. Genom sin detaljerade tek
niska kärna och en uppsättning konkreta exempel, uppfattades BPR
modellen dessutom som en trovärdig genomförandemodell. BPR-modellen
fungerade även som en legitimeringsmodell för en BPR-konsult. Samtidigt
uppfattades närvaron aven extern aktör som central för att projektdeltagar
na skulle acceptera modellen.

I denna analys kunde acceptansen av BPR-modellen knytas såväl till
den övergripande managementfilosofin som till den tekniska kärnan och
den förenklade organisatoriska scenen i Hatchuels (1993) begreppsvärld.
Projektdeltagarna betraktade denna managementmodell på delvis olika sätt
och vissa delar av modellen kunde betraktas som mer väsentliga än andra.
Vissa fokuserade på de detaljerade tillämpningsmetodema och uppfattade
dessa som en garant för kunskap och expertis. Andra fokuserade på den
övergripande filosofin och betraktade den som en indikator på att de fram
växande lösningarna skulle bli de önskvärda. Ytterligare några intresserade
sig primärt för modellens förenklade organisatoriska scen - där en extern
konsult betraktades som en nyckelaktör.

Två faktorer identifierades som särskilt viktiga för att förstå varför
denna generella modell accepterades lokalt. För det första fanns det en hög
grad av tolkningsfrihet hos den övergripande managementfilosofin, vilket
bidrog till att olika aktörer kunde betona olika aspekter utan att motstridiga
uppfattningar behövde hamna i någon motsatsställning. För det andra tänk
te sig inte projektdeltagarna att de bokstavligt skulle följa de detaljerade
tillämpningsmetoderna i arbetet. Dessa inslag betraktades mer som inspira
tionskällor än som direkt vägledning för den dagliga driften. För den prak
tiska tillämpningen av metoderna förlitade man sig istället på konsultens
insatser.

I kontrast till tidigare antaganden, visar denna studie att populära ma
nagementmodeller inte heller på en operativ nivå behöver möta något större
motstånd. Vi fann också att acceptansen av BPR-modellen kunde härledas
såväl till den övergripande filosofin som till den tekniska kärnan och den
organisatoriska scenen. Det indikerar i sin tur att en förståelse av populära
modellers attraktivitet som inte inkluderar instrumentella aspekter i analy
sen ter sig alltför ensidig, särskilt på en operativ nivå.
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6 Finns det nägon tydlig gemensam nämnare?
Efter att ha presenterat underliggande studier och ingående texter, är det nu
dags att inleda diskussionen om acceptansen av TQM. Mot bakgrund av
tidigare observationer om TQM-modellens mångtydighet, vore det rimligt
att tänka sig att denna managementmodell har använts som utgångspunkt
för en rad olika typer av förändringsprogram. Men kan det verkligen vara
på det sättet? Om nu förutsättningarna att utforma kvalitetsprogram utifrån
skiftande förhållanden vore så goda som observationerna om mångtydighet
indikerar, hur skall man då till exempel kunna förklara alla rapporter om att
TQM-modellen uppfattades som både verksamhetsfrämmande och som
svår att tillämpa praktiskt?

Detta kapitel inriktas på att besvara forskningsfråga ett - vad är det
som accepteras när TQM-modellen införs? Jag kommer att använda mig av
resultat från både översiktsstudien och byggföretagsstudien, för att på sätt
kunna utnyttja såväl bredd som djup i det empiriska materialet. Analysen
påbörjas med hjälp av de likheter och skillnader som identifierades bland
byggföretagen, för att på så så sätt kunna ta avstamp i framträdande möns
ter som kan förstås baserat på en mer utvecklad kontextförståelse. Med
hänsyn till resultaten från denna analys, vänder jag mig i ett nästa steg till
översiktsstudien för att ta reda på om dessa resultat har någon motsvarighet
även hos övriga företag. Jag är särskilt intresserad av de studerade föränd
ringsprogrammens gemensamma nämnare.

Planeringsmodellens betydelse hos byggföretagen

Hos de tre byggföretagen förekom flera aktiviteter för att förbättra egen
skaper hos de varor och tjänster som levererades. Sådana aktiviteter fick
emellertid inte något större utrymme inom ramen för byggföretagens kvali
tetsprogram. Dessa program syftande inte i första hand till att åstadkomma
en förbättrad produktkvalitet, det handlade snarare om en vision att föränd
ra verksamheten vid byggarbetsplatserna på ett mer övergripande plan. En
sådan kvalitetsvision återfanns hos samtliga tre byggföretag, men tog sig
tre delvis olika uttryck. Hos NCC handlade det om att förbättra lednings
strukturen i företaget, hos SIAB om att öka engagemanget hos de anställda
och på JM ville man vara "det kvalitetsledande byggföretaget".

För att kunna genomföra systematiska jämförelser och peka ut fram
trädande likheter och skillnader mellan byggföretagen, användes Whittles
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(1992) typologi över kvalitetsprogram som en referenspunkt. Baserat på en
genomgång av kvalitetsprogram hos brittiska företag, dras slutsatsen att
sådana program tenderar att kunna hänföras till endera av tre ideala kvali
tetsmodeller; visionsmodellen, lärandemodellen respektive planeringsmo
dellen. Enligt författaren handlar det om tre kvalitetsmodeller som på ett
tydligt sätt skiljer sig åt sinsemellan bland annat med avseende på männi
skosyn, centrala inslag och vilka aktörskategorier som arbetat med utform
ning och införande. Se tabell 3.

Viewof
Employees:

People as program
mable pawns

People as productive
resources

People as willing
participants

Key design
issue:

ControI (including
cost)

Integration Motivation,
commitment

Implementation
characteristics:

Concern with ideol
ogy, mission, solu
tions, rules and pre
scriptions, codes of
conduct, order, faith,
role of 'leaders'

Concern with process
regulation, boundaries,
specification, informa
tion, measurement,
value, simplicity,
waste, bench-marks,
project teams

Concern with edu
cation, skill and
attitude develop
ment, performance
appraisal, reward
and recognition,
natural work teams,
symbols, style

Tabell 3: En kvalitetstypologi (efter Whittle 1992)

Om man uppmärksammar de skillnader som förekommer byggföretagen
emellan, kan man relativt entydigt hänföra förändringsprogrammen till en
dera av de tre kvalitetsmodellema. Det innebar att programmen inkluderade
centrala inslag som relativt sett handlade mer om att formulera och sprida
en vision om hela företagets framtid genom att identifiera kvalitetsrelatera-
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de mål och medel (visionsmodellen), betonade gränsdragning, specificering
och ökad integrering av verksamhetens olika delar (planeringsmodellen)
respektive hade en "humanistisk prägel" (lärandemodellen).

Med ett övergripande fokus på att befästa och vidmakthålla en posi
tion som "det kvalitetsledande byggföretaget", ligger JM vid en jämförelse
närmast visionsmodellen. Vid sidan av den i jämförelse mest utvecklade
kvalitetspolicyn, handlade det bland annat om att använda sig av kvalitets
cirklar och kvalitetsronder som medel för att bedriva föredömliga byggpro
jekt. Dessa smågruppsaktiviteter fungerade som arenor dels för att kommu
nicera företagets kvalitetsfokus, och dels för att involvera olika intressenter
i planeringsarbetet. Medan kvalitetscirklama fungerar som en mötesplats
för platsledningen, yrkesarbetare och kvalitetsansvariga, inbegriper kvali
tetsronderna snarare externa intressenter som kunder och leverantörer.

Hos NCC däremot - där det fanns en uttalad strävan efter att skapa en
gemensam och formell ledningsstruktur för byggverksamheten - handlade
det mer om planeringsmodellen. Ett framträdande uttryck för en inriktning
som gick ut på att skapa överblick och standardisering var den byggstyr
ningen. Detta inslag gick ut på att etablera vissa administrativa minimini
våer eller rutiner i företaget, till exempel upprättandet aven organisations
plan för att tydliggöra ansvarsfördelningen vid byggarbetsplatserna. Tan
ken var att dessa rutiner skulle användas i samband med varje projekts pla
nering och genomförande, i princip oavsett det specifika uppdrag som före
låg.

Inom ramen för SIAB:s kvalitetsprogram återfinns i sin tur flera inslag
som närmast är att hänföra tilllärandemodellen. Här handlade det om att
påverka engagemanget hos de anställda genom att dels skapa en ökad del
aktighet hos varje individ för de förändringar som avsågs, och dels skapa
en ökad förståelse för arbetsvillkoren hos andra grupper av anställda. Cen
trala bärare för denna inriktning var å ena sidan det övergripande utveck
lingsseminariet, och å andra sidan de projektspecifika uppstartseminarier
na. Med en betoning på aspekter som ledarskap, laganda och behovet av ett
lokalt utvecklingsarbete, handlade det i det förra fallet om ett fokus på hela
företagets situation och i det senare om ett fokus på att informera om det
kommande byggprojektet och att involvera berörda parter i detta.

Om man istället uppmärksammar förekommande likheter hos byggfö
retagen, visar det sig att samtliga tre program hade tydliga drag av plane
ringsmodelien. Kvalitetsprogrammen lyfte fram ett arbetssätt som direkt
eller indirekt baserades på tanken att byggprojekt är avgränsbara och jäm
förbara enheter och att de därför kan planeras på ett likartat sätt trots olika
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förutsättningar i övrigt. De lyfte dessutom fram ett kontrollförfarande som
bygger på tanken att kunderna på förhand kan ställa relevanta krav på det
som skall kontrolleras och att byggföretagen därefter själva ser till att så
sker - så kallad egenkontroll. Vare sig för platschefer och arbetsledare, el
ler för en majoritet av byggföretagens kunder på de byggarbetsplatser som
besöktes, innebar detta någon självklart positiv utveckling (se vidare B: 92
96).

Ett mer likformigt och formaliserat arbetssätt ställdes i relation till en
utbredd föreställning om behovet av ett mer flexibelt och informellt sätt att
bedriva byggproduktion. Kvalitetsprogrammen lyfte fram ett arbetssätt som
bygger på att produktionssituationen ser likartad ut, att resursernas sam
mansättning upprepas och att man därför centralt kan föreskriva relevanta
inslag för byggprojektens styrning och ledning. Personalen föreställde sig
däremot att produktionssituationen ser olikartad ut, att resursernas sam
mansättning varierar och att projektets genomförande därför bör utgå ifrån
en decentraliserad utgångspunkt för att kunna lösa en mer eller mindre unik
uppgift utifrån dess förutsättningar. Situationen kan beskrivas som ett möte
mellan två diametralt skilda produktionsideer (se vidare B: 103-107).

Enligt Whittle (1992) fokuserar de kvalitetsprogram som hänförs till
planeringsmodellen typiskt på att skapa förbättringar genom att kartlägga,
dokumentera och utvärdera produktionsprocesser. Honnörsord för denna
inriktning är att skapa ordning och reda, undvika "spill" och att reducera
kostnader för bristande kvalitet. För att åstadkomma detta ägnar man sig
vidare typiskt åt att utbilda anställda i statistiska metoder av olika slag, att
upprätta formella kvalitetssystem med utgångspunkt från ISO 9000 eller
någon annan uppsättning kriterier för organisationsutvärdering, samt att
försöka jämföra sig visavi "benchmarks" med mera.

Hos byggföretagen var det framförallt upprättandet av kvalitetssystem
som intog en framträdande plats i försöken att förändra verksamheten. Med
utgångspunkt ifrån ISO 9000-standardens begreppsapparat - och med ett
särskilt fokus på den version av standarden som tagits fram gemensamt i
branschen - upprättade byggföretagen formella dokument som beskrev
kvalitetssystemen och som hade kvalitetsplanen i centrum. Vad det handlar
om är kvalitetssystemets inriktning och utformning med avseende på det
enskilda byggprojektets genomförande.

I kvalitetsplanerna ingick beskrivningar av hur kvalitetsarbetet skall
bedrivas vid byggarbetsplatserna, hur man kan förstå ett kvalitetssystem
mer generellt och hur allt detta bidrar i ett strategiskt perspektiv. Förutom
en beskrivning av kvalitetssystemet, inkluderade kvalitetsplanema också ett
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stort antal andra aspekter och förhållanden att ta hänsyn till när byggprojekt
skulle genomföras. Här beskrevs å ena sidan förväntningar på det specifika
uppdraget och å andra sidan övriga centrala inslag från de respektive före
tagens förändringsprogram. Här beskrevs vidare hur man tänkt sig att
genomföra planeringsmöten, fördela arbetskraften och kontrollera kostna
der, liksom formalia kring materialhantering, arbetsmiljö, ekonomirutiner
med mera.

Sammantaget inkluderade kvalitetsplanerna ett antal moment som har
att göra med styrningen och ledningen av verksamheten vid byggarbets
platserna. Här beskrevs vad som skall göras vid byggarbetsplatserna, vilka
som ansvarar för detta, under vilka betingelser arbetet kan utföras och vil
ket förhållningssätt till arbetet i vid mening som är att föredra. Hos NCC
och JM handlade det om omfattande skrifter, medan dokumentationen hos
SIAB var relativt sett mindre ambitiös och mer fokuserad på hur projekten
skulle kvalitetssäkras med hjälp av olika kontrollplaner.

För att klara av det arbete som ett kvalitetsprogram som tar sin ut
gångspunkt i en planeringsmodell förutsätter, krävs ett stöd från kvalifice
rade specialister enligt Whittle (1992). Hit räknar författaren typiskt perso
ner knutna till stabsbefattningar med en teknisk/ingenjörsmässig inriktning,
men också tillverkningschefer och kvalitetsansvariga.

Det var i första hand personer knutna till byggföretagens kvalitets
funktioner som bidrog till att upprätta de formella kvalitetssystemen, och
till att underlätta för införandet av kvalitetsplaner vid byggarbetsplatserna. I
det sistnämnda fallet kunde det handla om att bidra med kunskap om hur en
kvalitetsplan bör utformas och vad man bör tänka på när man tar fram kon
trollplaner. I vissa av de studerade projekten var de kvalitetsansvariga di
rekt inblandade i denna hantering, i andra fungerade de snarare som indi
rekt metodstöd. Vi kunde också se hur kvalitetsfunktionen tilldelades extra
resurser i samband med denna utveckling.

I ovanstående analys har Whittles kvalitetstypologi (1992) använts för
att kunna lyfta fram likheter och skillnader byggföretagen emellan. Tar
man fasta på de skillnader som förekommer, kan man relativt entydigt hän
föra kvalitetsprogrammen till endera av de tre ideala kvalitetsmodellerna.
Tar man däremot fasta på förekommande likheter, pekar mina resultat på
att kvalitetsprogrammen har planeringsmodellen som en tydlig gemensam
nämnare. Det rådde inte någon tvekan om att byggföretagen förenades i en
strävan efter en förbättrad planering av byggprojekten i allmänhet och ett
mer likformigt och formaliserat sätt att arbeta på vid byggarbetsplatserna i
synnerhet. Det rådde heller inte någon tvekan om att det handlade om en
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utgångspunkt för styrning och ledning som på flera sätt avvek från gängse
arbetssätt och utbredda föreställningar om villkoren för att bedriva bygg
projekt. Ett tydligt uttryck för denna utgångspunkt var den så kallade kvali
tetsplanen.

Ett likartat mönster hos övriga företag

I ett nästa steg är det dags att analysera situationen hos de företag som in
gick i översiktsstudien. I denna studie fungerade "kvalitet" till att börja
med som en gemensam vision snarare än som någon gemensamt uttryckt
målbild för förändringsprogrammen. Även om dessa program förenades av
en övergripande kvalitetsvision, var det frågan om varierande målsättning
ar. Det kunde handla om alltifrån förbättrade produktegenskaper och om att
bli mer mottaglig för kundkrav - via en förbättrad kvalitetssäkring av verk
samheten - till att bli den bäst fungerande organisationen inom sitt verk
samhetsområde och erkänd därefter (se vidare A: 19-22).

Dessa kvalitetsprogram skiljde sig åt i flera avseenden. Medan
Northern Telecom vägleddes av Demings kvalitetsfilosofi, vägleddes UCB
Chemical av flera kvalitetstänkare med Juran i spetsen. Medan Globe strä
vade efter att etablera ett replikerbart sätt att bedriva verksamhet, handlade
det hos Triburg snarare om att experimentera med ett nytt arbetssätt. Me
dan Ericsson Telecom försökte motsvara kraven i ISO 9000-standarden,
försökte Florida Power & Light leva upp till kraven i den japanska kvali
tetsutmärkelsen och så vidare.

Vi kunde också notera att kvalitetsprogrammen i översiktsstudien in
kluderade både "hårda" inslag - som hjälpmedel för att kartlägga, mäta och
utvärdera produktionsprocesser - och "mjuka" inslag - som olika tillämp
ningsmetoder för gruppdynamik och kommunikation - i olika kombinatio
ner. För att involvera anställda på olika nivåer, utgick man till exempel på
Globe ifrån ett arbetssätt baserat på "kvalitetsgurun" Juran, statistiskt base
rade tillämpningsmetoder, en tidigare utarbetad strategisk kvalitetsplan,
kriterierna i den amerikanska kvalitetsutmärkelsen samt ett betydande antal
kvalitetsgrupper (committees and teams).

Vid en jämförelse finner man att översiktsstudien på flera sätt ansluter
sig till det mönster som identifierats hos byggföretagen, vilket också fram
träder om man ställer dessa program i relation till Whitttles (1992) kvali
tetstypologi. På ett likartat sätt som hos byggföretagen inkluderar över
siktsstudiens kvalitetsprogram drag av både lärandemodellen och visions
modellen i förekommande fall. Och på ett likartat sätt som hos byggföreta-
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gen framstår planeringsmodellen som en tydlig gemensam nämnare. Det
handlade i samtliga fall om förändringsprogram som betonade gränsdrag
ning, specificering och ökad integrering av verksamhetens olika delar, ge
nom att kartlägga, dokumentera och utvärdera produktionsprocesser.

Planeringsmodellens betydelse i översiktsstudien kan bland annat här
ledas till att kvalitetsprogram som inkluderar hjälpmedel för processförbätt
ring och kriterier för organisationsutvärdering typiskt hänförs till denna
kvalitetsmodell. I tre av fallen - Northern Telecom, Florida Power & Light
samt Ricoh - återfanns en kombination av hjälpmedel i form av statistiska
metoder och kriterier i form av standarder eller utmärkelser.

När det gäller de statistiska metoderna handlade det såväl om det mer
lättillgängliga styrdiagrammet, som om tekniskt mer sofistikerade an
greppssätt. Flera av företagen utgick ifrån ISO 9000-standardens kriterier,
medan andra utgick ifrån kriterier knutna till de japanska och amerikanska
kvalitetsutmärkelserna och i något fall förekom kundspecifika krav på hur
en underleverantör borde lägga upp sitt kvalitetsarbete.

Även med avseende på vilka aktörskategorier som aktivt bidrog till att
utforma och/eller driva på införandet lutar det åt planeringsmodellen. Det
beror inte minst på att kvalitetsfunktionen typiskt har en framträdande roll
inom ramen för denna kvalitetsmodell. Vi kunde också se hur kvalitets
funktionen var inblandad i förändringsprogrammens genomförande i samt
liga fall, även om dess betydelse kunde variera. Hos Northern Telecom var
till exempel inte kvalitetsfunktionen särskilt involverad inledningsvis, men
successivt fick de kvalitetsansvariga ett allt större inflytande.

De kvalit~tsansvarigavar särskilt aktiva när det gällde utbildningsin
satser av olika slag. I flera fall ansvarade man också för att leda föränd
ringsgrupper och delprojekt och i några fall hade man ett övergripande an
svar för själva införandeprocessen. Med något undantag fanns det redan en
kvalitetsfunktion på plats från början. Vi kunde emellertid se hur kvalitets
frågor tenderade att "lyftas upp" i hierarkin när TQM-modellen infördes
och att kvalitetsfunktionen ofta tilldelades ytterligare resurser i samband
med denna utveckling. På Ericsson Telecom koordinerades till exempel
arbetet med kvalitetsförbättringar aven särskild styrgrupp i vilken företa
gets VD, dess divisionschefer och kvalitetschefingick.

K valitetsfunktionens betydelse framstod särskilt tydligt i de program
som innefattade kvalitetsutmärkelser eller standarder. Från dessa fall rap
porteras ett betydande resursbehov för dokumenthantering. För att kunna
tilldelas en kvalitetsutmärkelse eller ett certifikat, krävs att man kan påvisa
att vissa kriterier efterlevs inom en given tidsram. För att uppnå detta kräv-

67



des i sin tur betydligt mer arbete, övertid och dokumentation än vad företa
gen hade förväntat sig när de påbörjade arbetet.

Med hänsyn till resultaten från byggföretagsstudien och översiktsstu
dien drar jag sammanfattningsvis slutsatsen att när TQM-modellen införs är
det en planeringsrnodelI som accepteras. I de studerade förändringspro
grammen bidrog TQM-modellen aktivt till att lyfta fram ett förändrat ar
betssätt med fokus på produktionsprocessen, och som utgår ifrån att verk
samheten har en karaktär som lämpar sig väl för avgränsning, analys och
formalisering.

Med processer avses här de aspekter av verksamheten som upprepas
gång efter annan och som ger både ramar och stabilitet åt de specifika upp
drag som utförs. Det är med utgångspunkt från dessa aspekter som förbätt
ringar skall åstadkommas. Ett kännetecken för de identifierade processerna
är vidare att de har en eller flera tydliga kunder. Eller som Bergman &
Klefsjö (1991, s 273) utrycker saken: "Varje process omvandlar vissa re
surser till ett resultat som skall tillfredställa processens kunder med så liten
resursåtgång som möjligt".

Kvalitetsprogrammen utgick därmed ifrån tanken att information om
regelbundenheter och återkommande mönster både kan och bör användas
för att skapa förutsägbarhet och förbättringar. När kvalitetssystem upprät
tades hos flertalet av de studerade företagen - baserade på olika uppsätt
ningar kriterier för organisationsutvärdering - framträdde denna tanke tyd
ligt. Att upprätta ett kvalitetssystem innebar här att ta fram formaliserade
beskrivningar av vad företagen ville med sitt kvalitetsarbete, hur man skul
le förstå produktionsprocessen, hur man arbetade för att förbättra denna
process, vad som gällde när fel uppstod samt hur ansvaret för allt detta var
fördelat.

Förekomsten av standarder och utmärkelser

Kvalitetsstandarder och utmärkelser ingick som centrala tillämpningsmeto
der i flertalet av de förändringsprogram som studerades och fungerade där
som tydliga uttryck för planeringsrnodellens logik. Sammantaget verkar
tillämpningen av TQM-modellen ha utgått ifrån en mix av inspiration för
ett nytt arbetssätt och att vissa uppsättningar kriterier för organisationsut
värdering uppfattades som mer eller mindre naturliga att utgå ifrån när det
ta arbetssätt skulle etableras. Man uppfattade det ofta som väsentligt både
att inkludera vissa standarder och utmärkelser i kvalitetsprogrammen och
att kunna visa upp att så varit fallet.
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Vissa av byggföretagens kunder hade till exempel börjat ställa krav på
egenkontroll- det vill säga av företagen själva dokumenterad kvalitetssäk
ring av byggprojekten. De kravställande kunderna utgjorde emellertid en
minoritet totalt sett. Trots att flertalet kunder snarare var avvaktande än på
drivande till denna utveckling, uppfattades det ändå som relativt självklart
att lyfta fram ISO 9000-standarden som ett centralt inslag i kvalitetspro
grammen. Det berodde bland annat på att standarden fungerat som en
gemensam utgångspunkt för diskussioner om kvalitetsarbete bland byggfö
retagen och att dess allmänt spridda byggföretagsversion erbjöd en tydligt
artikulerad tillämpningsmetod för produktionen (se vidare B: 48-51).

Motiven till införandet av standarder och utmärkelser kan sammanta
get förstås mot bakgrund aven varierande grad av frivillighet. På Ericsson
Telecom uppgav man å ena sidan att införandet av ett kvalitetssystem med
utgångspunkt från ISO 9000 till stor del handlade om att kunna uppnå
marknadsföringsfördelar. Det var därför väsentligt att erhålla ett formellt
ISO 9000-certifikat och att vara tidigt ute med detta. På Globe uppfattade
man å andra sidan att arbetet med att leva upp till kraven i "Ford's Q1 certi
fication", som närmast en nödvändighet för att kunna vara underleverantör
till bilindustrin. På det stora hela handlade det emellertid endast i begränsad
utsträckning om några tvingande krav. Det handlade snarare om att använ
da sig av allmänt uppmärksammade och officiellt sanktionerade tillämp
ningsmetoder.

Att standarder och utmärkelser ingick som centrala inslag i kvalitets
programmen, kan delvis härledas till studiernas ingångsvärden och till de
kriterier som användes för att välja ut fallföretag. Samtidigt finns en hel del
som talar för att dessa tillämpningsmetoder torde ha fungerat som centrala
inslag även i ett flertal andra kvalitetsprogram. Det beror på att standarder
och utmärkelser inte bara har fått betydande uppmärksamhet, utan också
omfattas aven påtaglig social och kulturell förankring. Bland annat på
grund av på att de backas upp av internationella sammanslutningar (t ex
International Standardization Organization, ISO) och statligt understödda
organ (t ex Swedish Institute for Quaiity, SIQ), verkar standarder och ut
märkelser ha vuxit fram som särskilt legitima utgångspunkter när det gäller
att bedriva kvalitetsarbete och de framstår därför som svåra att bortse ifrån.

Flera studier har intresserat sig för TQM-modellens sociala och kultu
rella förankring genom att studera institutionaliseringsmönster på olika ni
våer. Några har intresserat sig för att förstå TQM-modellens utbredning på
ett nationsöverskridande plan (Furusten 2002; Tiratsoo 2002). Vissa har
studerat nationella kvalitetsrörelser och fokuserat på hur TQM-modellen
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vuxit fram som en framträdande utgångspunkt för att förändra verksamhe
ten i länder som Japan (Park Dahlgaard et al 200 l), Tyskland (Walgenbach
& Beck 2002), USA (Zeitz et al 1993) och Sverige (Hasselbladh & Lund
gren 2002). Andra har fokuserat på spridningen och institutionaliseringen
inom mer begränsade samhällssektorer (Westphal et al 1997; Pastor et al
1998).

Under senare år har TQM-modellens betydelse särskilt uppmärksam
mats inom den offentliga sektorn (se t ex Kabolian 2000). Mot bakgrund av
situationen i denna sektor, argumenterar Furusten (2002) för att TQM
modellen har utvecklats från en managementide knuten till industrisektorn
till en globalt etablerad institution som är svår att motstå för enskilda orga
nisationer inom helt andra verksamhetsgrenar. Framväxten av nationella
och internationella kriterier för organisationsutvärdering ges en framträ
dande plats i analysen. Författaren beskriver först hur en övergripande ide
materialiserats i form av ett antal samverkande nationella och internationel
la kvalitetsorganisationer med ansvar för standarder och utmärkelser. Där
efter beskrivs hur iden institutionaliseras som ett resultat av dessa organisa
tioners arbete och med hjälp av statlig och överstatlig sanktionering.

Ett framträdande drag även för övriga diskussioner om institutionali
sering, är att de lyfter fram betydelsen av professionella kvalitetsorganisa
tioner och av officiell sanktionering när det gäller TQM-modellen och dess
kriterier för organisationsutvärdering. Exempelvis pekar Walgenbach &
Beck (2002) på att EU-kommissionen genom att skapa uppmärksamhet och
legitimitet kring först ISO 9000-standarden och därefter den europeiska
kvalitetsutmärkelsen, aktivt bidragit till TQM-modellens institutionalise
ring i Tyskland.

Enligt Erlingsd6ttir (1999) bidrar emellertid legitim status inte i sig
självt med något uttömmande svar på frågan om hur organisationer förhål
ler sig till TQM-modellens tillämpningsmetoder. Författaren pekar bland
annat på att det sätt på vilket en viss tillämpningsmetod förmår att återspeg
la rutinerna i den specifika verksamhet i vilka den förväntas tas i bruk, ver
kar ha en avgörande betydelse för att enskilda verksamheter skall vara be
redda att ta till sig de respektive tillämpningsmodeller som de exponeras
för.

Det visar sig också att generellt förekommande kvalitetsstandarder
och utmärkelser ofta uppträder i form av lokalt uppmärksammade och
sanktionerade varianter. Vi har till exempel kunnat se hur ISO 9000
standarden fått en särskild byggföretagstolkning med kvalitetsplanen i cent
rum. Det förekommer vidare standarder och utmärkelser på såväl interna-
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tionell som nationell nivå, liksom med fokus på situationen inom olika
samhällssektorer och inom vissa större organisationer. Vanligen härleds de
lokala kriterierna för organisationsutvärdering från generella utgångspunk
ter. Exempelvis följer "Utmärkelsen Svensk Skola" tydligt "Utmärkelsen
Svensk Kvalitet" som i sin tur är en nationell variant aven amerikansk kva
litetsutmärkelse - Malcolm Baldridge QuaIity Award - som uppmärksam
mats långt utanför landets gränser (cf. Åstrand 1992; Furusten 2002).

Sammanfattning & diskussion

I detta kapitel har jag visat att det som skall accepteras när TQM-modellen
införs är en planeringsmodell. TQM-modellen bidrog aktivt till att lyfta
fram ett förändrat arbetssätt med fokus på produktionsprocessen, och som
utgår ifrån att verksamheten har en karaktär som lämpar sig väl för av
gränsning, analys och formalisering. De studerade kvalitetsprogrammen
syftade därmed till att etablera ett styr- och ledningssystem för en slags ab
strakt fabrik.

Planeringsmodellens betydelse som gemensam nämnare kan bland
annat härledas till karaktären hos centrala tillämpningsmetoder och till att
kvalitetsfunktionen intog en framträdande roll i samband med införandet.
Det handlar i sin tur om gemensamma drag med avseende på de ideala kva
litetsmodellernas medel snarare än på deras mål och med hänsyn till vilka
som bidragit till införandet snarare än med hänsyn till hur införandestrate
gin utformats. Med tanke på att vissa kriterier för organisationsutvärdering
verkar ha vuxit fram som särskilt legitima tillämpningsmetoder för kvali
tetsarbete, finns det också skäl att anta att slutsatsen om planeringsmodel
len betydelse har en mer generell bärighet när det gäller att beskriva för
ändringsprogram som utgår ifrån TQM.

I tidigare forskning har man ofta tagit fasta på att TQM-modellen har
en mångtydig snarare än entydig karaktär. Några författare har uppmärk
sammat kvalitetsbegreppets svårfångade innebörd (t ex Almaraz 1994).
Andra har pekat på att det handlar om en innehållsrik managementmodell,
vars uppsjö av tekniker, metoder och angreppssätt har en eklektisk karaktär
(t ex Guillen 1994). I de studerade förändringsprogrammen kunde också
kvalitetsbegreppets svårfångade innebörd och TQM-modellens eklektiska
karaktär tydligt identifieras.

Även om det utifrån byggföretagsstudien och översiktsstudien knap
past finns skäl att ifrågasätta tesen om TQM-modellens mångtydighet på ett
allmänt plan, betyder det inte att mina studier i linje med t ex Berg (1989)
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skulle visa att TQM-modellen kan användas i det närmaste hur som helst i
förändringsprogram. Resultaten lyfter istället fram begränsningarna snarare
än möjligheterna, när det gäller att utforma kvalitetsprogram som lokalt
giltiga förändringsprogram utifrån skiftande förhållanden. Särskilt närvaron
av standarder och utmärkelser i kvalitetsprogrammen innebar begränsning
ar dels när det gällde att utgå ifrån andra kvalitetsmodeller än planerings
modellen, och dels när det gällde att anpassa planeringsmodellen till lokala
förhållanden.

För det första pekar resultaten på att de studerade kvalitetsprogram
men kan beskrivas som planeringsmodeller, snarare än som till exempel
visionsmodeller eller lärandemodeller om man utgår ifrån Whittles (1992)
typologi. Det betyder att kvalitetsprogrammens gemensamma nämnare
handlade mer om gränsdragning, specificering och ökad integrering av
verksamhetens olika delar, än om att formulera och sprida en vision om
hela företagets framtid genom att identifiera kvalitetsrelaterade mål och
medel eller om att ha en "humanistisk prägel".

Denna kvalitetstypologi baseras vidare på tanken att förändringspro
gram som utgår ifrån TQM-modellen kan ta sig olika uttryck och dessutom
tenderar att kunna hänföras till endera av tre ideala kvalitetsmodeller. Jag
menar emellertid att tanken på denna slags variation kvalitetsprogram
emellan kan ifrågasättas, inte bara med utgångspunkt ifrån mina studier
utan också mer generellt. Med hänsyn till den framträdande roll som kvali
tetsstandarder och utmärkelser intagit, finns det åtminstone skäl att ifråga
sätta om TQM-modellen - när den fungerar som utgångspunkt för föränd
ringsprogram - verkligen kommer till uttryck som en renodlad form av vi
sionsmodell eller lärandemodell i någon större utsträckning?

För det andra begränsas möjligheterna att anpassa planeringsmodel
lens övergripande logik till specifika förutsättningar beroende på karaktä
ren hos framträdande tillämpningsmetoder. Jag utgår här ifrån att genomfö
randet av förändringsprogram leder till att TQM-modellen kontextualiseras
i högre eller lägre grad, det vill säga i högre eller lägre grad anpassas till
lokala förhållanden. Baserat på R0vik (1998) kan kontextualiseringsproces
sen i sin tur delas in i tre delprocesser; konkretisering, delvis imitering och
kombinering.

Innebörden av konkretisering är att när en organisation väl beslutat sig
för att ta till sig en populär modell, behöver den samtidigt ta hänsyn till en
mängd frågeställningar som modellen ger ett ofullständigt svar på. Trots en
medvetenhet om de skillnader som kan förekomma mellan olika manage
mentmodeller, är R0vik (1998) tydlig med att konkretisering är en process
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som i normalfallet innebär betydande frihetsgrader. Om man tar hänsyn till
vad jag har kommit fram till, finns det emellertid skäl att lyfta fram be
gränsningarna när det gäller utrymmet för att tilldela TQM-modellen en
mer precis innebörd.

På det stora hela inkluderar TQM-modellen ett stort antal tillämp
ningsmetoder som varierar sinsemellan när det gäller i vilken utsträckning
det tänkta tillvägagångssättet är konkretiserat och dess innehåll specificerat
(se t ex Zbaracki 1998). När det gäller standarder och utmärkelser känne
tecknas de emellertid utan tvekan aven hög grad av pre-fabricering, det vill
säga aven hög grad av detaljering och kodifiering. För dessa tillämp
ningsmetoder handlar det om pre-fabricering i en närmast bokstavlig bety
delse. I omfattande skrifter beskrivs vad de respektive kriterierna för orga
nisationsutvärdering går ut på, vilka element som ingår, hur innehållet skall
tolkas och vad man bör tänka på när man går från ord till handling (se vida
re B: 21-28).

Generellt sett kan tolkningsutrymmet variera avsevärt mellan de olika
managementkoncept som utnyttjas som utgångspunkter för att genomföra
förändringsprogram. Närvaron aven tydlig tillämpningsmetod i allmänhet
och en tillämpningsmetod med en hög grad av pre-fabricering i synnerhet,
innebär att möjligheten att tilldela ett visst managementkoncept en mer
precis innebörd utifrån egna förutsättningar torde vara påtagligt mer be
gränsad i jämförelse med frånvaron aven sådan tillämpningsmetod.

Mina resultat pekar därför på att kvalitetsprogram genomförs i en situ
ation där utgångspunkten är delvis konkretiserad redan i utgångsläget.
Trots att införandet av generellt utformade tillämpningsmetoder närmast
per definition innebär en lokal anpassning, har ändå kvalitetsstandarderna
och utmärkelserna en viss grundläggande struktur som det är svårt att bort
se ifrån. Detta torde bli mest påtagligt om det - som till exempel hos bygg
företagen - har etablerats en version av de generella kriterierna knuten till
det egna verksamhetsområdet.

Tanken bakom delvis imitering är vidare att många managementmo
deller de facto består av flera mer eller mindre löst sammankopplade delar.
Så är till exempel fallet när det gäller kvalitetsstandarder och utmärkelser,
vilket också R0vik (1998) påpekar. Detta förhållande öppnar i sin tur upp
för möjligheten att vissa delar väljs ut - medan andra avförs - med ut
gångspunkt ifrån lokala omständigheter. När det gäller standarder och ut
märkelser skall man emellertid ha klart för sig att dessa kriterier för organi
sationsutvärdering i många fall tillämpas för att kunna visas upp för externa
bedömare, vilket begränsar möjligheterna att avföra de delar som inte upp-
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fattas passa in.

Särskilt begränsande för tolkningsutrymmet blir det om man vill kun
na tilldelas ett officiellt erkännande för sitt arbete och tilldelas ett certifikat
eller vinna en utmärkelse. Bakom standarder och utmärkelser står utpekade
organisationer med uppgift att bistå vid tillämpningen och rätt att fatta be
slut om vilka organisationer som motsvarar respektive inte motsvarar ställ
da krav. Om kvalitetsprogrammet inkluderar en strävan efter ett officiellt
erkännande innebär det för övrigt en förstärkt begränsning inte bara när det
gäller möjligheterna till att avföra ingående delar som man inte uppfattar
passar in, utan också möjligheterna att tilldela kvalitetsarbetet en mer precis
innebörd med utgångspunkt ifrån lokala förutsättningar.

Däremot finns det inte mycket i mina resultat som talar för att utrym
met för kombinering skulle ha varit särskilt begränsat, det vill säga att ut
rymmet för att i det enskilda fallet sammanföra hela eller delar av TQM
modellen med andra utgångspunkter skulle vara inskränkt i något avgöran
de hänseende. Vi har istället sett hur standarder och utmärkelser i de stude
rade förändringsprogrammen har sammanförts med ett antal andra tillämp
ningsmetoder, vilka i flera fall dessutom har varit att hänföra till lärande
modelien och visionsmodellen snarare än till planeringsmodellen.

Kvalitetsprogram tenderar att komma till uttryck som planeringsmo
deller, och kvalitetsstandarder och utmärkelser fungerar som tydliga uttryck
för denna tendens. Detta lyfter i sin tur fram begränsningarna snarare än
möjligheterna när det gäller att utforma kvalitetsprogram som lokalt giltiga
förändringsprogram. Enligt ovanstående diskussion omfattas emellertid
kvalitetsprogram i det allmänna fallet av större begränsningar när det gäller
konkretisering och delvis imitering, än när det gäller kombinering. Diskus
sionen erbjuder därmed ett sätt att förklara varför vissa kan hävda att TQM
modellen kan ta sig en mängd varierande uttryck - och därigenom legitime
ra en rad olika typer av förändringsprogram - samtidigt som mina och ett
flertal andra studier visar att TQM/planeringsmodellen kan uppfattas som
en tveksamt relevant utgångspunkt för den operativa verksamheten.
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7 Hur tillämpas TQM iförändringsprogram?

I det föregående kapitlet drogs slutsatsen att de studerade företagen hade en
planeringsmodell som gemensam nämnare. Att TQM-modellen tenderar att
komma till uttryck som en särskild typ av kvalitetsmodell, ger vidare en
inledande förklaring till att modellen i många organisationer uppfattats som
både verksamhetsfrämmande och som svår att tillämpa i det dagliga arbe
tet. Med hänsyn till att mina resultat lyfter fram begränsningarna snarare än
möjligheterna att utforma kvalitetsprogram som lokalt giltiga förändrings
program, torde denna förklaring också ha en mer generell relevans. Särskilt
relevant torde den dock vara när antagandet om att verksamheten har en
karaktär som lämpar sig väl för avgränsning, analys och formalisering inte
uppfattas som självklart på ett grundläggande plan. Så var också fallet hos
de tre företagen 1M, NCC och SIAB.

Kvalitetsprogrammen hos dessa byggföretag fokuserade på förbättrad
planering i allmänhet och på ett mer likformigt och formaliserat sätt att be
driva byggproduktion i synnerhet. Ett tydligt uttryck för denna strävan var
kvalitetsplanen (med utgångspunkt ifrån ISO 9000). Vi konstaterade vidare
att det handlade om ett förändrat arbetssätt hos byggföretagen som avvek
ifrån utbredda föreställningar om villkoren för att bedriva byggproduktion.
Flera anställda menade också att TQM-modellens utformning speglar situa
tionen inom verkstadsindustrin, snarare än den situation som råder i bygg
projekt.

Hur en populär modell uppfattas och värderas när den fungerar som
utgångspunkt för ett förändringsprogram, är emellertid inte bara en fråga
om vilken managementmodell det handlar om och vad den bär med sig,
utan också en fråga om hur modellen tillämpas. Om den första forsknings
frågan handlar om vad TQM-modellen gör med förändringsprogram, vill
jag i ett nästa steg fokusera på vad byggföretagen gör med modellen i såda
naprogram.

Detta kapitel kommer att ägnas åt forskningsfråga två: hur tillämpas
TQM-modellen för att ett förändrat arbetssätt skall kunna accepteras? För
ändamålet kommer jag i det följande att uppmärksamma på vilket sätt som
byggföretagen har förhållit sig till TQM-modellen för att möjliggöra orga
nisationsförändring. Särskilt kommer jag att uppmärksamma på vilket sätt
de kvalitetsansvariga har förhållit sig till TQM-modellen, för att ett föränd
rat arbetssätt skall kunna framstå som mer tilltalande och mindre utmanade.
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TQM som bäde överordnad och underordnad

Hos de tre byggföretagen genomfördes förändringsprogram med TQM
modellen som en central utgångspunkt. Överhuvudtaget pratades det myck
et om kvalitet hos byggföretagen. I ett antal skrifter rörande företagens stra
tegier, i beskrivningar av kvalitetssystem, i dokumentation kring de enskil
da byggprojekten med mera - liksom i samtal med de kvalitetsansvariga
och andra anställda - gavs utförliga svar på frågor om varför de respektive
byggföretagen valt att försöka förändra verksamheten med just TQM
modellen som utgångspunkt och hur man valt att arbeta med kvalitetsfrågor
i olika situationer.

Detta mönster var särskilt framträdande hos JM, där man utgick ifrån
en tydlig kvalitetsretorik. Själva uttryckte man det som att företagets över
gripande strategiska inriktning var att befästa och vidmakthålla sin ställning
som "det kvalitetsledande byggföretaget". Det handlade bland annat om att
använda kvalitetsplanen i byggprojekten, men också om att använda sig av
kvalitetsronder och kvalitetscirklar för att kommunicera den övergripande
inriktningen och för att involvera olika intressenter i planeringsarbetet.

Med kvalitetschefens ord gick den övergripande kvalitetsstrategin hos
JM ut på att "plantera in inre drivkrafter hos de anställda". Med en sådan
strävan försökte man bland annat att införa kvalitetscirklar och kvalitets
ronder som integrerade inslag i verksamheten vid byggarbetsplatserna. Det
innebar i sin tur att kvalitetsplanen grupperades tillsammans med andra in
slag av "mjuk" (personinriktad) snarare än "hård" (teknikinriktad) karaktär.
Kvalitetschefen var också tydlig med att ISO 9000-standarden var något
som man försökt att hålla en distans till, eftersom han ansåg att dess inrikt
ning bara delvis motsvarade vad företaget egentligen ville uppnå. Ett ut
tryck för denna hållning var att kvalitetsplanema inledningsvis gick under
namnet projektplaner hos företaget.

Även om alla tre byggföretagen hade tagit fram dokument som visade
hur deras kvalitetsarbete förhåller sig till ISO 9000-standarden, tilldelades
kvalitetssystemet en särskilt framträdande roll hos NCC. Här framställdes
kvalitetssystemet som ett nödvändigt medel för att uppnå företagets strate
giska mål. Man hade också tagit fram en ansenlig mängd dokumentation,
inkluderande en beskrivning av företagets övergripande kvalitetsinriktning,
en detaljerad kvalitetshandbok och en beskrivning av det sätt på vilket ISO
9000-standardens kriterier reflekterades i arbetet vid byggarbetsplatserna.
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Vid sidan av kvalitetssystemet framställdes även den så kallade bygg
styrningen som strategiskt avgörande. Det fanns också en tydlig strävan
efter att integrera dessa inslag. Förhållandet kan beskrivas som ett slags
blixtlås, där det fanns ett ömsesidigt beroendeförhållande och där flera
moment ingick som centrala delar i båda inslagen. Till exempel utgör en
organisationsplan ett av momenten i byggstyrningen, samtidigt som organi
sationsplanen också utgör ett av de moment som skall ingå i en kvalitets
plan. Gentemot de anställda på NCC framställdes emellertid byggstyrning
en som ett mer prioriterat inslag än kvalitetssystemet. Detta tydliggjordes
bland annat genom den utbildningssatsning som genomfördes på detta tema
för företagets tjänstemän, och som inkluderade upprättandet av kvalitets
planer som ett av flera ingående delmoment.

Hos SIAB framgick däremot inte TQM-modellens roll i förändrings
programmet på ett lika tydligt sätt i den skriftliga dokumentationen. Före
tagets formella beskrivningar av kvalitetssystem och kvalitetsarbete var
generellt sett mindre utvecklad än hos övriga byggföretag. Så var emeller
tid inte fallet i ett muntligt avseende. Inte hos något av de andra företagen
var man så måna om att förtydliga att målet var att uppnå totalkvalitet vid
byggarbetsplatserna. Åtminstone gällde detta för de aktörer som drev på
förändringsarbetet vid företagets mellersta region.

Primärt fokus för SIAB:s kvalitetsprogram var emellertid snarare en
strävan efter att "öka engagemanget på alla nivåer". Centrala bärare av
denna vision var dels det företagsgemensamma utvecklingsseminariet, och
dels de projektspecifika uppstartseminarierna. För att öka engagemanget
hos de anställda inkluderas här aspekter som ledarskap, laganda och beho
vet av ett lokalt utvecklingsarbete. Man diskuterade vidare vad som menas
med kvalitet och hur man kan åstadkomma kvalitetsförbättringar under se
minarierna, men framställde detta som en delmängd av huvudbudskapet.

Det fanns en tydlig ambition att använda sig av TQM-modellen hos de
tre företagen, och förändringsprogrammen förde också med sig ett delvis
nytt sätt att arbeta på vid byggarbetsplatserna (se vidare B: 92-94). Därmed
inte sagt att modellen framstod som någon självklar utgångspunkt för ett
förändrat arbetssätt. Mina resultat visar istället att byggföretagen på olika
sätt såväl lyfte fram som tonade ned TQM-modellen i förändringspro
grammen. Om man vill kan man beskriva situationen hos IM som en både
frivillig och ofrivillig användning av TQM-modellen, hos NCC som en
delvis integrering av "två strategiska verktyg" och hos SIAB som att kvali
tetsförbättringar fungerade som ett både över- och underordnat tema i rela
tion till övriga inslag (se vidare C: 204-212).
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Hos byggföretagen beskrevs å ena sidan övergripande visioner och ett
förändrat arbetssätt vid byggarbetsplatserna i stor utsträckning med kvali
tetstermer. Å andra sidan kunde vi också se hur företagen tonade ned kvali
tetsambitionema och istället framhävde andra inslag än ISO 9000/kvali
tetsplanen. Av detta dras slutsatsen att TQM-modellen tillämpades på ett
både överordnat och underordnat sätt i förändringsprogrammen. Byggföre
tagen strävade efter att skapa acceptans för ett förändrat arbetssätt genom
att i vissa sammanhang framställa TQM som ett överordnat mål, och i
andra sammanhang som ett underordnat medel. Se tabell 4.

JM Explicit formulera företagsstrateo-1n Tona ned ISO 9000-terminologin, lik-
som en kvalitetsstrategi & använda sig som detta inslags betydelse för kvalitets-
av flera olika "kvalitetsmetoder" programmets inriktning överhuvudtaget

SIAB Använda ISO 9000-terminologin &
tydligt betona att förändringarna hand
lar om att införa totalkvalitet

Ha ök engagemang som primärt mål &
genomföra ett antal seminarier där TQM
beskrivs som ett av medlen för detta

Tabell 4: Tillämpningen av TQM-modellen hos byggföretagen

Att TQM-modellen tillämpades på ett överordnat sätt, kan till att börja med
förstås mot bakgrund av att denna managementmodell med fördel kunde
användas som beskrivningsmodell. Genom att beskriva såväl den över
gripande visionen för de planerade förändringarna som det önskvärda ar
betssättet vid byggarbetsplatserna i kvalitetstermer, förbättrades möjlighe
terna att skapa uppslutning kring och legitimering av ett förändrat arbets
sätt. Samtidigt som TQM-modellen användes som beskrivningsmodell för
de förändringar som avsågs, kunde vi dessutom se hur byggföretagen an
vände sig av andra termer än kvalitetstermer och lyfte fram andra inslag än
ISO 9000-standarden. Med andra ord tillämpades TQM-modellen också på
ett underordnat sätt, vilket i sin tur kan förstås mot bakgrund av ett behov
av att undvika en konfrontation med rådande föreställningar. I det följande
kommer detta resonemang att fördjupas.
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Överordning för uppslutning och legitimitet

När de tre byggföretagen beskrev det man ville åstadkomma, använde man
sig i stor utsträckning aven kvalitetsterminologi. Hos dessa företag fram
stod vidare ISO 9000-standarden som en viktig inspirationskälla i detta av
seende. Mest tydligt gäller detta med avseende på kvalitetsplanen. Byggfö
retagen upprättade formella kvalitetssystem, men de använde också kvali
tetsplanen för att beskriva ett antal aktiviteter och förhållanden med en va
rierad relation till standardens kriterier. Därmed växte kvalitetsplanen fram
som ett ramverk för att beskriva inte bara projektets kvalitetsarbete, utan
också för att beskriva styrningen och ledningen av verksamheten vid
byggarbetsplatserna i stort.

Totalt sett använde sig byggföretagen av flera kvalitetsrelaterade be
grepp, både sådana som är definierade inom ramen för ISO 9000
standarden och begrepp med annat ursprung. Man pratade vid olika tillfål
len om totalkvalitet, kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och så vidare för
att tydliggöra vad som avsågs. Vanligast var emellertid att byggföretagen
använde sig av kvalitetsbegreppet som sådant när de beskrev vad de ville
uppnå. Det innebar att kvalitetsbegreppet kunde referera till ett flertal akti
viteter och inslag, med en varierande relation till egenskaper hos varor och
tjänster.

Även om begreppsanvändningen varierade något mellan företagen,
använde de sig återkommande av kvalitetsbegreppet i en övergripande be
tydelse som överskred - men som också inkluderade - vardagsspråkets be
tydelser. Särskilt använde man sig av kvalitetsbegrepp för att beskriva en
förändrad byggarbetsplats på ett mer allmänt plan. Det innebar i sin tur att
kvalitetsprogrammen snarare förankrades i den normativa kvalitetslitteratu
ren, än i en vardagsnära byggpraktik kring frågor om egenskaper hos de
byggnader som uppförs. För byggföretagen handlade det mer om "kvalitet"
än om kvalitet, för att tala med Hasselbladh & Lundgren (2002).

Kvalitetsvågen var en av 90-talets mest uppmärksammade modevågor
och TQM framställdes på bred front som ett önskvärt ideal för styrning och
ledning. Annorlunda uttryckt intog TQM-modelllen en framträdande plats
inom ramen för en generell managementdiskurs. Genom att använda sig av
TQM som beskrivningsmodell, påvisades att de förändringar man ville
genomföra hos byggföretagen hade allmängiltighet och motsvarade moder
na krav på hur verksamheter bör organiseras.
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En kvalitetsvision kunde därigenom framstå som eftersträvansvärd i
ett större sammanhang, vilket bidrog till att sammanföra de kvalitetsansva
riga med andra anställda som önskade förändra verksamheten. Hos NCC
fanns till exempel en nära relation mellan kvalitetsansvariga och byggstyr
ningsansvariga på olika nivåer. Hos SIAB framträdde detta mönster som
mest tydligt med avseende på ett nära samarbete mellan en kvalitetsansva
rig och en arbetsmiljösamordnare vid företagets mellersta region. Hos JM
slutligen handlade det snarare om ett samröre med företagets linjechefer.
Kvalitetschefen framstod som företagets ideolog i strategifrågor och befatt
ningen var placerad i ledningsgruppen.

Närvaron av ett modernt innehåll och ett betydande tol1mingsutrym
me, bidrog vidare till att skapa uppslutning kring en abstrakt färdriktning
snarare än kring en konkret målsättning. Samtidigt verkade det inte vara
något som hindrade att de anställda kunde ha olika uppfattningar om hur
man borde förändra verksamheten, och därigenom kunde vurma för delvis
olika typer av tekniker, metoder och angreppssätt. Anställda i skilda befatt
ningar kunde på så sätt finna en gemensam nämnare, utan att särskiljande
intressen nödvändigtvis behövde konfronteras. Trots att till exempel ar
betsmiljösamordnare och kvalitetsansvariga hos SIAB la delvis olika bety
delser i kvalitetsbegreppet, kunde vi ändå se hur de genomförde uppstart
seminarier tillsammans vid olika projekt.

De anställda för vilka en kvalitetsvision kunde framstå som ett attrak
tivt sätt att beskriva ett önskvärt framtida tillstånd, återfanns både i linjen
och i staben. Även om det förekom en större förståelse vid JM:s byggar
betsplatser för en bredare kvalitetsdefinition (se vidare B. 70-73), var det
emellertid mindre vanligt att personer som verkade vid byggarbetsplatserna
uppfattade situationen på detta sätt. Därmed handlade det till stor del om en
grupp anställda som likt de kvalitetsansvariga kan beskrivas som imple
menterare - i enlighet med Mass Kanter et al (1992) begreppsapparat - det
vill säga utgjordes av personer som verkade för att driva på en förändring
mer generellt snarare än att ändra sitt eget arbetssätt.

Som särskilt påtalats inom nyinstitutionell teori (Meyer & Scott 1983;
DiMaggio & PoweII1991), har utbredda normer om vad som upplevs som
trovärdigt, rationellt och modernt i vårt samhälle en påtaglig organisatorisk
betydelse. En huvudpoäng är att sådana förändringar som i högre grad upp
fyller dessa normer har en betydligt bättre möjlighet att accepteras som le
gitima än de som gör det i lägre grad. Att vid denna tid genomföra föränd
ringsprogram med utgångspunkt ifrån TQM-modellen i allmänhet och ISO
9000-standarden i synnerhet, framstod därför som att ägna sig åt något
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både relevant och eftersträvansvärt generellt sett.

Eftersom kvalitetsbegreppet bidrog med en övergripande modem vi
sion för förändringsprogrammen, kunde den värderas positivt av ett flertal
anställda. Även i relation till sådana anställda som inte delade en entusiasm
inför denna vision, saknade den frekventa användningen av kvalitetstermer
med största sannolikhet inte betydelse. Företagens begreppsanvändning 
till exempel när det gäller kvalitetsplanen - signalerade ett legitimt mål,
något som i sin tur gjorde det svårare för de anställda att öppet avvisa det
föreskrivna arbetssättet på ett trovärdigt sätt.

Hos byggföretagen uppfattade man det också som väsentligt att an
vända sig av kvalitetsterminologin i relation till kunder och andra externa
intressenter. Ett sådant mönster var särskilt framträdande hos NCC. Här
klargjordes explicit att kvalitetssystemet tagits fram som en beskrivning för
omvärlden, medan byggstyrningen beskrev motsvarande rutiner internt (se
vidare B: 54-55). Även i sådana fall där det - som hos byggföretagen - inte
förekommer några uttryckligen tvingande krav från kunder eller andra ex
terna intressenter på ett förändrat kvalitetsarbete, kan det enligt det nyinsti
tutionella resonemanget vara fördelaktigt att använda sig av kvalitetster
mer. Detta för att öka legitimiteten inte bara för de planerade förändringar
na, utan också för organisationen i stort.

Underordning för att undvika konfrontation

Till skillnad ifrån kvalitetsansvariga och andra implementerare, gav de an
ställda som verkade vid byggarbetsplatserna i regel uttryck för ett mer tra
ditionellt och produktnära perspektiv på kvalitetsbegreppet. Vissa uppgav
att kvalitet är något som finns på ritningarna, vilket innebar en syn på för
bättrad kvalitet där samgranskning av ritningar från olika konstruktionsom
råden och en uppföljning av avvikelser hamnar i fokus. Några uppgav att
kvalitet handlar om att göra vad kunden specificerat från början och att det
därför gäller att försöka hjälpa kunden att ta fram relevanta specifikationer.
Andra uppgav att kvalitet nog främst handlar om att undvika fuktproblema
tik i våtutrymmen.

Mot denna bakgrund var det många som ställde sig undrande inför
byggföretagens sätt att använda sig av kvalitetsbegreppet. Hos vissa an
ställda hade vidare denna undran övergått till irritation. Till stor del bero
ende på vilket avstånd som de befann sig ifrån byggarbetsplatserna, uppfat
tade de anställda kvalitet antingen i en mer omfattande betydelse eller som
något nära knutet till fysiska egenskaper hos de hus och byggnader som
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uppfördes. I det förra fallet värderades företagens begreppsanvändning i
huvudsak som något positivt, medan värderingen var mer negativ i det se
nare fallet. Kundernas representanter på de byggarbetsplatser som besöktes
uppfattade kvalitetsbegreppet närmast på ett likartat sätt som platschefer
och arbetsledare (se vidare B: 92-94).

Bland de kvalitetsansvariga fanns en viss medvetenhet om TQM
modellens nackdelar när det gällde att beskriva önskade förändringar hos
byggföretag. Man uppgav också ett behov av att använda sig aven kom
pletterande terminologi. JM:s kvalitetschef menade till exempel att kvali
tetsbegreppet börjat komma i dålig dager - eftersom det använts för att be
skriva så många olika saker - och att det därför gällde att vara försiktig i
begreppsanvändningen. Hos NCC menade flera av de kvalitetsansvariga att
de ofta uttryckte sig i byggstyrningens termer visavi övriga anställda istäl
let för att utgå ifrån kvalitetstermer, eftersom detta upplevdes som en mer
framkomlig väg att föra fram ungefär samma budskap. Hos SIAB pekade
vidare en kvalitetsansvarig på att ISO 9000-standarden erbjuder ett språk
bruk för att prata om kvalitetsfrågor på ett allmänt plan, snarare än ett
språkbruk som fungerar särskilt väl vid byggarbetsplatserna.

Om det fanns en påfallande skillnad i uppfattningen om och värde
ringen av kvalitet som begrepp, fanns det däremot en mer eller mindre
gemensam tveksamhet om TQM-modellens praktiska tillämpbarhet som de
flesta anställda gav uttryck för på något sätt. Hos byggföretagen fanns det
gott om anställda som på ett eller annat sätt beskrev att de antingen var kri
tiska till eller inte kände sig helt bekväma med det arbetssätt som kvalitets
programmen lyfte fram. Sammanfattningsvis handlade tveksamheten om
att man inte uppfattade TQM-modellen som tillräckligt avpassad för pro
duktion av byggobjekt. Särskilt tanken på ett mer likformighet och formali
serat arbetssätt - framträdande inte minst när det gäller ISO 9000/
kvalitetsplanen - uppfattades på detta sätt

I samtal med de kvalitetsansvariga framgick att inställningen till ISO
9000-standarden varierade. För vissa av dessa personer handlade det om en
framkomlig utgångspunkt, snarare än om en eftersträvansvärd förebild. Det
fanns vidare en betydande samstämmighet bland kvalitetsansvariga och
andra som arbetade för att förändra verksamheten om att denna standard är
mer avpassad till traditionella industriföretag än till byggproduktion. Ofta
uttrycktes denna tanke i termer av att villkoren på flera sätt skiljer sig mel
lan byggföretag och "stationär industri".

För platscheferna framstod tanken på ett förstärkt planeringsarbete i
samband med genomförande av byggprojekt i regel som något värdefullt.
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En av fördelarna som ofta lyftes fram var betoningen på ökad ordning och
reda vid byggarbetsplatserna. För att ett sådan strävan skall kunna fungera,
förutsätts emellertid enligt platscheferna att det finns ett betydande utrym
me för enskilda initiativ och att man kan tona ned kraven på dokumenta
tion. Därmed framstod TQM-modellen i form aven planeringsrnodelI inte
som någon universallösning.

Till största del var det arbetsledarna som stod för det mer konkreta
kvalitetsarbetet, genom att ta fram kontrollplaner inför byggstart och
stämma av dessa efterhand. I princip samtliga arbetsledare uppgav inled
ningsvis att de betraktade denna uppgift som något positivt. Allt eftersom
arbetet fortskred lade sig emellertid entusiasmen. Man uppfattade att det
var svårt att skapa en rutin av detta arbetssätt, att dokumentationen tog
överhanden över kvalitetsarbetet och att det hela tenderade att flyta ut med
tiden, i samband med att andra arbetsuppgifter framstod som mer väsentli
ga.

I en situation när många anställda upplever en diskrepans mellan en
generell modell och den lokala verksamhetens logik, kan det - som Vab0
(2002) poängterar - vara nödvändigt att tona ned modellen för att överhu
vudtaget kunna nå fram. Till priset aven mindre ambitiös ansats och ett
mer långsiktigt perspektiv på införandet, kan man därmed förhoppningsvis
undvika att managementmodellen ifråga stöts bort innan den ges en möj
lighet att påverka vardagsarbetet. Enligt författaren handlar det främst om
att försöka trivialisera innebörden och omformulera de mest problematiska
sidorna av budskapet.

Hos byggföretagen relaterades TQM-modellen till en mer generell
strategisk inriktning hos respektive byggföretag, vilket innebar att modellen
kunde framstå som ett medel snarare än som ett mål. Det handlade särskilt
om att ISO 9000-standarden framställdes som underordnad mer företags
specifika inslag. Hos JM strävade man till exempel efter att framställa den
na kvalitetsstandard som en delmängd aven mer ambitiös kvalitetsstrategi,
hos NCC presenterades kvalitetsplanen som ett moment i byggstyrningen
och hos SIAB kunde vi se hur kvalitetsfrågor diskuterades i samband med
genomförandet av utvecklingsseminarier och så vidare. Detta innebar i sin
tur att kvalitetsplanen kunde framstå både som mindre viktig i sig själv och
som mer naturlig att börja arbeta med.
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Varierad retorik och nära samarbeten

Till stor del som en följd av kvalitetsfunktionens insatser, både överordna
des och underordnades TQM-modellen i byggföretagens förändringspro
gram. Vi har å ena sidan sett hur de kvalitetsansvariga använde sig av kva
litetsbegreppet för att beskriva ett önskvärt framtida tillstånd för byggpro
duktionen i dess helhet, något som särskilt andra implementerare kunde
attraheras av. Vi har å andra sidan också sett hur de kvalitetsansvariga för
sökt att omformulera budskapet, främst i mötet med anställda som verkade
vid eller i nära anslutning till byggarbetsplatserna.

Det betyder i sin tur att mina resultat anknyter till Vab0s (2002) dis
kussion om TQM-modellens införande i den norska hemtjänsten. För att
skapa en större tilltro till ett förändrat arbetssätt, var de externa och interna
kvalitetskonsulterna "offensiva" när de kommunicerade med ledningen och
"defensiva" när de kommunicerade med anställda i den operativa verksam
heten. Med offensiv avses här ett slags övertalande förhållningssätt som 
med stöd i en generell managementdiskurs - syftar till att lyfta fram en ge
nerell managementmodell för att beskriva önskade förändringar. Med de
fensiv avses ett slags avfärdande förhållningssätt som - med stöd i ett mer
lokalt sätt att beskriva situationen - istället syftar till att tona ned TQM
modellens betydelse.

När Vab0 (2002) beskriver kvalitetskonsultemas insatser, uppmärk
sammas den varierande retorik som användes gentemot olika kategorier av
anställda. De kvalitetsansvariga hos byggföretagen använde sig också av ett
varierande språkbruk i detta avseende, för att på så sätt öka engagemanget
respektive avväpna motståndet och ändå kunna få fram budskapet. För att
skapa acceptans för TQM i vårt fall handlade det emellertid inte bara om en
mottagaranpassad retorik, utan också om ett nära samarbete med andra som
var intresserade av att förändra verksamheten.

I samband med TQM-modellens intåg, tillskrevs kvalitetsarbetet en
mer strategisk betydelse hos byggföretagen. Detta arbete var inte längre
bara en fråga om begränsad kontrollverksamhet, utan framstod som en ak
tivitet med större dignitet. Införandet av ISO 9000-standarden innebar vida
re att det skapades utökade arbetsuppgifter för de kvalitetsansvariga och ett
förstärkt mandat för kvalitetsfunktionen (se vidare C: 216-217). Med tanke
på att utvecklingsenheter vid sidan av linjestrukturen kan ha avsevärda le
gitimitetsproblem i allmänhet (cf. Berglund 2002) - och att positioner vid
sidan av linjestrukturen hos byggföretag knappast är särskilt statusfyllda i
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synnerhet (cf. Björklöf 1986) - var detta nog så värdefullt.
När företagens övergripande förändringsvisioner beskrevs i kvalitets

termer, förbättrade det sedan möjligheterna för de kvalitetsansvariga att
ingå allianser. Därmed kunde de kvalitetsansvariga samarbeta med andra
likasinnade för att åstadkomma förändring i verksamheten. Det kanske tyd
ligaste exemplet på detta var den nära relationen mellan en kvalitetsansva
rig och en arbetsmiljösamordnare hos SIAB.

Som en konsekvens av förekommande samarbete, koordinerades ISO
9000-standarden med andra mer eller mindre företagsspecifika inslag i de
respektive förändringsprogrammen. Hos NCC återfanns det tydligaste strä
vandet efter att formellt koordinera olika inslag, i form aven delvis integre
ring mellan kvalitetssystemet och byggstyrningssystemet. Hos JM kunde vi
se hur kvalitetsplanen grupperades tillsammans med både kvalitetsronder
och kvalitetscirklar. Detta tydliggjordes vidare genom att kvalitetscirklar
och kvalitetsronder togs upp som ingående moment i kvalitetsplanema.
Hos SIAB diskuterades bland annat kvalitetsfrågor som ett undertema i
samband med den seminarieverksamhet som bedrevs.

För att få stöd för ett utvecklat kvalitetsarbete i allmänhet och för eta
bleringen avegenkontroll med utgångspunkt ifrån ISO 9000 i synnerhet,
framstod ett nära samarbete med ett urval av andra implementerare som en
lämplig strategi för de kvalitetsansvariga. Ett skäl som uppgavs till detta
var att kvalitetsarbete som sådant inte har någon högre status hos byggföre
tag. De flesta kvalitetsansvariga ansåg vidare att det fanns ett betydande
behov av förändring, samtidigt som man också ansåg att en sådan föränd
ring skulle bli svår att genomföra utan en omfattande insats med flera in
blandade. Dessutom uppfattade man det som att det just då fanns en öpp
ning för att förändra verksamheten och att det därför gällde att "försöka åka
med förändringståget".

Bland annat till priset av närvaron av delvis olika agendor i föränd
ringsarbetet, bidrog de kvalitetsansvarigas samarbetsstrategi i sin tur till att
TQM-modellen inte avvisades innan den hade givits en möjlighet att börja
etableras i den operativa verksamheten. Detta trots att det fanns en utbredd
uppfattning om att denna managementmodell inte är självklart tillämpbar
vid byggarbetsplatserna. Man kan uttrycka det som att TQM-modellen ac
cepterades hos byggföretagen, fast med en viss distans.

Något förenklat var det så att ju längre från den operativa verksamhe
ten anställda befann sig, desto mer positivt uppfattades företagets kvalitets
visioner och vice versa. Mest positiva var de personer som uppfattade att
det fanns ett stort behov av att förändra verksamheten i grunden, och för
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vilka det verkade nästan lika viktigt att en förändring kom till stånd som
exakt hur detta skulle ske. Däremot fanns det ett mer gemensamt ifrågasät
tande av TQM-modellens praktiska relevans i ett annat avseende. Ett flertal
anställda hos byggföretagen uppgav att de på ett eller annat sätt var tvek
samma till det mer likformiga och formaliserade arbetssätt som kvalitets
programmen förde fram.

Även om många var tveksamma, innebar det emellertid inte att TQM
modellen uppfattades som irrelevant. Bland implementerarna var det till
exempel bara delvis ISO 9000-standarden som sådan man uppfattade som
problematisk. Den generella farhågan rörde snarare risken för en alltför
verkstadsindustrinära tillämpning i ett byggföretagssammanhang. Denna
inställning skulle kunna uttryckas som att så länge det är möjligt att arbeta
med en bildlig snarare än med en bokstavlig tillämpning, kan denna stan
dard definitivt ha sina fördelar.

På ett motsvarande sätt uppfattade platschefer och arbetsledare att
ökad planering utifrån givna ramar - och kvalitetsplanen som ett medel för
detta - var väldigt rimligt på det stora hela. Däremot var man mer skeptisk
till den konkreta utformningen och till nyttan av det nedlagda arbetet i det
enskilda fallet. Särskilt gällde detta de ökade kraven på dokumentation och
tanken på att man skulle kunna styra och leda delar av verksamheten utan
att vara fysiskt närvarande i det som pågår. Annorlunda uttryckt handlade
de kritiska åsikterna hos produktionspersonalen mindre om att man skulle
arbeta enligt ett förändrat ideal och mer om hur det hela skulle gå till (cf.
Sellerberg 1987; Borgert 1992).

Sammanfattning & diskussion

Jag har ovan visat hur TQM-modellen både överordnades och underordna
des i byggföretagens förändringsprogram. Medan överordningen bidrog till
att skapa uppslutning kring och legitimering av ett förändrat arbetssätt, bi
drog underordningen i sin tur till att minska risken för en konfrontation
med rådande föreställningar. Studerar man de kvalitetsansvarigas betydelse
i detta avseende mer specifikt, visade det sig sedan att dessa mer eller
mindre uttalat använde sig såväl aven varierad retorik som av samarbets
partners för att kunna förankra budskapet i organisationen.

Diskussionen i kapitel sex pekar på att möjligheterna till lokal anpass
ning genom konkretisering och delvis imitering är mer begränsade än möj
ligheten till kombinering. Det betyder att handlingsutrymmet när det gäller
att sammanföra TQM-modellen med andra inslag till ett situationsanpassat
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innehåll, tenderar att vara större än möjligheterna att tilldela modellen en
mer precis innebörd eller att avföra komponenter som inte uppfattas passa
in. Enligt R0vik (1998) handlar kombinering om en process där två eller
flera inslag knyts nära till varandra, men ändå har så pass stor autonomi att
de kan identifieras som självständiga delar.

Förekomsten av kombineringsprocesser kan bland annat förstås mot
bakgrund av att personer som arbetar inom centrala utvecklingsenheter ten
derar att samverka av både pragmatiska och ideologiska skäl. Hos byggfö
retagen handlade det framförallt om ett samarbete mellan de kvalitetsansva
riga och andra implementerare. Dessa utgjordes i sin tur av personer som
verkade både vid centrala utvecklingsenheter och vid andra enheter på va
rierande nivåer i organisationen. Som ett tydligt uttryck för detta samarbe
te, koordinerades sedan framförallt ISO 9000-standarden med andra inslag
i respektive förändringsprogram.

När R0vik (1998) utvecklar sitt resonemang kring kombinering, be
skrivs en mer eller mindre jämbördig relation mellan två eller flera mana
gementkoncept med en hög grad av universell tillämpning. Annorlunda ut
tryckt, han illustrerar resonemanget genom att diskutera koncept utan in
bördes rangordning av generell snarare än lokal härstamning. Resultaten
från byggföretagsstudien visar emellertid att det finns fler möjligheter till
kombinering än vad denna diskussion indikerar.

Hos byggföretagen handlade det till att börja med om att den generellt
utformade TQM-modellen koordinerades med inslag som kan härledas till
till det organisatoriska fältet och/eller till de respektive företagen. På så sätt
inkluderade förändringsprogrammen inslag med en varierande härstam
ning. Dessa inslag koordinerades vidare såväl explicit som implicit på ett
mer eller mindre formellt plan. Dessutom visar resultaten att de kombine
rade inslagen - för att möjliggöra acceptans - i olika sammanhang fram
ställdes som överordnade respektive underordnade i förhållande till var
andra.

Mot denna bakgrund kan det framväxande arbetssättet vid byggar
betsplatserna beskrivas som en mångfacetterad syntes aven generell mana
gementmodell och andra mer lokalt utvecklade inslag. Om man får tro
Krishnan et al (1993), såg situationen likartad ut hos flera andra företag
som genomförde kvalitetsprogram vid denna tid. Författarna pekar på att de
kvalitetsprogram som genomförts ofta kännetecknats av att de inkluderar
såväl ett urval av allmänna hjälpmedel för processförbättring, kriterier för
organisationsutvärdering och smågruppsaktiviteter inom TQM-området,
som mer specifika kvalitetsförbättrande inslag knutna till den enskilda
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verksamheten.

Att kvalitetsprogram ofta utformas på detta sätt, innebär emellertid en
ligt Krishnan et al (1993) ett påtagligt hinder för att kunna lyckas med infö
randet av TQM. Deras poäng är att de inslag som ingår i ett kvalitetspro
gram kan vara så många och ha en så varierande karaktär, att behovet av att
skapa en gemensam och meningsfull vision bland de anställda blir svårt att
tillgodose. Genom att samtidigt till exempel försöka införa både ISO 9000
standarden och andra "mjukare" förbättringsinslag, riskerar vidare den
kraftsamling som behövs för organisationsförändring att utebli.

I vårt fall bör emellertid förekommande kombineringsprocesser be
traktas som stödjande snarare än som hindrade i samband med införandet
av TQM. Att det förändrade arbetssättet framstod som mångfacetterade
synteser hos byggföretagen, var här en konsekvens av ett flertal aktörers
pragmatiska strävanden efter att försöka åstadkomma förändring överhu
vudtaget.

Tack vare att ett antal olika inslag koordinerades, kunde för det första
den generella ISO 9000-standarden framstå som en delmängd av ett föränd
rat arbetssätt med en mer lokal framtoning hos byggföretagen. Det förbätt
rade också för det andra möjligheterna att beskriva förändringsprogram
mets övriga inslag med kvalitetstermer, och kunde på så sätt påvisa att även
det förändrade arbetssättet i stort motsvarar moderna och allmängiltiga krav
på hur verksamheter bör organiseras. Med tanke på att de olika inslag som
koordinerades samtidigt kunde identifieras som självständiga delar, fanns
det för det tredje dessutom ett visst utrymme för att presentera det föränd
rade arbetssättet i stort antingen med utgångspunkt ifrån eller med avsak
nad av referenser till TQM, allt beroende på mottagarkategori och situation.
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8 Acceptansen av populära managementmodeller
I detta arbete har jag tagit fasta på observationen att många management
modeller får en större utbredning - och möter ett mindre motstånd - än vad
man skulle kunna förvänta sig när de reser bland moderna organisationer.
Men hur kan det då egentligen komma sig att vissa managementmodeller
accepteras som relevanta utgångspunkter för organisationsförändring i så
många olika sammanhang? Tidigare forskning om spridningen och accep
tansen av populära managementmodeller har i stor utsträckning sökt för
klaringar till detta fenomen på en strategisk nivå. Man har generellt sett
varit mer intresserad av att förklara hur det kan komma sig att organisatio
ner accepterar populära modeller, än av på vilket sätt organisationer anpas
sar dem till lokala förhållanden och hur de sedan mottas i den operativa
verksamheten.

Med ett särskilt fokus på hur TQM-modellen uppfattas och värderas
när den fungerar som utgångspunkt för förändringsprogram, formulerades
avhandlingens syfte som ett komplement till denna forskning som att un
dersöka acceptansen av populära managementmodeller på en operativ nivå.
Efter att ha besvarat frågorna om vad det är som accepteras när TQM
modellen införs respektive hur denna modell tillämpas för att ett förändrat
arbetssätt skall kunna accepteras, kommer jag i detta kapitel att först pre
sentera och därefter diskutera mina sammanfattande slutsatser om accep
tansen av populära managementmodeller. Dessa slutsatser emanerar också
från BPR-studien, vilken har använts för att kunna fördjupa och kvalificera
resultat och slutsatser om TQM.

Organisationer verkar i allmänhet vara mottagliga för de populära ma
nagementmodellernas budskap på en strategisk nivå. Mina resultat pekar
till att börja med på att de studerade företagen var mottagliga för detta bud
skap även på en mer operativ nivå. Vi kunde till exempel se hur det fanns
anställda hos byggföretagen som uppfattade en managementmodell med en
tveksam verksamhetsförankring som en rimlig utgångspunkt för deras för
ändringsprogram. Vi kunde också se hur anställda på Scandtel uppfattade
att BPR-modellens generella problembeskrivning gav en träffande beskriv
ning av företagets lokala problem (se vidare D: 116-118).

De populära managementmodellerna ifråga accepterades till stora de
lar i den operativa verksamheten hos byggföretagen och på Scandtel. Detta
kan inledningsvis förklaras med hjälp av att dessa kunde fungera som legi
tima och i flera fall attraktiva sätt att beskriva såväl övergripande föränd-
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ringsvisioner som betydligt mer specifika utgångspunkter för ett förändrat
arbetssätt.

Acceptansen av de populära managementmodellerna förutsatte emel
lertid en aktiv insats från lokalt närvarande aktörer i samband med införan
det. Det handlade här om att utnyttj a de populära managementmodellernas
allmängiltiga status, och om att samtidigt kunna påvisa deras praktiska an
vändbarhet eller åtminstone inte oanvändbarhet i den operativa verksamhe
ten. Hos byggföretagen beskrevs detta förhållningssätt som en både över
ordnad och underordnad tillämpning av TQM-modellen.

Acceptansen av TQM och BPR kan dessutom härledas till vissa exper
ters medverkan i förändringsprogrammen. Införandet av de populära mana
gementmodellerna skapade arbetsuppgifter för och lyfte fram betydelsen av
kvalitetsansvariga respektive en extern BPR-konsult, vilket i sin tur förbätt
rade förutsättningarna för att dessa skulle kunna lyckas med sina uppdrag.

Acceptansen p~ en operativ niv~

I tidigare forslming framträder ett sätt att förstå utbredningen av populära
managementmodeller som går ut på att det i själva verket bara är ledningen
- och inte övriga anställda - som accepterar dessa modeller. Ena halvan av
denna förståelse har att göra med att ledningen befinner sig på avstånd från
den operativa verksamheten. Att befinna sig på avstånd innebär i sin tur att
de populära managementmodellernas verksamhetsbeskrivningar inte själv
klart konfronteras med förutsättningar i det dagliga arbetet, utan istället
möter mer eller mindre distanserade föreställningar om dessa förutsättning
ar. Detta förhållande öppnar också upp för att ledningens föreställningar
om den egna verksamheten till stor del kan formas av allmänt förekom
mande beskrivningar av hur organisationer bör styra och leda sin verksam
het. På så sätt kan ledningar ha en gemensam förståelse av de olika lokala
problemen och hur dessa lämpligen bör lösas (se t ex Fernler 1996).

Den andra halvan av förståelsen utgår ifrån att organisationer har en
benägenhet att särkoppla nytillkommande arbetssätt från den operativa
verksamheten. När organisationer å ena sidan upplever ett behov av att visa
att man arbetar enligt moderna principer - samtidigt som dessa principer å
andra sidan står i någon form av motsatsförhållande till det dagliga arbetet
- har flera studier noterat hur organisationer särkopplar prat och handling
för att hantera motstridiga krav och samtidigt få något gjort (se t ex Bruns
son 1989). Den stora utbredningen av populära modeller kan på så sätt för
stås som en återkommande förändring av ledningens prat, snarare än som
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en återkommande förändring i organisatorisk handling.
Detta resonemang har också relevans med avseende på byggföretags

studien. Avståndet från byggarbetsplatsen gav här en förklaring till hur för
ändringsprogrammens övergripande kvalitetsvisioner uppfattades och vär
derades. Att kvalitetsbegreppet förankrades i en generell management
diskurs i allmänhet - och i den normativa kvalitetslitteraturen i synnerhet
var lättare att acceptera för de anställda som inte själva verkade vid
byggarbetsplatserna dagligen. De anställda som befann sig på längre av
stånd från byggarbetsplatserna uppfattade kvalitetsbegreppet i en utvidgad
betydelse, medan de som befann sig närmare uppfattade kvalitetsbegreppet
som nära relaterat till fysiska egenskaper hos hus och byggnader. Det inne
bar i sin tur att den förra gruppen kunde värdera byggföretagens begrepps
användning som något positivt, medan den senare gruppen värderade denna
begreppsanvändning mer negativt.

Förklaringen till hur de studerade managementmodellerna uppfattades
och värderades, kunde emellertid inte bara härledas till anställdas relativa
avstånd visavi den operativa verksamheten. För det första såg inte situatio
nen ut riktigt på samma sätt hos de tre byggföretagen. Hos JM accepterades
den utvidgade betydelsen av kvalitetsbegreppet i högre grad än hos NCC
och SIAB bland de anställda som befann sig vid byggarbetsplatserna. På
Scandtel uppfattades för det andra BPR-modellen stå för ett både trovärdigt
och motiverande sätt att närma sig de aktuella problemen. Den externa
konsulten - som ledde förändringsprojektet -lyckades här framställa BPR
modellen så att den inte mötte något större motstånd överhuvudtaget och i
stort sett accepterades fullt ut av de anställda i den operativa verksamhet
som berördes (se vidare D: 111-116).

Jag har dessutom visat hur TQM-modellen i ett annat avseende upp
fattades på ett likartat sätt, närmast oberoende av avståndet till byggarbets
platserna. Inställningen till det som ISO 9000-standarden och dylika inslag
representerar, uttrycktes förvisso på delvis olika sätt. Samtidigt fanns det en
gemensam uppfattning om att man borde ägna sig mer åt planering gene
rellt sett, utan att för den skull gå alltför långt i riktning mot ökad likfor
mighet och formalisering i ledningen av byggprojekten.

Med tanke på att byggföretagen å ena sidan överordnade TQM
modellen för att möjliggöra uppslutning kring och legitimering av ett för
ändrat arbetssätt - och å andra sidan underordnade denna modell för att
minska risken för en konfrontation med rådande föreställningar - skulle
man vidare kunna tänka sig att särkoppling vore ett relevant sätt att beskri
va hur TQM-modellen tillämpades. Så är emellertid inte fallet. Även om
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man försökt att undvika en konfrontation mellan olika logiker hos byggfö
retagen, har strategin bland kvalitetsansvariga och andra implementerare
snarare varit en annan. För att kunna få igenom en förändrad inriktning för
verksamheten, har vi istället kunnat se hur det funnits en aktiv strävan efter
att koordinera generella och lokala inslag. Här framstod därför samman
koppling som en mer framträdande strategi än sär-koppling.

Detta innebär vidare att tanken på att populära managementmodeller i
själva verket bara accepteras på en strategisk nivå, inte ger någon rättvisan
de bild av situationen. Även för anställda i den operativa verksamheten
verkar det till exempel fullt möjligt att acceptera en populär management
modell mer av skälet att den bidrar till att skapa ordning i en osäker värld
på ett allmänt plan, än av skälet att utgångspunkten speglar organisationens
specifika situation. Inte heller verkar det ha funnits någon tydlig strävan
efter att hålla de populära modellerna borta från den operativa verksamhe
ten - snarare tvärtom.

TQM och BPR som beskrivningsmodeller

Att de populära managementmodellerna accepterades i mina studier, kan
till att börja med härledas till att dessa kunde fungera som legitima och i
flera fall attraktiva beskrivningsmodeller i förändringsprogrammen. Även
tidigare forskning har uppmärksammat de populära managementmodeller
nas förmåga att fungera som accepterade sätt att beskriva hur önskade för
ändringar bör åstadkommas. Detta har bland annat förklarats med utgångs
punkt ifrån deras mångtydighet och ideologiska karaktär.

Forskningen har visat hur managementmodeller - och då främst de
ideologiska aspekterna - bidrar till att skapa ordning i en osäker värld och
peka ut en önskvärd riktning att färdas mot. Detta sker genom att koncepten
erbjuder förenklade bilder av vad som utgör bakom1iggande orsaker till
upplevda problem, samt presenterar trovärdiga lösningar på dessa problem
(se t ex Heusinkveld 2004). Det handlar exempelvis om att management
modellerna relateras till samtidens utmaningar och placeras in i ett framträ
dande utvecklingssammanhang (se t ex Abrahamson 1996).

Dessutom har man pekat på att populära managementmodeller har en
mångtydig snarare än entydig karaktär, vilket i sin tur bidrar till att de kan
uppfattas som relevanta i organisationer som befinner sig i olika typer av
situationer. Det betyder vidare att det kan finnas ett betydande utrymme att
tolka "samma" managementmodeller på olika sätt och därigenom anpassa
dem utifrån rådande förutsättningar och egna intressen (se t ex Sahlin-

92



Andersson & Engwall 2002).

Vi har också sett hur den abstrakta sidan av TQM respektive BPR bi
drog med accepterade visioner för de tänkta förändringarna, vilket i sin tur
har att göra med att det handlade om managementfilosofier med ett mo
dernt innehåll som gick att tolka på olika sätt av olika personer. Hos bygg
företagen bidrog managementfilosofin med övergripande kvalitetsvisioner
för förändringsprogrammen. Detta kan bland annat härledas till att kvali
tetsbegreppet i den normativa kvalitetslitteraturen tydligt överskrider var
dagsspråkets betydelser, och därigenom kan användas för att beskriva för
ändringar även på ett mer allmänt plan. Att de övergripande kvalitetsvisio
nerna speglade en generell managementdiskurs, innebar vidare att det
handlade om i allt väsentligt legitima visioner som kunde verka motiveran
de för vissa anställda och svåra att argumentera mot för andra.

På Scandtel uppfattades BPR-modellen stå för både ett relevant sätt att
närma sig företagets problem och en attraktiv uppsättning lösningar på des
sa problem, vilket innebar att den kunde användas för att beskriva en önsk
värd förändringsvision. Managementfilosofin lyfte här å ena sidan fram ett
generellt perspektiv - processperspektivet - vilket upplevdes beskriva även
den lokala situationen på ett träffande sätt. A andra sidan lyfte den också
fram en lösningsrymd som uppfattades ha de önskvärda egenskaperna. De
anställda pekade på att det handlade om lösningar som de själva och andra
redan tidigare försökt att få gehör för, men som ledningen inte velat lyssna
på. I praktiken varierade dock bilden av vilka inslag som var att föredra
avsevärt de anställda emellan (se vidare D: 116-119).

Genom att uppmärksamma aspekter som ideologi och mångtydighet,
har tidigare forskning i stor utsträckning uppmärksammat spridning och
acceptans av managementmodeller med fokus på deras abstrakta sida. Mina
resultat pekar emellertid på att inte bara den abstrakta sidan av populära
managementmodeller, utan även deras mest konkreta yttringar har påverkat
situationen hos byggföretagen respektive på Scandtel. Betydelsen av den
konkreta sidan av TQM och BPR, handlade i sin tur om att tillämpningsme
toder med en hög grad av pre-fabricering kunde användas för att mer speci
fikt beskriva ett förändrat arbetssätt.

Hos byggföretagen beskrevs det förändrade arbetssättet i stor ut
sträckning med hjälp av ISO 9000-standarderns terminologi. Vi har tidigare
pekat på att inte bara TQM-modellen i stort, utan också vissa av dess till
lämpningsmetoder i sig själva tillskrivits en legitim status. Genom att an
vända sig av ISO 9000-standardens terminologi, kunde därför byggföreta
gen använda sig av ett socialt och kulturellt förankrat sätt att rama in den
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typ av kvalitetsarbete som man ville börja arbeta med.
Även när det gäller BPR-modellen kunde vi se hur tillämpningsmeto

derna bistod med ett legitimt språkbruk för den operativa verksamheten.
Den processrelaterade begreppsapparaten uppfattades här som relevant för
att beskriva och analysera ett önskat arbetssätt. BPR-modellens mer kon
kreta inslag bidrog dessutom till acceptansen genom att indikera realiser
barhet. Tillämpningsmetoderna betraktades här - på grund av dess detalj e
rade och kodifierade utformning - som en representation av den kunskap
som krävs när man skall genomföra ett förändringsarbete. Detta skapade i
sin tur ökad trovärdighet för BPR-modellens genomförandeförmåga och
ingav en känsla av realism för dess utfästelser (se vidare D: 119-120).

Till skillnad från i BPR-fallet, accepterades inte tillämpningsmetoder
na fullt ut hos byggföretagen. Många anställda uppfattade istället en
diskrepans mellan de antaganden som ISO 9000-standarden underförstår
och rådande föreställningar om byggproduktionens karaktär. Att så var fal
let berodde bland annat på att det handlade om en tillämpningsmetod med
en hög grad av pre-fabricering. Jag har vidare pekat på att detta förhållande
inskränker möjligheterna till att tilldela TQM-modellen en mer precis inne
börd utifrån rådande förutsättningar. Annorlunda uttryckt kan man uttrycka
det som att TQM-modellen är delvis konkretiserad redan i utgångsläget.

En hög grad av pre-fabricering verkar med andra ord kunna fungera
såväl underlättande som försvårande med avseende på acceptansen av ma
nagementmodeller. Vid en jämförelse mellan fallen, framkommer bland
annat att medan tillämpningsmetodens verksamhetsbeskrivning hos TQM
modellen stod i ett motsatsförhållande till rådande föreställningar, framstod
tillämpningsmetodens verksamhetsbeskrivning inte på samma sätt som av
vikande på Scandtel.

Man kan tänka sig flera förklaringar till varför tillämpningsmetoderna
värderades mer positivt i BPR-fallet än i TQM-fallet. Till exempel att det i
det förra fallet handlade om att acceptera ett tillvägagångssätt, medan det i
det senare fallet handlade om att acceptera en uppsättning kriterier för or
ganisationsutvärdering. Som bland andra Brunsson (1998) har pekat på, är
det kanske så att vi har lättare acceptera att en förändringsprocess skall be
drivas på ett visst sätt än att acceptera att vi skall bedriva vårt arbete på ett
visst förändrat sätt.

Dessutom uppfattade inte de anställda på Scandtel att man måste följa
utgångspunkten i något bokstavlig hänseende. En hög grad av detaljering
och kodifiering uppfattades som väsentligt, men man betraktade BPR
modellen mer som en ledstjärna än som en direkt vägledning för föränd-
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ringsarbetet. För den konkreta tillämpningen förlitade man sig istället på
den externa konsultens insatser. Även om byggföretagens platschefer och
arbetsledare tog hjälp av de kvalitetsansvariga, var de själva tvungna att
utföra en stor del av det praktiska arbetet. De kvalitetsansvariga bistod på
flera sätt, men huvuddelen av det administrativa arbetet utfördes av andra
anställda.

TQM respektive BPR kunde med fördel användas för att beskriva så
väl en övergripande vision för de tänkta förändringarna som mer specifika
utgångspunkter för ett förändrat arbetssätt. Sammanfattningsvis råder det
ingen tvekan om betydelsen av mångtydighet och en ideologisk karaktär
när det gällde de populära managementmodellernas förmåga att fungera
som beskrivningsmodeller i förändringsprogrammen. Jag har dock också
påvisat betydelsen av betydligt mer konkreta yttringar av sådana modeller.
För att kunna förklara acceptansen i mina studier, behöver därför det ab
strakta och det konkreta betraktas som "två sidor av samma mynt".

Expertens roll i acceptansprocessen

Abstrakta och konkreta sidor hos de populära managementmodellerna ska
pade förutsättningar för acceptans hos byggföretagen och på Scandtel. De
lokala aktörernas betydelse handlade sedan dels om att utnyttja allmängil
tigheten hos TQM respektive BPR, och dels om att kunna påvisa att ett för
ändrat arbetssätt var praktiskt användbart eller åtminstone inte oanvändbart
i den operativa verksamheten.

I tidigare forskning har man framförallt uppmärksammat ledningens
roll i acceptansprocessen. Man har pekat på att högre chefer befinner sig på
avstånd från den operativa verksamheten och av detta skäl torde vara sär
skilt mottagliga för de populära managementmodellemas generella bud
skap. Man har också pekat på att dessa "lokala" aktörer å ena sidan ställs
inför höga krav på handlingskraft och resultat, samtidigt som de å andra
sidan upplever en betydande osäkerhet kring vilka handlingar som leder till
vilka resultat. I denna situation kan de populära managementmodellemas
attraktivitet förklaras både av att de bidrar till att göra världen mer begrip
lig och av att de bidrar till att legitimera ledningsfunktionen som sådan (se
t ex Huczynski 1996).

Mina resultat lyfter emellertid fram betydelsen av expertens snarare än
ledningens roll i acceptansprocessen. Införandet av TQM och BPR innebar
att särskilda experter på dessa managementmodeller kunde inta ledande
roller i de studerade förändringsprogrammen. Mer precist handlade det om
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att managementmodellerna lyfte fram betydelsen av och skapade arbets
uppgifter för kvalitetsansvariga hos byggföretagen respektive för en BPR
konsult på Scandtel. Närvaron och insatserna från dessa aktörer påverkade
sedan hur managementmodellerna uppfattades och värderades.

När byggföretagens visioner beskrevs i kvalitetstermer, innebar det till
att börja med att kvalitetsarbetet lyftes fram på ett mer allmänt plan. En
tydlig och resurskrävande tillämpningsmetod bidrog sedan mer specifikt till
att utöka arbetsuppgifterna för kvalitetsansvariga på olika nivåer. Kvalitets
funktionens betydelse stärktes vidare av TQM-modellens sociala och kultu
rella förankring. Kvalitetsstandarder och utmärkelser har dessutom vuxit
fram som särskilt legitima utgångspunkter för att bedriva kvalitetsarbete.
Det betyder att dessa tillämpningsmetoder inte bara tillhandahöll arbetsgif
ter, utan också bidrog till att ge de kvalitetsansvariga en starkare ställning i
organisationen.

De kvalitetsansvarigas insatser bidrog i sin tur till att TQM-modellen
inte avvisades. I och med att deras ställning stärktes, skapades vidare bättre
förutsättningar för ett nära samarbete med andra anställda som var intresse
rade av att förändra verksamheten. Som en följd av detta samarbete sam
manfördes en generell kvalitetsstandard med andra mer lokalt utvecklade
inslag, vilket medförde att standarden kunde framstå både som mindre vik
tig och som mer naturlig att börja arbeta med. Därmed kunde etablerandet
av ISO 9000-standarden påbörjas, trots att dess logik i vissa avseenden av
vek från gängse arbetssätt och rådande föreställningar.

Att ISO 9000-standarden koordinerades med flera andra inslag, fick
vidare till följd att det förändrade arbetssättet hos de tre byggföretagen kan
beskrivas som en mångfacetterad syntes. Möjligheten att ibland framställa
ett förändrat arbetssätt som en förlängning aven populär managementmo
dell och ibland som en företagsspecifik lösning, underlättade i sin tur möj
ligheten att skapa uppslutning kring och legitimering av ett förändrat ar
betssätt. Samtidigt kunde risken för en konfrontation med rådande före
ställningar minskas.

I samband med införandet av TQM-modellen lyftes betydelsen aven
intern expertfunktion fram hos byggföretagen. På ett motsvarande sätt lyf
tes betydelsen aven extern konsult fram på Scandtel i samband med infö
randet av BPR-modellen. Om en teknisk kärna med en hög grad av pre
fabricering stärkte uppfattningen om konsultens kunskapsnivå och beprö
vade erfarenhet mer generellt, bidrog BPR-modellen även till att peka ut
behovet av metodstöd mer specifikt. En tillämpning av denna modell un
derförstår experter som kan förklara innehållet för de praktiskt verksamma
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och hantera dess konkreta inslag (se vidare D: 120-122).
Under projektets gång beskrev konsulten processperspektivet på ett

sådant sätt att det uppfattades som både attraktivt och tydligt applicerbart i
verksamheten. Vi kunde se hur konsulten föreslog specifika lösningar på
företagets problem utifrån en legitim referensram. Han såg också till att
själv ta hand om en stor del av de mer problematiska tillämpningarna, sär
skilt när det gällde uppgifter av telmiskt sett mer avancerad karaktär. Detta
förhållningssätt bidrog i sin tur till att projektdeltagarna uppfattade den
framväxande inriktningen som relevant på det stora hela, samtidigt som de
i mångt och mycket förlitade sig på konsulten när det gällde att hantera de
praktiska problemställningar som kontinuerligt dök upp.

På Scandtel hade experten även en ytterligare roll. Det handlade om
att BPR-konsulten uppfattades som en opartisk och därmed "neutral" aktör.
Man uppfattade att tidigare förändringsarbete ofta stupat på grund av poli
tiska processer, revirtänkande och en bristande förmåga hos företagets che
fer att sätta sig in ordentligt i verksamheten. För vissa framstod därför när
varon aven extern expert i sig som en avgörande faktor i deras övergripan
de (positiva) värdering av BPR-modellen.

Införandet av TQM och BPR i allmänhet - och deras respektive till
lämpningsmetoder i synnerhet - pekade ut experten som en mer eller mind
re självskriven del av förändringsprogrammen. I båda dessa fall handlade
det om tillämpningsmetoder med en hög grad av pre-fabricering. Det bety
der att mina resultat anlmyter till Werrs (1999) studie av konsulters roller i
förändringsprojekt. I denna studie drogs slutsatsen att införandet av detalje
rade och kodifierade tillämpningsmetoder bidrog till att etablera experten
som en nyckelaktör och att skapa ett tolkningsprivilegium för densamma.

Man skulle kunna tänka sig att det snarare borde vara management
modeller med en låg grad av pre-fabricering som förutsätter närvaron av
experter, eftersom modellerna i denna situation inte ger någon större väg
ledning kring hur den praktiska tillämpningen lämpligen bör utföras. Om
graden av pre-fabricering hos en viss managementmodell successivt ökar,
borde i enlighet med detta resonemang behovet av experter successivt
minska. Så är måhända fallet i ett inledande skede i processen, men mina
resultat pekar på att införandet av tillämpningsmetoder med en hög grad av
detaljering och kodifiering innebär att behovet av att utbilda eller anlita
personer som särskild kompetens ökade istället för att minska. Det berodde
bland annat på att det här var frågan om pre-fabricering i riktning mot en
generell snarare än lokal verksamhetsprecisering, vilket i sin tur skapade ett
behov av personer med en generell kunskap om tillämpningsmetoderna
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ifråga.

Experternas betydelse för att skapa acceptans kan emellertid inte bara
härledas till deras generella kunskap om vissa managementmodeller. Deras
betydelse härleddes i vårt fall i första hand till förmågan att å ena sidan dra
nytta av modellernas allmängiltighet och å andra sidan att kunna påvisa
deras lokala giltighet. Bland annat på grund av att managementmodellerna
uppfattades respektive inte uppfattades stå i ett visst motsatsförhållande till
den operativa verksamhetens logik, varierade här strategierna när det gällde
att använda sig av TQM respektive BPR som beskrivningsmodeller för de
tänkta förändringarna, samt på vilket sätt ett förändrat arbetssätt framställ
des för att kunna framstå som lokalt användbart.

De kvalitetsansvariga hos byggföretagen överordnade TQM-modellen
gentemot vissa mottagargrupper och underordnade densamma gentemot
andra, både direkt genom en nedtonad kvalitetsretorik och indirekt som en
följd av att ISO 9000-standarden koordinerades med mer företagsspecifika
inslag. På Scandtellyfte konsulten fram såväl BPR-modellen i stort som
dess tillämpningsmetoder visavi aktuella mottagargrupper. Inte heller före
kom några motsvarande försök att undvika att den generella och den lokala
verksamhetsbeskrivningen konfronterades, dessa sammanfördes istället för
att på så sätt öka möjligheterna till acceptans.

Frän principiella till reella utgängspunkter

I detta arbete har jag visat att populära managementmodeller inte bara
sprids till och accepteras på en strategisk nivå, utan också kan accepteras på
en operativ nivå. Jag pekade vidare på hur både abstrakta och konkreta si
dor av managementmodeller bidrog till att dessa kunde fungera som be
skrivningsmodeller i förändringsprogrammen, liksom till att vissa experter
kunde framstå som en mer eller mindre självskriven del av dessa program.
Närvaron av och insatserna från kvalitetsansvariga och en extern konsult
bidrog i sin tur till acceptansen i de studerade fallen.

Tidigare förklaringar till utbredningen av populära managementmo
deller underförstår ofta att organisationer accepterar dessa som "principiel
la" snarare än som "reella" utgångspunkter för organisationsförändring.
Man har särskilt intresserat sig för ledningen som mottagare av modellerna
och försökt att förstå vad det är som gör att denna aktörskategori kan vara
så mottaglig för ett universellt budskap. Även när man inkluderat manage
mentkoncept som förpackats med hjälp tydliga tillämpningsmetoder i ana
lysen, har man dessutom i regel uppmärksammat de övergripande ideer
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som koncepten vilar på, snarare än deras instrumentella innehåll. Man har
också vanligen utgått ifrån att acceptansen av de populära modellerna får
större betydelse för ledningens retorik än för verksamhetens praktik.

Mina resultat visar att TQM och BPR accepterades på ett övergripan
de plan, men också som betydligt mer specifika utgångspunkter för att för
ändra den operativa verksamheten. Med Hatchuel (1993) kan man vidare
säga att medan tidigare forskning har härlett acceptansen av populära mo
deller till managementfilosofin och till ledningens (passiva) roll på den för
enklade organisatoriska scenen, påvisar mina resultat betydelsen av både
managementfilosofin och den tekniska kärnan samt lyfter fram expertens
(aktiva) roll på scenen.

Hos byggföretagen bidrog till att börja med managementfilosofin (ra
tionaliserade beskrivningar av önskvärda lösningar på väsentliga problem)
med övergripande visioner för ett önskvärt framtida tillstånd. Kvalitetsfilo
sofin kunde därigenom accepteras som en mer eller mindre gemensam bild
av vad man borde vara på väg i riktning mot. På Scandtel uppfattades både
de problem och de lösningar som BPR-filosofin beskriver som rimliga ut
gångspunkter för att förändra verksamheten. På så sätt bidrog filosofin med
en övergripande vision som inkluderade såväl en bild av vad man borde
vara på väg i riktning mot, som en bild av vad man borde vara på väg ifrån.

Kvalitetsterminologin accepterades som ett legitimt sätt att beskriva
de önskade förändringarna vid byggarbetsplatserna. Den tekniska kärnans
(ingående tillämpningsmetoders) betydelse i detta avseende handlade bland
annat om att arbetssättet beskrevs som en del av kvalitetsplanen, härledd
ifrån ISO 9000-standarden. Här bör man göra en åtskillnad mellan formen
å ena sidan och innehållet å andra sidan. Utifrån en sådan uppdelning kan
man säga att formen - kvalitetsplanen som beskrivningsmodell - accepte
rades i högre grad hos byggföretagen än innehållet - ett mer likformigt och
formaliserat sätt att arbeta på vid byggarbetsplatserna.

När det gäller BPR-modellen accepterades såväl form som innehåll
utan några större invändningar. På Scandtel uppfattades tillämpningsmeto
dernas processbegrepp inledningsvis som relevanta för att analysera verk
samheten. Tillvägagångssättet för att införa en processbaserad struktur i
verksamheten - liksom ett antal konkreta arbetsverktyg - uppfattades sedan
som trovärdiga och till och med som garanter för framgång.

Dessutom behöver vi påtala expertens roll på den förenklade organisa
toriska scenen (en stiliserad beskrivning av de aktörskategorier modellen
förutsätter). Hos byggföretagen var det kanske framförallt ISO 9000
standardens införande som bidrog till att skapa arbetsuppgifter för kvali-

99



tetsfunktionen och till att förstärka de kvalitetsansvarigas mandat. Detta
underlättade i sin tur för ett nära samarbete med andra anställda kring den
övergripande kvalitetsvisionen. På ett motsvarande sätt bidrog BPR
modellens tillämpningsmetoder till att lyfta fram en extern konsults exper
tis och erfarenhet. Jag har vidare påvisat dessa experters betydelse i accep
tansprocessen när det gäller att framställa dessa managementmodeller som
både generellt giltiga och lokalt användbara.

Även flera tidigare studier har förvisso uppmärksammat betydelsen av
experter - ofta under benämningen "carriers of management knowledge"
(se t ex Alvarez 1998) - när det gäller att förstå spridningen och acceptan
sen av populära managementmodeller. I likhet med det gängse perspektivet
har det emellertid varit dessa aktörers bidrag till att managementmodeller
uppfattas som "principiellt" relevanta som uppmärksammats, snarare än
deras bidrag till acceptansen i samband med den "reella" tillämpningen.
Det har till stor del handlat om att beskriva hur dessa aktörer bidragit till att
marknadsföra och legitimera populära managementmodeller (se t ex Lind
berg & Erlingsd6ttir 2003).
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9 TQM - var inte det bara ett mode?

Den sammantagna bilden är att managementkunskap numera sprids på bred
front och i en till synes ständigt växande utsträckning. Samtidigt finns det
också en tendens att undervärdera de mest uppmärksammade manage
mentmodellernas organisatoriska betydelse. Det beror bland annat på att
man tänker sig att det handlar mer om förändringar för ledningen än för
övriga verksamheten. Det beror också på att de populära managementmo
dellerna förstås som övergående moden, snarare än som bestående ut
gångspunkter. Resultaten från mina studier pekar emellertid på att införan
det av TQM innebar "en hel del verkstad".

Efter att ha diskuterat TQM-modellens utbredning och betydelse i
rummet, vill jag avslutningsvis diskutera dess utbredning och betydelse i
tiden. För ändamålet kommer jag i detta kapitel att belysa vad det innebär
att TQM tappat mycket av sin forna status och inte längre uppmärksammas
på samma sätt som tidigare. Särskilt kommer jag att vända mig mot en för
ståelse av denna utveckling där TQM-modellen - och därmed en populär
managementmodell mer generellt - avfärdas som något oväsentligt.

KvaIitetsv§gen

Det är många som har uttalat sig om managementfrågor med utgångspunkt
ifrån TQM. Den omfattande normativa kvalitetslitteraturen beskriver hur
vissa organisationer blivit oerhört framgångsrika, såväl i termer av förbätt
rade produktegenskaper som i termer av andra resultatvariabler. Under tit
lar som "Lessons from Enlighted Corporations" (Blankstein 1992), "The
QuaIity Revolution in Education" (BonstingI 1992) och "Crosby, Deming,
Juran - Three Preachers, One Religion" (Lowe & Mazzeo 1986) framställs
TQM-modellen som en överlägsen utgångspunkt för ett framgångsrikt för
ändringsarbete hos i princip alla typer av organisationer.

Budskapet handlar vanligen om att organisationer har allvarliga brister
när det gäller konkurrensförmåga och kundtillfredställelse, och att ett för
ändrat sätt att styra och leda verksamheten utifrån TQM är rätt sätt att han
tera dessa brister. TQM-modellen uppfattades också som en attraktiv och
legitim utgångspunkt för att förändra verksamheten av ett flertal organisa
tioner. I en studie av Nadler (1993), rapporterades till exempel att 86% av
de tillfrågade företagsledarna betraktade TQM som både dagens och mor
gondagens lösning på strategiska managementproblem.
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Vi befinner oss emellertid inte längre "i stormens öga". Idag är det be
tydligt färre som propagerar för TQM som en universallösning på mana
gementproblemen än vad det var för tio år sedan, och det allmänna intresset
verkar också ha minskat påtagligt (Lindvall & Pahlberg 2000; Rigby 2005).
En till synes mer eller mindre gränslös uppmärksamhet i rummet, kompen
serades med andra ord aven tidsmässigt mer begränsad varaktighet. En
modevåg kom och gick.

R0vik (1998) diskuterar modevågor i termer av globalt giltiga model
ler med tidsmässigt begränsad varaktighet. Författaren ställer därvid TQM
modellen å ena sidan i relation till den beställar-utförarmodell som fick så
mycket uppmärksamhet hos svenska kommuner under 90-talet, för att tyd
liggöra kontrasten global-lokal. Å andra sidan ställs TQM-modellen i rela
tion till den byråkratiska organisationsformen, för att tydliggöra kontrasten
mellan modeller som varit populära under relativt sett kortare och längre
tid.

Ett tydligt uttryck för TQM-modellens skiftande popularitet, visar sig i
variationer med avseende på antalet skrifter på detta tema över tid. När man
söker i olika databaser framträder ett generellt mönster med ett starkt väx
ande intresse för TQM under sent 80-tal och ett nästan lika starkt minskan
de intresse mot slutet på 90-talet. I diagram 1 & 2 visas resultatet av sådana
sökningar i den amerikanska databasen ABI/inform och i den svenska bib
lioteksdatabasen LIBRIS. Resultatet är i linje med vad andra funnit vid lik
nande sökningar (se t ex Abrahamson & Fairchild 1999; Bäckström 1999).
Förskjutningen mellan kurvorna förklaras sannolikt dels av den amerikans
ka dominansen inom managementområdet, och dels av att den förra fokuse
rar på tidskrifter och den senare på böcker.
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Diagram 1 & 2: Antal publikationer per år i LIBRIS respektive ABIlIn/orm
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Eftersom uppmärksammade managementmodeller vanligen lämnar tydliga
avtryck i affårsmedia, framstår resultat från databassökningar som den kan
ske viktigaste indikatorn på en managementmodells popularitet mer gene
rellt (Revik 1998; Heusinkveld 2004). Särskilt modeteoretiker har därför
använt sig av affårsmedia för att fånga populära managementmodellers va
rierande betydelse över tid (t ex Abrahamson 1996; Abrahamson & Fair
child 1999). Det finns emellertid skäl att iaktta en viss försiktighet när det
gäller att tolka och generalisera resultat från sökningar i databaser.

Ett problem har att göra med att databaserna erbjuder en bild aven
modells popularitet på ett allmänt plan. Det kan emellertid förekomma be
tydande variationer både mellan länder och mellan olika verksamhetsfålt,
när det gäller en viss modells status som en attraktiv och legitim förebild.
Det verkar till exempel som att TQM-modellen tappade mycket av sin po
pularitet inom industrisektorn redan under mitten på 90-talet, medan dess
popularitet inom den offentliga sektorn höll sig kvar längre fram i tiden (cf.
Hasselbladh & Lundgren 2002). Även om TQM-modellen inte längre
uppmärksammas i Europa och USA i någon större utsträckning, finns det
vidare indikationer på att modellen var mycket populär i Asien så sent som
2004 (cf. Rigby 2005).

Ett annat problem har att göra med att man får ett resultat som baseras
på närvaron aven viss etikett. Under en och samma etikett kan det emeller
tid rymmas ett varierande innehåll. Detta innehåll kan dessutom förändras
över tid i takt med ökad uppmärksamhet och spridning. En sådan föränd
ring kan också kunna skönjas när det gäller TQM. Exempelvis pekar Zba
racki (1998) på att det som skrivits på detta tema över tiden fick ett allt mer
omfattande innehåll och inkluderade allt fler dimensioner av betydelse för
organisationers styrning och ledning.

Ett ytterligare problem har att göra med att informationsmängden i da
tabaserna kontinuerligt har utökats. Många databaser är idag mer heltäck
ande när det gäller vad som läggs in och/eller inkluderar fler tidskrifter och
annat underliggande material i jämförelse med tidigare. En konsekvens av
detta är sökningarna har en tendens att bli "framtunga", det vill säga att
man kan förvänta sig att senare tidpunkter ger något fler "träffar" än tidiga
re tidpunkter. Även om detta inte medför några större problem om man
som i mitt fall är ute efter att tanga popularitetsmönster på ett övergripande
plan, ställer det krav på en mer selektiv sökning i databaserna om man vill
kunna göra exakta jämförelser år för år. Sådana jämförelser förutsätter vi
dare att innehållet i de enskilda skrifterna granskas närmare.
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Modet som n~got oväsentligt

"Quality fllanagefllent rose to the top ofnlanagefllent's agenda of 'things to do', and it
led to much talk as well as large number of diverse, sometimes sustained, organiza
tional initiatives. By contrast, throughout this period and up to the present time, stu
dents of organizations have either largely ignored these efforts or, if they took notice,
have tended to dismiss them as yet another superficiaI and ephemeral fad. Far from
being at the forefront ofthis major change movement, whether by guiding or assessing
its development, organizations scholars, for the most part, have remained aloof and
sceptical. " (Scott & Cole 2000, s xiii)

Det saknas verkligen inte publikationer som beskriver vad TQM är för
något och hur man skall förstå dess betydelse. På det stora hela har emeller
tid det vetenskapliga intresset för TQM varit relativt begränsat. Samtidigt
som många praktiker uppfattade kvalitetsarbete i allmänhet och TQM
modellen i synnerhet som något strategiskt avgörande, som ett flertal kvali
tetsprogram genomfördes och som det växte fram en betydande kvalitetslit
teratur, höll sig de flesta organisationsforskare länge avvaktande och skep
tiska. En förklaring till det relativa ointresset från akademiskt håll, var att
TQM avfärdades eftersom det "bara var ett mode" (Zbaracki 1998; Scott &
Cole 2000).

Mer allmänt används modebegreppet ofta i en nedsättande betydelse
för att beskriva fenomen som man av någon anledning är kritisk till (Abra
hamson 1996; Femler 1996). Blumer (1969) noterade denna inställning re
dan för mer än 30 år sedan och pekade bland annat på hur svårt det verkar
vara att betrakta modet - inom till exempel managementområdet - som en
väsentlig social process. Även om modets betydelse har fått betydande
uppmärksamhet sedan dess, lever en negativ värdeladdning av modebe
greppet fortfarande kvar. Detta kan bland annat förstås mot bakgrund aven
föreställning om managementmodet som något oväsentligt.

Föreställningen om managementmodet som något oväsentligt kan för
det första härledas till observationen att det inte är akademins credo som
dominerar den generella managementdiskursen (Furusten 1996; Mazza
1998). De mest populära TQM-alstren var snarare skrivna av praktiskt
verksamma konsulter med ett egenintresse av att sprida ett optimistiskt
budskap, ett budskap som samtidigt var oklart relaterat till verkliga skeen
den (Rombach 1990; Cole 1999). Mot denna bakgrund har TQM i en ralje
rande ton sagts handla mer om evangeliets glada budskap, än om teologins
noggranna utredningar (Abrahamson 1993).
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För det andra kan denna föreställning härledas till att modebegreppet
beskriver fenomen som kommer och går. I vårt fall kan detta med fördel
förstås mot bakgrund av observationen av att populära managementmodel
ler tenderar att visa ett mönster av snabbt växande och sedermera snabbt
avtagande popularitet i allmänhet och av observationen kring TQM
modellens skiftande popularitet över tiden i synnerhet (Abrahamson &
Fairchild 1999; Bäckström 1999).

Medan den första observationen lyfter fram de populära manage
mentmodellemas bristfälliga empiriska förankring, indikerar den andra att
dessa modeller bara framstår som aktuella under en begränsad period. Heu
sinkveld (2004) lyfter vidare fram en ytterligare observation från tidigare
forskning (t ex Gill & Whittle 1993; Abrahamson & Fairchild 1999) som
bygger på att organisationer kontinuerligt förkastar de managementmodel
ler som de nyligen tagit till sig, när något nytt och mer spännande dyker
upp. Eller som Heusinkveld (2004, s 4) själv uttrycker grundtanken i denna
forskning: "This involves the continuous and collective rejection of organ
izational concepts that have been widely embraced only a short time be
fore".

Föreställningen om managementmodet som något oväsentligt under
byggs vidare indirekt av att forskningen i regel närmat sig populära mana
gementmodeller på en strategisk snarare än på en operativ nivå. Överhu
vudtaget har man intresserat sig för att belysa att organisationer och dess
ledningar är mottagliga för populära managementmodeller, snarare än för
att belysa hur organisationer strävat efter praktiskt tillämpning och vad som
blivit resultatet av detta. Vissa modeteoretiker låter till och med resultat
från databassökningar representera hur organisationer förhåller sig till po
pulära managementmodeller över tid, trots det att det är ungefär som att
likställa det som visas i skyltfönstret med hur människor klär sig på gatan
utanför (Clark 2004).

Sammanfattningsvis bygger föreställningen om managementmoden
som något oväsentligt på att det handlar om ett fenomen som kommer och
går utan att förändra verksamheten i någon större utsträckning (cf. Blumer
1969; Sellerberg 1987). Mot denna bakgrund kan man bättre förstå varför
vissa forskare när de vill lyfta fram en viss populär managementmodells
organisatoriska betydelse, markerar detta genom att betona att det i detta
fall inte handlar om något mode (t ex Zeits et al 1999).
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En hel del verkstad

Trots att föreställningen om managementmodet som något oväsentligt un
derstöds av ett antal observationer och förhållanden, menar jag att åtmin
stone inte TQM-modellen kan avfärdas som ett perifert fenomen. Resulta
ten från detta arbete pekar istället på att denna populära managementmodell
fick avsevärd betydelse som utgångspunkt för förändringsprogram. Jag vill
särskilt peka på att genomförandet av kvalitetsprogram verkar innebära be
tydande åtaganden i verksamheten, att populära managementmodeller kan
fungera som stödjande resurser i samband med införandet av ett förändrat
arbetssätt samt att kvalitetsområdets institutionalisering medfört att detta
arbetssätt fortfarande kan leva kvar. Detta trots att TQM inte längre är på
modet.

Det mesta tyder till att börja med på att TQM-modellen inte bara blivit
uppmärksammad som en allmän förebild, utan också på att ett antal ambi
tiösa kvalitetsprogram har genomförts för att introducera en planeringsmo
dell i verksamheten. Genomförandet av sådana program innebar vidare i
flera fall betydande åtaganden och introduktion av förändrade arbetssätt i
den operativa verksamheten. I översiktsstudien konstaterades till exempel
att de studerade förändringsprogrammen hade en "strategisk karaktär"
(Grant 1994), vilket bland annat kunde härledas till kvalitetsfunktionens
utvidgade roll, en tydlig relation till företagens strategier och till att pro
grammen hade en långsiktig inriktning. Även om dessa kvalitetsprogram
utgör ett selektivt urval, saknas det inte andra studier som har rapporterat
likartade resultat (t ex Cole 1999; Easton & Jarell 2000).

Hucsynski (1996) hävdar att spridningen och acceptansen av populära
managementmodeller till stor del kan förklaras av att de ter sig attraktiva
för ledningen. Det beror på att de bidrar till att göra en osäker värld mer
begriplig, pekar ut hanterbara lösningar på besvärliga problem och skänker
ledningen ökad legitimitet. Mina resultat pekar emellertid på att populära
managementmodeller inte bara kan fungera som en stödjande resurs för
ledningen mer allmänt, utan också som en stödjande resurs i samband med
genomförandet av förändringsprogram. Med andra ord kan populära mana
gementmodeller fungera som "förändringsresurser" (se· vidare Rogberg &
Werr 2002b; Rogberg et al 2003).

En populär managementmodell kan fungera både som inspirationskäl
la och kunskapsbas för ett förändrat arbetssätt och som bidrag till kommu
nikationen, legitimiteten och förankringen i organisationen kring detta ar-
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betssätt. Hos byggföretagen fungerade TQM-modellen för de kvalitetsan
svariga dels som en ledstjärna i utformningen av ett förändrat kvalitetsarbe
te, och dels som en attraktiv beskrivningsmodell som bidrog till att minska
motståndet och öka engagemanget för en förändring av verksamheten. In
förandet av TQM-modellen bidrog till att skapa en mer accepterad platt
form för de kvalitetsansvariga, att dessa kunde ingå allianser med andra
som var intresserade av förändring samt till att legitimera ett förändrat ar
betssätt gentemot såväl interna som externa intressenter.

Med tanke på att TQM-modellen inte längre är på modet, skulle man
kunna misstänka att den mist en del av sin förmåga att fungera som en
stödjande resurs i det fortsatta förändringsarbetet. Hos byggföretagen kun
de vi också se hur kvalitetsterminologin successivt förlorade sin attrak
tionsförmåga, vilket medförde att det över tid blev allt mindre intressant att
använda sig av denna terminologi när något nytt skulle introduceras i verk
samheten. Vi fann emellertid inga indikationer på att strävandet efter att
skapa ett mer likformigt och formaliserat arbetssätt upphörde eller att man
slutade att använda sig av kvalitetsplaner (se vidare B: 100-107). Om man
får tro Adam & Hansson (2002, s 135), var detta ett mer generellt mönster:

"Trots att man vi ingången till ett nytt årtusende kan skönja en viss mättnad inför be
greppen 'TQM' och 'kvalitet' bland såväl forskare som praktiker och konsulter, vill vi
dock hävda att själva kärnbudskapet hos TQM, dvs ideerna om kund-, medarbetar- och
processorienterad verksamhetsstyrning är ett väl förankrat styrningsideal inom såväl
den tillverkande industrin som privat och offentlig tjänstesektor"

Att kvalitetsterminologin inte används lika frekvent som tidigare, verkar
med andra ord inte ha inneburit att man "slängt ut barnet med badvattnet".
Det pratas inte längre lika mycket om TQM, men åtminstone inom delar av
arbetslivet verkar modellens innehåll ha kommit för att stanna ett bra tag
framöver. Ett skäl till att så är fallet har att göra med TQM-modellen socia
la och kulturella förankring. Denna förankring har i sin tur diskuterats i
samband med att institutionaliseringsmönster på olika nivåer har studerats.
Ett framträdande drag för dessa diskussioner är att de lyfter fram betydel
sen av professionella kvalitetsorganisationer, statlig och överstatlig sank
tionering samt vissa uppsättningar kriterier för organisationsutvärdering (se
t ex Furusten 2002; Walgenbach & Beck 2002).

Tidigare i detta arbete har betydelsen av att vissa kvalitetsstandarder
och utmärkelser vuxit fram som särskilt legitima tillämpningsmetoder när
det gäller att bedriva kvalitetsarbete - och därför framstår som både mer
attraktiva och som svårare att bortse ifrån - betonats. Jag menar vidare att
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TQM-modellens institutionalisering från verksamhetens perspektiv till stor
del kan förstås utifrån dessa kriterier för organisationsutvärdering. Det be
ror på att standarder och utmärkelser utgör allmänt uppmärksammade och
officiellt sanktionerade tillämpningsmetoder för kvalitetsarbete, vilka i fle
ra fall dessutom har såväl sanktionerats lokalt som tillförts förhållanden
som återspeglar den operativa verksamheten inom olika organisatoriska
fålt.

Frän managementmode till organisationsförändring

Mot bakgrund av resultat och slutsatser från detta arbete, kan TQM
modellen inte avfårdas som "bara ett mode". Jag menar också att detta re
sonemang har en mer generell bäring. Även om modeprocesser brukar be
traktas som något övergående å ena sidan och institutionalisering som nå
got bestående å andra sidan, menar jag för det första likt Czarniawska &
Joerges (1996) att dessa sociala processer också utgör förutsättningar för
varandra. För det andra vill jag lyfta fram att även i sådana fall där man inte
kan observera lika tydliga institutionaliseringsmönster som i TQM-fallet,
lämnar ändå populära managementmodeller ofta tydliga spår efter sig i or
ganisationen.

Att modet och institutionen kan betraktas som varandras förutsätt
ningar, har bland annat att göra med att managementmodet kan utgöra en
väsentlig mekanism bakom den sociala och kulturella förankringen inom
detta område. Detta framträder till exempel i Furustens (2002) beskrivning
av TQM-modellens nationsöverskridande institutionalisering. Här beskrivs
bland annat hur modellens påtagliga betydelse kan förstås som en konse
kvens av att ett antal organisationer inom stat och näringsliv - med författa
rens egna ord - "kraftsamlade kring ett mode".

Man bör vidare ha klart för sig att de managementmodeller som vid
olika tidpunkter dominerar den generella managementdiskursen inte bara
ersätter tidigare budskap - som förespråkarna vanligen är tydliga med att
påpeka - utan också bygger vidare på dessa. Modet kännetecknas överhu
vudtaget aven historisk kontinuitet (Blumer 1969; Abrahamson 1993).
Czarniawska & Joerges (1996) diskuterar detta fenomen med utgångspunkt
ifrån uppmärksamhet som en social produkt. Deras poäng är att effektiv
kommunikation förutsätter att budskapet redan är delvis bekant. För att nå
got skall kunna uppmärksammas i stor skala behöver vi redan känna till det
i något avseende, vilket betyder att "det nya" alltid på något sätt måste
bygga på "det gamla".
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Att managementmodet handlar om evolution snarare än revolution,
kan illustreras av de managementmodeller som dominerat den generella
managementdiskursen under 90-talet. Björkman (1997) lyfter här fram lik
heterna mellan TQM, BPR, TBM (Time Based Management) och Lean
Production, medan Bäckström (1999) beskriver perioden som "processer
nas årtionde". Även om till exempel BPR betonar omstrukturering i betyd
ligt högre grad än TQM, innebar den förras framväxt en fortsatt institutio
nalisering av ett processperspektiv på verksamheter och så vidare.

Heusinkveld (2004) pekar vidare på att bara för att något slutat vara
populärt generellt sett, behöver det inte alls betyda att det tappar i populari
tet i den enskilda organisationen. Författarens slutsats är att även om gene
rell uppmärksamhet tenderar att leda till ökad uppmärksamhet lokalt, är det
inte alls säkert att processen fungerar i motsatt riktning. Bara för att något
nytt och mer spännande dyker upp, behöver det därför inte betyda att orga
nisationer förkastar de managementmodeller som de nyligen tagit till sig.
Dessa kan istället vara väl förankrade lokalt (cf. Forsell 1999).

Även när organisationen så småningom börjar fokusera på andra ut
gångspunkter, försvinner inte heller tidigare utgångspunkter utan att lämna
spår efter sig. Det kan handla om ett förändrat arbetssätt som fortsätter att
vara aktuellt, men det kan också handla om både språkliga och kognitiva
spår. Med det förra menas att delar av managementmodellernas vokabulär
lever kvar och blivit en del av det ordinarie språkbruket. Med det senare
menas att delar av modellernas verksamhetslogik blivit en del av organisa
tionens kognitiva repertoar, genom att efterlämna ett visst kollektivt sätt att
förstå hur verksamheten både fungerar och borde fungera (R0vik 1996;
Heusinkveld 2004).

Populära managementmodeller kan även lämna spår efter sig i den
formella organisationsstrukturen. Detta kan bland annat härledas till rela
tionen mellan managementmodeller och interna expertfunktioner. När or
ganisationer tar till sig något den inte känner till sedan tidigare, inrättas i
vissa fall särskilda utvecklingsenheter som stöd för införandet. Hatchuel
(1993) menar att om sådana enheter väl etablerats som en följ d aven mo
devåg, har de en tendens att leva kvar och finna nya uppgifter även när vå
gen sköljt förbi.

Ett annat sätt att beskriva att populära managementmodeller lämnar
spår efter sig, är att beskriva det som att organisationer "lagrar" erfarenhe
ter av sådana modeller. Enligt R0vik (1998) är förmågan att lagra erfaren
heter av tidigare förändringsprogram i själva verket ett framträdande kän
netecken för moderna organisationer. Denna lagring kan vidare få till följd
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att mer eller mindre bortglömda managementmodeller - eller delar därav 
reaktiveras och får förnyad aktualitet vid senare tillfällen. Heusinkveld
(2004) pekar på att detta paradoxalt kan medföra att införandet aven senare
tillkommande managementmodell, leder till att lyfta fram snarare än tona
ned en tidigare modells ställning som praktisk utgångspunkt för verksam
heten.

Mot nya fr§geställningar

Avslutningsvis har jag argumenterat för att managementmodet i allmänhet
ochTQM-modellen i synnerhet har bidragit till att förändra den operativa
verksamheten, genom en betydande utbredning såväl i rummet som i tiden.
Jag menar därför - i polemik med föreställningen om modet som något
oväsentligt - att ett intressant och sannolikt underskattat sätt att studera hur
organisationer förändras, vore att närmare undersöka hur dessa förhåller sig
till utbudet av ständigt skiftande förebilder inom managementområdet.

Tidigare forskning har till stor del intresserat sig för att förklara varför
så många organisationer kontinuerligt attraheras av managementmodeller
på modet. Jag skulle med stöd av bland annat Heusinkveld (2004), däremot
vilja rekommendera att fortsatt forskning i högre grad betraktar beslutet att
ta tillämpa något modernt som undersökningens utgångspunkt och inte som
dess resultat. Medan till exempel Erlingsd6ttir (1999) strävat efter att följa
TQM-modellen i rummet från övergripande inspiration till praktiska ned
slag, skulle jag därför vilja rekommendera att man i större utsträckning
strävar efter att följa en populär managementmodell över tiden från intro
duktionen i den operativa verksamheten och framöver.

En till synes framkomlig väg i detta avseende vore att fokusera på en
viss populär managementmodell- varför inte TQM - och att följa dess vi
dare öden hos ett strategiskt urval av organisationer (cf. Trost 1993). Jag
tänker mig vidare att en sådan ansats inkluderar centrala utvecklingsenheter
i analysen. Som bland annat visats i detta arbete, står införandet av populä
ra managementmodeller ofta i nära relation till sådana enheter.

Jag menar avslutningsvis att det vore intressant att parallellt följa ut
vecklingen både hos de studerade organisationerna och inom den generella
managementdiskursen (cf. Sahlin-Andersson & Engwall 2002c). Särskilt
intressant vore det att följa hur organisationer över tid förhåller sig till den
na diskurs och om - och i så fall hur - detta förhållningssätt kan förstås i
relation till kvarvarande spår av tidigare populära managementmodeller.
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English Summary
The starting point of this thesis is based on the observation that some man
agement models spread more extensively and meet less resistance than
could be expected from prevalent organization theories. Total Quaiity
Management (TQM) for example, has spread across national borders, dif
ferent business sectors and various economic contexts during recent years.
But how come that TQM and other popular models could be perceived as
equally relevant in so many different situations?

Earlier research on the diffusion and acceptance of popular manage
ment models has largely focused on a strategic leve!. In the analysis made,
there has been a bias to pay attention to how popular models are accepted
on a generallevel, whereas less attention has being paid to issues related to
how organizations deal with these models specifically. With a focus on
TQM, the purpose is thus to explore the acceptance of popular management
models on an operative leve!. In this case, it means that I will focus on how
such models are being perceived and valued in connection to the execution
of change programs.

A review of the TQM literature from an organizational science
perspective was carried out in order to identify more specific questions.
This showed that TQM met a considerable resistance among employees
when introduced. It was reported to be experienced as being dubious rather
than relevant and as being difficult to apply in practice. Based on this un
derstanding, among other things, two questions were posed: what is ac
cepted when TQM is introduced in the organization; and how is this man
agement model applied in order for a changed work practice to be ac
cepted?

To be able to understand how acceptance is created on an operative
level, one of the considerations made is that the management models that
gain wide-spread attention tend to be de-contextualised. It means that popu
lar models almost per definition become re-contextualised when they func
tion as starting points for change programs. The theoretical perspective
used to analyse the contextualisation process is derived from "Scandinavian
Institutionalisrn". From this perspective, the process is then seen in terms of
making concrete, partial imitation and combination.

Three studies form the empirical base for the investigation. To start
with, a systematic overview of reported quaiity programs in various indus
triai organizations was carried out. It was followed by a more focused study
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of quaiity programs executed by three companies within the construction
sector. The third study included, is based on a change program with a tele
com operator having Business Process Reengineering (BPR) as its role
model.

In this thesis, the three studies are presented in four different papers;
"Quaiity, Strategy & Structural Configuration" (Shani & Rogberg 1994),
"När kvalitetsideema möter praktiken" (When the quaiity ideas meets prac
tice, Rogberg 1995), "TQM som förändringsresurs" (TQM as a change re
source, Rogberg & Werr 2002) and "Om acceptansen av populära model
ler" (On the acceptance ofpopular modeis, Rogberg & Werr 2000).

Based on my results, the first conclusion drawn is that when TQM is
introduced in the organization, it is a planning model that is to be accepted
rather than a learning model or a visionary model. In the change programs
studied, the introduction of TQM meant the entry of changed work prac
tices focusing on the production process in a technical sense, and that as
sumed that the operations are of a character weIl suited for de-limitations,
measurements and formalisation.

In earlier research, one frequent point made is that TQM has such an
ambiguous character that it has been used in, and legitimised, a number of
different change programs. However, my results put forward the restric
tions rather than the opportunities in shaping quaiity programs as locally
valid change programs. In particular, the presence of externai criteria for
organizational evaluation (standards and awards) meant restrictions when it
came to carry out programs based on quaiity models other than the plan
ning model, as weIl as in adjusting this specific quaiity model to the local
conditions at hand. This, in tum, helps to shed light on the fact that many
employees experience TQM as dubious rather than relevant and as difficult
to apply in their own operations.

However, the way a popular management model is perceived and val
ued is not only a function of which general model we are talking about and
how it appears locally, but also a function of the way it is applied. The sec
ond conclusion drawn is that TQM was applied both as a superior mean
and as a subordinate end, in order for a changed work practice to be ac
cepted. The superior way of applying TQM helped to create commitment
and legitimisation for the change programs, whereas the subordinate appli
cation was needed in order to avoid a confrontation with existing beliefs
and practices.

This superior and subordinate approach to TQM was derived from a
close collaboration between quaiity functionaries and other implementers.
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As a consequence of their pragmatic efforts in trying to change the opera
tions, the universally designed TQM-model was then coordinated in differ
ent ways with a number of other more or less company specific elements.
The efforts of these actors meant that TQM was accepted - albeit with a
distance - despite the fact that this model was not seen as being designed
for the specifics of the local operations.

Organizations seem to be open-minded for the infiuence of popular
management models on a strategic leve!. However, my results show that
organizations could very weIl be open-minded for this infiuence on a more
operative level as wel!. The overall conclusion drawn is that TQM and BPR
generally became accepted among the employees on this leve!. To start
with, this could be explained by the fact that the popular models functioned
as a legitimate, and in several cases attractive, way of describing overall
change visions as weIl as more specific starting points for a changed work
practice.

Properties ofpopular management models created prerequisites for the
acceptance of TQM and BPR. The importance of the local actors in tum
had to do with their ability to utilise the fact that such models could func
tion as universal ways of describing the desired changes, and at the same
time to show that a changed work practice is applicable or at least not non
applicable in the operations.

In addition, the perception and valuation of the popular management
models studied are derived from the appearance of certain experts of TQM
and BPR respectively. The introduction of these models created work tasks
and put forward the importance of intemal quaIity functionaries in one case
and an externaI BPR consultant in the other case. The higher status of these
experts also improved their chances of a successful mission.

Research dealing with the spread of popular management models has
mostly paid attention to howexecutives are attracted to the general mes
sage advocated. It has also observed fashion swings among management
modeIs, i.e. their limited product life cycles. However, my results show that
such management models are not only accepted starting points for organ
izational change "in principle", but also accepted starting points "in reality"
both in the short and in the long rune Based on this understanding, the
wide-spread assumption of fashion as something peripheral and unimpor
tant are finally strongly questioned.
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Introduction
The number of quality programmes see..TIlS to grow e.~onentially...~ recent report
- based on a survey of Fortune 1000 companies (Lawler et aL, 1992) about
"Employee Involvement andTota! Quality Manage.TIlent" - concluded that 77 per
cent oi the companies implemented quality programmes.l\tIuch has been writte.."1
about quali~ incluåinga large amount ofwork from consultants and practising
managers, under an increasing variety of names - product quality, quality
standards. quality assurance, quality contra1circIes, total quality contral anå
total quality management - and rnany different change programmes guided by
~'qualityexpertsJI have been, orare CtUTently being, impleme..TJ.ted in organizations
around the globe. Tne vast literature and the number of various programmes
arrried outret1ect both the compl~~ty and thee!usiveness of the quality phenomenon.

Wltile the nwnber of quality programmes see.'11S to increase exponentiall~ the
scho1arly published material on quality programmes is rather limiterl. In a critical
moad, it has bee.'i argued that major interest in quality practice has yet to see its
match in robust qualitytheo~which might be e.~lained by the fact that qualiry
is a rather vague phenomenon (GrcIlt et al, 1994). Same even argue that the
amount of published material is actua1Iy decreasing (Stee1 and ]ennings, 1992).
Contributing factors are the confidentiality requirement, rules and palicies set
forth by the awaråing age.Tlcies of both the Deming and Malcolm Baldrige; the
applications, scares, arid e.~ers' evaluations ofall the companies which have
applied are unavai1able and strictly confidential. Relatively few comparative
scientific studies - with the exception of Garvin's (1991) informal in·depth
inte...rviews of 20 quality e.~erts and Easton's (1993) comparative review of 22
companies - can be fotmd

As the interest in quality programmes is growing globa11~ as the rate of
organizational efforts are increasing, andas the rate offailedquality 1mprovement
efforts increases (Cole, 1993), itseems appropriate to providea systematic overview
of qualityprogrammesas they appear inorganizational andmanagerial practice.

The authors would like to acknowledge the participants of the Shakespeare seminar condueted
during the 199111992 academic year at the Stockholm School of Econqmics - Professors Benit
Stymme, TorbjörnStjernberger,]anLöwsteåtPeterDochertyand UhikaAkerfundJohanBerg1tmd,
]esperBlomberg;FredrikLennartsson, Cnrister Norr - for theirsuggestions, encoUIägementand
support throughout this projecr. We a1so appreciate the aitical comments of Professor Robert
Grant on an earlier version of this manusaipt
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Furthermore, it has been argued that careful artention must be given to the
srraregic character and srruetural supportconfiguration of quaiity efforts (Grant
et al, 1994). The purpose of this stUåy is threefold: to examine keyaspeers that
have been discussed in the literature on quality programmes. such as goals and
visions. the extension of the programmes within organizations and the strucrural
contigurarion employed; to provide a compararive overview of qualiry programmes
from organizations utilizing a variety of approaches; and to explore same of the

------- theoreticai implicarions as they emerge from the review, especially concerning
therr strategic characrer and srructural support configuration.

Quality Programmes: Same Key Features
This study addresses the holistic nature of qualiry programmes: their purpose:
their business strategic context; the nature or the quality programmes in terms
of their vision, guiding philosophy, education and training, technosrructural
features, the qualiry structure, methods and resources; and reported ourcomes.
Quality - in the qualiry literarure - is referred to both as a method and as service
and product properties. We use the tenn quality programmes to Stress that the
rnain focl1s is directed towards quaiity as more ofa methcxL imple.rnented in order
to change and/or improve a variety of the finn's aspecrs. Even though produc!
and service prope.'1:ies may hold a specific standing among these aspecrs they
will, in this article, attract our attention as outcomes in a general sense.

The quaiity literature, some'CNhat limited from an org3..L"'1i.zation science point~

of·view, see.'11S to emphasize two broad organizational science themes - strategy
{Garvin, 1987; Schonberger, 1992} and strucrure (Imai, 1986). Cause and effect
relationships between strategy and structure are a source oi ongoing scholarly
debate. Chandler (1962) argues that strategy precedes structure, a structure ~Nhich

mayor may not be altereå depending on the found need. However, several studies
demonstrate the influence of various structura1propertieson strategy (e.g.
Mintzberg, 1978). Mintzberg argues that "Sirategy is apattern within the stream
of action". Quality has been described both as a competitive strategy and as
streams of action.

Given the variety of quality approaches, and given the complex and diffiOllt·
to-quantify costs and benefits and system-wide implications of implemenring
organizational programmes company..wide, specific evaluation criteria and
approaches seem inappropriate for appraising the interre1ation between quaiity
programmes, the strategic situation and structural properties of the organization.
Thus, the starting point ought to aim at viewing strategy and structure as
interre1ated aspects lookingformore emergingpatterns. Thepath we have chose..TJ.
to follow is to approach qualityprogrammes from the viewpoint of their strategic
character. Quality programme investments are strategic to the. degree that they
are important (ie. critica1 to the:finns overall perionnance), they involve substantial
resource commitments, they are long nm and they are not easily reversible, i.e.
become materialized in structural properties of various kinds.

Estimating returns on strategic investments is difficult because it involves
complex interaction among multiple actors. Utilizing the nation of. strategic



character makes us focus on the quaiity programme itseif, the organization in
wnich the programme is embedded, and the dynamics between the qualiry
programme purposes and visions, theor~tionaL e.."'ctension and the struetural
configurations.
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The Visions oj- the Quaiity Programmes
Qualiry programmes seem to relate to multiple goals beyond the product and/or
service dimensions. Thus. quality improve.f11ent as the major goal for organizational ------
errorts is too narrow to explain or predict mueh of the dynamics oiorganizational
pe..r:fonnance. The quaury iiterature consists of differe.'1t approaches (Fork~ 1991;
Garvin. 1987). Each approach highlights speciiic aspects and is advocated by a
distinct ~expertl': Deming and Juran follow the user-based approach; Crosby
fol1ows the manufaeturing-baseå approach; and Taguchi follows the value-based
approach_ Althougheach approach shared the generic vision ofquality improveme..Tl~

the methodologies used to achieve the vision vary.
The literature which addresse5 the vision of quaiity programmes consists of

contraclicrory notians.. Kerfoot and Knights (1993), for e..~ple, point out that
for most oi the time the "means" proposed will hinder the ;'e.'1ds" propagated by
the same authors. Their argume...'1t is that in the desire to harness social relations
to rnanagerial ends. the prescribed methods and practices seek to contrel the
ambiguity; unce.'1ainty and unpredictability of social relations, the precise features
Di social relations that make labour valuable as a potentially productive and
creative resource.

The Extension af Quaiity Programmes
In rnanagerial and organizational practice, the traditional approach to quality
prog!aIl1I1les focusedon product quality: Tne e..'I1phasis was on the fulfi1me...'1t of
specifications. Thus the issues we."e more oIte.'1 thannot connected to the production
deparnnentEven though the focus has been broarlened, both concerningproposed
solutions and proposed applications, aspects of producrion technology hold a
strongposition. In]uly 1950, Deming, in a state..l11ent to the]apanese, argued that
"theapplica.tion ofstatistica1 principles and techniques in all stages ofproduction
should be directed towards the economie manufacturing of a product that is
useful and that has a marker' (De..TIling, 1956, p. 12).. His ]apanese hast, Ke.'D.ichi
Koyanagi observed, "Dr Deming oite.Tl e.'D.phasized. tbat the quality of the product
mustmeet the market i..e. the changingmoods of the customer" (Koyanagi, 1960).
Integrating the market with the research, development design and production
has u.~ged the focus of the quality programmes from the production department
to the totality of the organization.

The actual integration, or what has been labelled as the total dimension of
quality programmes, continues to bea challenge. Careful review ofthe work thus
far reveals that system aspects of total quality have been assumed by most
scholars and practitioners, even though theyare often.not articu1ated e..~licitly:

Despite the fact that the roots for most of the theoretica1 work can be traced to
either theenginee..,;ng systems theory base (cybernetics) or to sameextent to the
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social science views of system thinking, existing systems methodologies - such
as syste..'1lS analysis, stream analysis,syste.rns engineering, concurrenr engine~ring
and action research - which are driven by General Systems Tneory thinking and
phiIosophy (Check1and, 1981) are not incorporated methodical1y into most of the
reported quaiity programmes or the qualiry developmental phases.

The Slructural Configuration o/ the Quaiity Programmes
All organizations, however designed, share ce..rtain attributes.AlI involve a division
and co-ordination of tasks, all transfonn inputs inta outputs, all invoive information
processing, and all require an tmeven distribution or legitimate authority: .4Jthough
only a limited number of organization science studies have been carried out
concerning the role of the struetural configurarion in quality prograrnmes, several
studies deal with structural properties: same attention has been paid to the
development ofguiding rules and procedures (e.g. Hill and Freedman, 1992); some
addressed the locus of authority and decision-making autonomy given to the
quality function and to the lower hierarchical levels in the organization (e.g. Imai.
1986); and some examined the role that collaboration plays among deparnnents
and groups in organizational perfonnance and quaiity improvements (e.g. Cole,
1993). Thus, from an organi2ational science viev;point, three well-known features
appear to attracr special atte.Tltion: centralization (e.g: Tnompso~ 196i), formalizarion
(e.g. Reimann, 1974) and integration (e.g.. Lawrence and Lorsch. 1967).

Arelatively unnotic...od practice which has been reported as e..rne.'"g1ng in Japanese
organi2ations is the creanon of "The Paralle! Hybrid Organization't. This speciiic
struetural form is charged with the responsibility of foste..ring the qualiry activities
in the fonnal structure: it incorporates elements from both the formal and the
informal organizations; it functions essentially outside and parallei to the formal
organization; it creates a new combination of people and charges them with
quality-related tasks; and it has a structure of its own which operates under
different rules and principles from those oi the formal organization (lil1rank and
Kano, 1989; Shani and Rogberg, 1993).

Quality Programmes: A Selective Sample
Nine <:ase studies were carefully se!ected for comparison and analysis(l]. The
studies and the dimensions of comparison are summarized in Table r. The
dimensions were chosen to e..~e the purpose, the conte.."'Ct and the nature of
the quality improvement effort, and the outcome ofthe efforts. Within each ciuster
we have identified key dimensions. Description of the dimensions can be found
in the Appendix.

Dur selection of studies shown in Table I is by no means exbaustive, and Dur
final choices reflect a combination of the five criteria me..'1tioned. The cases were
coded independe.'1tly by the two authors who reviewed the cases and appraised
the qualityimprovementprogrammesalongthe includeddimensions. Disagreements
among the coders were discussed and resolved by way of a combined review'of
the data available. In a few ca.ses, additional phone interviews took place with
individuals from the companies..
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i\S Table Ireveals, most srudies tend to report on success projea:s ahnost e..~clusively;

leaving the literature almost void of data concerning the potential pitfalls of
quality improvement errorts. Moreover, even in reports of successful projects.
those aspects of the design and implementations ~;vhich are unsuccessful or
abandoned are rarely menrioned. Similarly, results on outcome dime.'lsions tend
to be selecrively reported. This selective reporting could lead one to misleading
conclusions about both the quality improvement efforts themselves and their
probabiliry of success. Obviousl~ mare c:lreful reporting of all the fearures of ------
qualiry improvement programmes and all the outeorne dimensions of both
successfu1 and unsuccessful efforts would be desirable.

Quality Programmes, Organizational Goals, Strategy and Structure
A number of issues have been identified which require attenrion from thase
inte..rested in advancing our unclerstanding of quality prograrnmes. Careful revie'N
of Table I reveals same key theorerical implications and issues. What follows is
a discussion that is organized in t'w'o clusters: issues re1ated to the strategic nature
of, and issues that are re1ated to the struet:ural coniiguration at quality programmes.

The Strategic iWeaning ofthe Qua/z·ty Paradigm
Quality is one of the key elements ofcompetitive aåvantage (Schonberger, 1992).
The decision to address quaIity improvement efforts is a strategic choice which
t:ikes place within cbangingmarkets, economie and organizarional conte.xts. Tne
increased competitive nature of the global business environment has been an
impetus for quality initiatives in many ozWmizations. Quality programmes present
a competitive cballenge that requires not only the assessment of the companies'
basic operations but also of their overall business strategy (Belohla~1993). Two
rece...'1t $tudies address key strategic issues associated with the Baldrige .-\ward,
its criteria and evaluation process (EastOIl, 1993; Garvin, 1991). Same of the areas
identified and discussed are the level of investment needed in order to improve
performance, the ability to demonstrate it, and the e."{tent to which the criteria
re:tlect the fmancial performance as well as product/service quality: Similar
strategic·based issues can be found in the discussion about the Derning prize
and ISO 9000 (Bush and Doole~ 1989).

WhenFlorida Power & Light- the VS Deming prize winner of1989- initiated
its quality programme, major investments were encountered. Comprehensive
company..wide training and formal courses, rnany visits to a similar ]apanese
company which had previously received the award, and multiple se.TDinars with
the ]apanese managers were same of the activities e.."<:ecuted. The magnitude of
the investmenis seem to have signiiicantly e.xceeded available resources. Simi1arl~
in the Ericsson..Te1ecom case, major resource commitments bad to be made in
order to receive ISO 9000 certification. Examples reflecting this are the increased
and broadened quality organization and the approximate1y 60,000 additional
man..hours used 'in the- process of achieving the certffication.

But while EriCsson could connect the effort arising from its strategic use of
the process management method to the anticipateci new requirements owing to
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the evolving European Community; anå bad a strongfinancial point-of--depanure,
the Florida Power & Light Company"s link to its resource hase and strategic
situation seems to have exceeded its abiliry. OWing to major financial and qualiry
problems, during 1990 procedures ~~hich were key in receiving the Deming Prize
were suspe.TJ.ded (Wcod 1991). Furtherrno~ Wood argues that the major shortroming
of the quality improvement eftort undertaken by Florida Power & Light had to
do with its emphasis on a centralized system, which contradicted the company's

------- decentralized tradition.
Even though Ericsson's quaiity eifort seemed to have been better matched

with irs strategic situation and resource hase, no positive impact, either on the
financial situation or on produet quality; was reported. The company bad a quality
organization in place and bad the experie.'1ce ofa company-wide quality prograrnme
and specific quality assurance programmes at the plant leyeL However, fuifilling
the ISO 9001 requirements was not a smooth process. It was not unol a year had
gone b1T, with the deadline only halt a year awa~ that leading aetors realized that
things were simply "just not happening" and really bad to push and become more
involved in the effort The paradox is that while the tit between t~e company's
strategic situation, its resource base and earlier efforts in quaiity programrnes
seems to be a necessary pre.condition ror successfui quality investments, their
combined effect might hinder short-term development

Multiple perspectives of business strategy can be found in the literature.
Regardless of orie.'ltatio~ the.re see.rns to be a fair se..TJ.Se of conse..1JSUS that business
strategic choices ought to be rnaåe and mat a strategic vision is critical to company
success. Among the choices which need to be made, the time perspeetive is aften
regarded as critica1, especially in the quality improvement context

One of the variables which seems to vary in the studies reviewed is the time
hornon of the programmes in tenns of being of a short- or a long-term nature.
Temporality might be related to a number of other diiferences in the reports of
the quality programmes, including the major emphasis by the differe..Tlt guiding
philosophies. From our point ofview this is not coincidentai Temporality see..Tl1S
to have importmt effects on organizational members' perceptions as weil as on
the resources spent. i\ rece.'1t study reports a significant difference in managers'

. and employees' attitudes depe.'1ding on whether they believe the groups they
be10nged to are intended to be permanent or temporary (Bushe, 1988). Howev~
a careful review indicates that most of the cases reflect long-term efforts which
were viewed by most organizational members, when reported, as demanding a
fair amount of both time and resourCe5.

The effects of temporality on the outcomes of the quality programmes could
potentially bea function ofthree theoretically distinct, yetdynamically interre!ated,
aspects: the quality strueture configuration'g task iocus, the powerdynamics in
the fonnal organization, and the motivationai consequences of those effects for
members of the structural configuration.

InGlobeMetallurgica1 Company; explicit qualityprogrammes have been taking
place since 1982. Being a supplier in the automobile industry meant that the
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company had to fulfil specific quaiity requireme.TJ.ts. The purpose of the reported
quality effort was to improve quality contral practices and attain Ford's Q-l
certification. The technologica1 edge in product lines bad increased and the vision
seems to have been the esrablishment of a production level characterized by
stanåardized and predictable performance. To meet all the requirements, the
Baldrige .A.ward evaluarion process was chosen as one of the methods. Globe
managed to attain the Q-l ce.rrification and the Baldrige .-\ward after an intense
quality improvement struggle over asix-yearpe.'"iod ..~dditiona1 reported outcomes ------
had to åo with the signiiicant reduction in total product costs and improved
ove.~lconunUIricatio~

Similar outcomes were reported from the Triburg case. The revie'.v of the
quaiity programmes revealed different orientations coupled with different
philosophies. While Globe's vision strove to establish replicable performance,
Triburg estabiished a quality programme e."'qJeriment While Globe used Jurans
guiding philosophy; Triburg used Crosby's. While Globe was organized to meet
the Balcirige criteria, Triburg created a parallellearningstrueture. The inquisitive
mind has to wonder about the potential causal re1ationships (and their directions)
eetweTlan initialvision, a guiding philosophy; programmes' structural coniiguration
and outcomes.

The Slructurai Configuration
The strategic decision to become involved in quality improve.'Ilent errort seems
to be followed in most cases by the delegation oi the major responsibility to a
quality function - i.e. vice..president for quality - within the organization. The
quality organization plays a key rale in the evolution of the quality programme.

The degree oforg-anization has been captured in a variety or tenns, including
"boundedness" (AlderfeI; 1976), "100se coupling" (Weick, 1976) and "underorganized
and overorganized" (Bro~ 1980). FollowingBrown (1980) and Bushe and Shani
(1990), we define the degree of organization as the extent to which systems
behaviour is defined and constrained by regulatory mechanisms, and arrange
systenlS on a contmuumfrom tightly organized to loosely organized Reguiatory
mechanisms inciude (but are not lUnited to) strategy, structure, technology)
leadership, and human resource pracrices. Degree of organization offers rnany
dimensions on which tightly and loosely organized syste.'IlS differ. Same of the
key dimensions are fonnalization, centralization and integration.

This review of the cases indicates that the struetura1 configuration of quality
programmes seems to foster a "bigher degree of organizationJ

' as related to the
overall organizationalstructure. However; we proposed that the quality structural
corrfiguration~ have very different effects depending on whether it functiODS
in overorganized,-,cinderorganizedorappropriatelyorganizedsystems. AtNorthem
Te1ecom, for e.."QID.ple, a relatively overorganized system with a high degree of
formalization and mode..ratedegreeofcentralizationandintegration, thestructural.
corrfigurationhas takenonverysimilarcharacteristicsas theformal organization.
Thequalityorganizationemergedas ahnasta microcosmoftheformal organization.
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At the same time, while a fair degree of consensus on the ends were achieved
within the qualiry structural.configuration and behveen the strucrural support
corrfiguration and the fonnal organizatio~ most of the energy and the disag:rec..me.l'1ts
focused on the means. An attempt to foster a more ;'appropriately organized't
structural configuration with high degree of integration - the desired state by
top management - was reported to be a verf difficult task.

NCC is an example of a relatively underorganized system with a moderate
degree of formalization, lowimoderate degree of centralization and low degree
of integration. In 1989, the organization went through a major merger. Combined
effects of changes in state law and the need to reduce costs encouraged the
·organization to establish a more predictable and controUable overall production
system. The quality organization evolved as a mechanisrn for addressing the
changing context.While the quality organization ernerges as a more "appropriate!y
organized system" with moderate degrees of formalization, centralization and
integration, it may face problems of organizational politics. To the extent that
leading actors in both underorganized and overorganized systems perceive the
emerging properties of the quality organization as problenlatic, we e.xpect that
the re1a.tionships which are beginning to emerge will be hinde...red or even. te..'1!li.nated
and alte..rnative struetural configurations be sought arter.

The emerging nature of the quality organization and its inte.raction with "the
rest of the organization" foste..rs ove..rall syst~TIl dynamics which require further
e..xploration. Studies which e..xamined the cause·and-effect relationships be~Neen.

paralIei Iearning structures and the organization rnagniiy both the complexiry
and the potential e.Tl1bedded in the phenomenon (Bushe and Shani, 1991).

At Ericsson Te!ecom the quality organization has bee.Tl a permanent part of
the organization ror years. The vice-presiåenr of quaiity is part of the CEO's top
management team. While the decision to improve efficiency and achieve ISO 9000
certi:fication was reached by the top managpJlle...'1t team, faci1itating the certi:fication
process through the existing quality organization encountered major diificulties
and was characterized by a very slow start with re1atively little progress during
the first year that folIowed the decision. The increased responsibili~ placed on
the quality organization without significant increase in resourCe5, was coupled
with power dynamics within the formal organization. These issues may have
contributed to the slow start.

Addressing quality improvement issues requires a wide variety of skills and
lmowledge. At the same time, the involvement of organizational members in the
effort is crucial to its success. The more variety of organizational resources
involved in the quality improvement effor!, the more difficu1t itmighr be to arrive
at shared understanding of the issues, let alone shared solutions to problems. At
Ricoh for ~"{3JIlple, the more people who got involved in the internal Deming
prize evaluation process, the longer it took to develop a shared understanding of
the gaps and the actions needed to be taken to close the gaps. It tock the Ricoh
Companyfour years of concentrated effort and bard work to receive the award
It was difficu1t for people from the different parts of the organization to see
common problems and agree on the changes required. The president of the



company and all the company e.~ecutives had to be aggressive!y involved in the
eftort inorder to keep the process movingforwarci .>\s more cbanges were required
in total organizational functioning, more involvement was required. However,
the greater the involvement, the lower the chances were that agreed-upon solutions
could be round.

Conclusion
We have reviewed the literature on quality improvement programmes and have
identified some key features. The comparative investigation of the nine studies
revealed some important gaps. NIost of these relate to the unsystematic use of
the espoused theoretical founciations, and the lack of methodical reporting
praetices. Studies tend to be reported seIective1y; but most studies seem to deal
with the broad themes of strategy and structure. Some problems and frontiers
facing scientists conåucting research in the future were explored.

Of the many findings in the current study, the most important is the need to
pay closer attention to the interplay betw'een the contextual faetors within which
quality is addresserl and the nature of the quality programme itself. We proposed
that inves1ment in quality programmes is strategic to the degree that it is important
(i.e. critical to the finn's overall perfonnance), that itinvolvessubstantial resource
commitments, that it is long run and not easily reversible. We suggest that
managers view the primary objective or an investment in quality improvement
as establishing competitiveadvantage. Astrategicapproach to quality improve.'!1ent
means that the quality efort is continge..'1t on the finns strategic goal, its avai1able
resourCe5, the choice of the appropriate quality improvement orie.'ltation and the
nature of its product-market environme.'1t

'i\'Iost of the quality improvement efforts are closely connected to same form
of a"tternal evaiuation. Wmning the Deming Prize or the Ba1drige National Quality
Award or the ISO 9000 certi:fication requires the ful:fi1me..Ylt ofa'tterna1 requirements
or specified criteria within a striet time frame. The significant amount of e:'{tra
work:. over time and documentation required, e.."{ceeded most of the companies'
initial e.."q)ecta:tions. Furthermore, most companies identified the difficulty of
fostering continuous improvemenrs following the e.nernal eva1uation. .A. paradox
which-requires further study is that while the one distinct purpose of the quality
evaluation criterion is to promote quality awareness within Syste.TIlS and units,
the e."rternal evaiuation processseems to be bott! the drivingforce for improvements
and the major restraining force for continuous improvements.

Give..'1 thecomplex nature of the organizational process of implementing quality
programmes, and given the system-wide implications of introducing more
integrated approaches, special attention should be given to the structural
configurations of the:firm and to the choiceofthestructuralsupportconfiguration
which is created,'to house and lead the quality effort

The management ideal propagated in the quality literature involves a few
simple theoretical concepts and multiple array of practices. Howey~ our study
ilItistrates the intricacies of the implementationprocess.Appreciaringthe romple.."åty
of the quality improvement e:fforthelps us to unrlerstand why many versions of
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it exist and why many quality efforts fait It also explains the relatively little
scie...TJ.tiiic knowledge avaiIable. Qualiry programmes are most likely to remain a
major compone.Tlt of organizarional and manage..Tial reality: Ifanything, this siudy
points towards the potential embedded in the phenomenon, the complexity of
quality programmes, same strategic-based and structural-based challenges, and
the increasing need far scientific research.

Nate
1. The crireria for the selections were: the srody haå to be reported in a scie.'1tific publicarion:

the repons made an attempt to assess the programmes beyond proviåinga detailed desaiption:
the studies as a wnole represented most of the different quaiity improveme.'1t orientations:
the organizations represented a wide range oi industries; and at Ieast SO per cent oi the
studies were evaluated by an external body and/or were candidates for anationai Quality
Award.
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Appendix: Categorica1 Dimensions

The Purpose
Describes the purposes of the quaiity improvement prograrnme' as deiined by the researchers or
organization.

The Context
Caprures the overall conåirions \virhin which the qualiry improvemenr programmes rake place.
with speciiic e..'nphasis on the nature of the comperirive ~nvironment. the business situation and
the overall business srrategy:

(1) Business environnienc åescribes the narure oi global and industry comperirion; the social.
political and legal pressures, Jnd degree of rechnological change.

(2) Business situation and strategy: is made up of elements and forces in the business
environme.'1t that the organizarion must satisiy and the chosen srraregies to aådress these
issues.

(3) Organization strUcrure: at the most basic revel capttlres the swn tota! of the ways in which
labour is diviåed into disrinct tasks and then irs co~rdination is achieved among these
tasks (l\tlintzCerg, 1978). Whiie many compone.'1tS ofstrUcmre can be found in· the lireracure
the threecare dime.'1sions ofsttuerure mat we '.viiI address are fonnaiizarion. cencra1izarions
and integration:

• Formalizarion: reie.rs to the emphasis on foiIowing rules anå procedures in condueting
·organizarional acriviries (i.e. Reimann, 1974).

• Cenn-alizarion: reters to the locus of authoriry and åecision making and is the e.'(tent
to which decision-making autonomy is åispe."Sed or concenrrated in an organization
(e.g. Thompson. 1967).

• Integration: reters to the qualiry of collaborarion tbat existS among depamnents anå
groups that are required to achieve uniry oi eifort (Lawrence and Larsen. 196i).

Nature o/ the Quaiiiy Improvement Programme

(1) VISion: refers to thee."q)ression ofthe vaiues unåerlyingthe quality improvementprogramme
the stateme.'1t of irs mrended outcomes and time horizon for the eftort.

(2) Guiding philosophy: refers to the chosen guiding philosophy and/or guiding 14guru" (i.e.
Deming) for the qualiry impmvemenr programme.

(3) Training and education: the type of eciucarionai programrnes and the speciiic courses
provided in order to åeve!op the skiils and knowfedge relevant to quaIicy and quality
improvemenrs.

(4) Technostrueroral format: the type oistrucmral configurations used to house and lead the
quality improvement programmes.

(5) The last three categories in this section are the same structural dimensions as under
"organizationstrUcmre-" - formalization. cenrraiizationand investigation with one exception:
they focus on the nature of the struetural configuration of the quality effort

Outcomes

(1) Perionnance (productivity): shows changes in performance and/or proåuetivity· reported
by the researcher(s) or organization as a resu1t of the quality improvement programmes.

(2) Behavioural (attitude): indicates collective attimdes and/or behavioural changes reported
as a result of the quality improvement programmes.

(3) Unexpected: the unexpected ouecomes identifies unintentiona! medS of the quaIity
improvement pmgrammes.
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Kvalitetsfenomenet

1 KVALITETSFENOMENET

1.1 Tre byggföretag i blickfånget

I centrum får detta arbete står de kvalitetsprogram som byggföretagen IM, NCC, och

SIAB genomförde i början på 9O-talet. Med tanke på att det handlade, om levalitets

program är det naturligt att tänka sig att satsningarna i första hand riktades mot att

förbättra de byggnader som uppförs och överlämnas. Under senare år har också
byggföretag blivit utsatta för en omfattande kritik. Det anses att branschen brottas med

kvalitetsproblem och att problemen tilltagit under senare tid. Byggföretagen har bl a

kritiserats får sättet att bygga våtutrymmen, användandet av flytspackel, platta tak som

läcker in och för att ta för liten hänsyn till ventilationsproblem (Kadefors, 1992).

I mitten på SO-talet började vidare ett antal betydelsefulla kunder vidga sina krav. Det

räcker inte längre för byggföretagen att överlämna en fårdigställd produkt. Bygg

företagen skall dessutom bedriva ett aktivt internt kontrollarbete, och kunna visa upp att

så är fallet. Det är heller inte bara utomstående som pekat på svagheter. Även bland

byggföretagens personal är detta något som uppmärksammats och under SO-talet fördes

en branschomfattade kvalitetsdebatt (cf. Backvik & Hammarlund, 1990). Om man tittar

lite närmare på de tre byggföretagens kvalitetsprogram, fmner man emellertid att dessa

omfattar aktiviteter och inslag som i mycket varierande utsträckning riktas mot

egenskaper hos de varor och tjänster som tillhandahålls.

Man kan med fördel sätta dessa observationer i ett vidare sammanhang. Under de senaste

10-15 åren'har kvalitetsideer har kommit att bli mycket uppmärksammade och legat till

grund för en mängd aktiviteter och satsningar. Byggfdretagen är faktiskt bara några i

raden av organisationer som kommit att genomföra omfattande kvalitetsprogram.

Dessutom, egenskaper hos varor och tjänster är ett traditionellt fokus för kvalitetsarbetet,

och det är vardagsspråkets och ordlistans betydelse, men det verkar inte alls vara något

självklart fokus för de kvalitetsprogram som kommit att genomföras under senare år.
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1.2 I uppmärksamhetens centrum

Av alla de initiativ, moden och innovationer som uppmärksammats under senare tid, har

kvalitetsideerna hamnat i främsta skottgluggen. I de flesta industrialiserade länder har

kvalitetsarbetet fått en alldeles särskild status och en mängd satsningar på att förändra/

förbättra praktiken har genomförts. En .uppsjö kvalitetsförespråkare av alla de slag

propagerar vidare för "kvalitetslösningen på problemen". I Sverige har ett stort antal

organisationer kommit att genomföra kvalitetsprogram. Några exempel i mängden är

Landstinget i Bohuslän, CSN i Sundsvall och IBM i Järfålla. Mot denna bakgrund är det

inte så konstigt att International Business Week ägnat en specialbilaga åt "The QuaIity

Imperative".

Det ökande intresset har inte bara medfört att ett flertal organisationer genomfört

kvalitetsprogram, utan kvalitetsideema har också manifesterats på flera sätt. Nationella

och internationella kvalitetsutmärkelser har utarbetats, kvalitetsinstitut och intressent

föreningar har bildats, ett antal professorer har tillsatts och en internationell

kvalitetsstandard - ISO 9000 - har utarbetats och nått stor spridning. Dessutom förefaller

de kvalitetsprogram som initierats vara omfattande och resurskrävande. Det uppges t ex

att det krävdes ungefär 60 000 extra mantimmar för att kunna genomdriva och fullfölja ett

större kvalitetsprogtam hos Ericsson Telecom (Bergren et al, 1991).

I de talrika kvaIitetsdebattema verkar man för självklart att det som förespråkas kan

utsträckas· till organisationer av alla de slag. Exempelvis såg inte den tillträdande SE

bankschefen.Bjöm Svedberg några problem alls med att-överfara erfarenheter av

kvalitetsarbete från tillverkning av telefonväxlar hos Ericsson, som var hans tidigare

arbetsplats, till bankvärlden. Själv säger han att - "Jag ser inga skillnader.

Organisationens mognad när det gäller kvalitet är mer avgörande" (Kundorienterat 4/93,

s 2).

Till och med den politiska sfären och riksdagsvalet 1994 har kommit att omfattas. Ett av

de senaste numren av "Kundorienterat" (3/94) - som är ett nyhetsbrev från det svenska

kvalitetsinstitutet SIQ - lanseras som "valspecial". Inför valet tillfrågades parti

sekreterarna om de respektive riksdagspartiernas syn på kvalitetsutveckling. Alla partier

utom Ny Demokrati lämnade svar. Exempelvis ställdes och besvarades frågan - "Hur

tillämpas och beaktas kvalitetsbegreppet vid utfonnningen av partiets förslag som läggs

fram i politiska beslutsorgan7".
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Fönnodligen har det alltid arbetats med att förbättra egenskaper hos varor och tjänster.

Ett exempel kan hämtas från 1600-talet då Sverige var en betydande jämexportör.

Intresset för att upprätthålla en hög kvalitet var stort, även om intention och utfall kanske

inte alltid sanunanföll. En viktig instans var de s k jämvräkeriema som hade till uppgift

att kassera undennålig vara före export. De allra flesta järnbruken hade också egna

stämplar så att man kunde se varifrånjämet härstammade (Hecksher, 1985). Även om

det går att finna ytterligare en mängd olika exempel på aktivt kvalitetsarbete, brukar

his~orieskrivningar härleda kvalitetsideemas ursprung till detta århundrade och de

systematiskt utarbetade metoder som utarbetats (Garvin, 1988; Juran, 1991).

Frågan är om inte uppmärksamheten under de senaste 10-15 åren saknar historiskt

motstycke. Det verkar heller inte finnas mycket som talar för en avmattning - snarare

tvärtom. Över 70% av de 1 000 mest lönsamma företagen i USA rapporteras bedriva ett

systematiskt kvalitetsarbete (Lawler et al, 1992). I en annan studie uppgav över 80% av

de tillfrågade företagsledarna att kvalitet kommer att ha högsta prioritet även år 2000

(Spector & Beer, 1994). USA är förvisso ett av de länder där kvalitetsideema kommit att

bli som kanske allra mest uppmärksammade, men'det råder ingen som helst tvekan om

att det handlar om en internationell företeelse.

1.3 Inte bara produktegenskaper

Det fmns en utbredd uppfattning om att produkters inneboende egenskaper har blivit allt

viktigare, i jämförelse med deras pris, när det gäller ~tt göra affärer i det privata

näringslivet. Detta anses ha blivit allt mer uppenbart under de senare åren - det räcker helt

enkelt inte längre med att vara billigast (Garvin, 1987; Bergman & Klefsjö, 1991). En

generell trend är vidare att kunder minskar antalet leverantörer för att möjliggöra ett

närmare samarbete, och ror att säkerställa att inköpta produkter håller högsta kvalitet

(Sandholm, 1988). Liknande resonemang förs när det gäller den offentliga sektorn. Här

handlar det bl a om att i tider av krav på nedskärningar och ökad effektivitet ändå göra ett

minst lika bra jobb och bibehålla samma servicegrad, eller till och med att förbättra dessa

aspekter (ef. Edvardsson & Thomasson, 1989).

Om man emellertid tar del av de otaliga debatter om kvalitetsfrågor som förts under de

senaste 10-15 åren, fmner man att egenskaper hos varor och tjänster bara är ett av flera

teman som avhandlas, och att kvalitet har kommit att tillskrivas en mängd betydelser.

Kvalitet och arbetstillfreclställelse har t ex kommit att förknippas med varandra. En låg

arbetstil1fredstä11else kan utgöra ett väsentligt kvalitetsproblem om man får tro bl a
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Bergman & Klefsjö (1991). Kvalitetsproblem kan även vara av flera andra slag - "Ett

annat kvalitetsproblem är att produktionskostnaderna inom byggsektorn har ökat kraftigt

under senare år i samband med en stark högkonjunktur" (Kadefors, 1992, s 3). Än mer

abstrakta storheter kan vara i fokus, och inte sällan talas det om - "...the need to improve

the overallievei of'quality' in organizations" (Almaraz, 1994, s 9).

Utöver standarder och utmärkelser har en betydande uppsättning tekniker, metoder och

angreppssätt av olika slag utarbetats som medel för kvalitetsförbättringar. Statistiska

kvalitetsplaner ger underlag for att kunna kontrollera endast en viss andel av inköpta

produkter. "Quality Function Deployment" kan användas som ett hjälpmedel för att

översätta kunders/avnämares krav och förväntningar till krav för den egna verksamheten

och det finns också ett antal "mjuka" metoder. Även" om kvalitetsideema omfattar ett

flertal angreppssätt och inriktningar samlas de flesta kvalitetsförespråkare kring

honnörsord som "göra rätt från början", "ständiga förbättringar", "anställdas

delaktighet", "arbeta med processer", "kunden i centrum" och "företagsledningens

engagemang" (Bergman & Klefsjö, 1991; Dean & Snell, 1991).

I många sammanhang talar man vidare om kvalitet som ett sätt att styra och leda

organisationer. I Lillranks & Kanos (1989) tappning handlar det om e~ lednings

orientering som utgår ifrån ett systematiskt arbete med kvalitet, defmierat som

kundtillfredställelse, där någon eller några av de metoder som utarbetats nyttjas. Ibland

tydliggörs att det är själva arbetssättet som är i fokus, snarare än produktegenskaper som

sådana, genom att bestämningar som kvalitetssäkring, totalkvalitet eller något annat

används. Sådana tydliggöranden gärs emellertid långtifrån alltid.

Kvalitetsideema har på senare år blivit mycket uppmärksammade, och det är många som

sprider budskapet Det ter sig"emellertid långt ifrån självklart både vad det är frågan om

för ideer och vad alla f6rekommande kvalitetsprogram är tänkta att förbättra. Med andra

ord - vad i hela friden är det egentligen som pågår? Hur kan det komma sig att

kvalitetsideema omfattar så många och skilda inslag? Och om nu kvalitet inte·längre

självklart relaterar till egenskaper hos varor och tjänster - vad relaterar begreppet då till?
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1.4 Studiens uppläggning

Föreliggande arbete kommer att behandla två frågeställningar. För det första vad det är

som kännetecknar kvalitetsideema. För det andra vad som händer i mötet mellan dessa

ideer och byggforetagens praktik. Resterande delen av kapitlet kommer jag att diskutera

dessa frågeställningar och hur de kommer att besvaras.

Ideernas innehåll

I olika tider har vissa ideer fått mer uppmärksamhet än andra som utgångspunkter for att

förändra/förbättra organisationer. Det handlar om ideer som pekar ut ett önskvärt

framtida tillstånd, eller ett centralt problem som borde lösas, och en eller flera lämpliga

vägar bort från dagens situation. Framväxten av populära ideer,uppstår aldrig ur intet,

utan är resultatet aven mängd aktörers aktiviteter. Det är många som vill bidra till

kunskapen om hur organisationer bör bedriva sin verksamhet och/eller drar nytta av

intresset för ett framväxande fält. Uppmärksammade ideer formuleras och omfonnuleras

därför kontinuerligt som ett resultat av ytterligare erfarenheter och av att fler personer

strömmar till (Barley & Kunda, 1992; Hatchuel, 1993).

Kvalitetsideema har varit i ropet sedan början av SO-talet och de hat blivit föremål for en

mängd aktiviteter. Det är relevant att fråga sig både vilka tekniker, metoder och

angreppssätt rör kvalitetsarbete som kommit att utfonnas och vad de har för karaktär,

liksom vad de är tänkta att förbättra eller leda fram till samt vilken eller vilka betydelser

som kvalitetsbegreppet tillskrivits. Det är emellertid också relevant att fråga sig vilken typ

av aktörer som aktivt förespråkar kvalitet och hur ideema förändrats över tiden.

Det fmns mycket att säga om kvalitetslitteraturen. Exempelvis pekar Grant et al (1994) i

uppskattande ordlag på att här finns en mer humanistiskt ådra än i annan jämförbar

litteratur, medan Abrahamson (1993) i en raljerande ton hävdar att det snarare handlar om

evangelium än om teologi. Man kan intressera sig for vad som kännetecknar

kvalitetsideema mer generellt, vilket också kommer att göras i detta arbete, men man

skall ha klart för sig att dessa ideer är utformade för att komma till praktisk användning.

När kvalitetsprogram. genomförs kommer verksamheten att påverkas på något sätt, men

också ideema kommer att påverkas som ett resultat av genomförandet. Det betyder att

samtidigt som genomgången av kvalitetsideema fungerar som en bakgrund till studien av

byggföretagens kvalitetsprogram, kan studien av programmen i sin tur bidra till en

förbättrad förståelse av dessa ideers särdrag. Arbetet konuner att handla ~m utsagor om,
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och erhållna innebörder av, kvalitet, vilket betyder att något egentligt svar på frågan livad

är kvalitetlt inte kommer att kunna ges.

Ideerna möter praktiken

De studier som försökt fånga kvalitetsarbetet i praktiken pekar på.att detta kan ta sig en

mängd olika uttryck. I en tidigare studie av nio kvalitetsprogram framgick detta med stor

tydlighet (Shani & Rogberg, 1994). Vi fann till att börja med att de metoder som

användes var av skilda slag - från statistiskt inspirerade, via kriterier för standarder och

utmärkelser, till metoder för gruppdynamik och kommunikation. Även om kvalitets

förbättringar betonades i samtliga fall, handlade det i själva verket om olika fokus - från

att förbättra produktegenskaper, via att förbättra kvalitetskontrollen och mottagligheten

för ändrade kundkrav, till en strävan efter att bli den bäst fungerande offentliga

verksamheten i USA och erkänd därefter.

Man kan tolka dessa observationer som att det fmns ett betydande handlingsutrymme att

välja och vraka bland förekommande inslag och ta till sig det som passar bäst rör

tillfället. Ett sådant resonemang tar emellertid för liten hänsyn till situationen som den kan

te sig for en enskild organisation eller för organisationer inom samma grupp, d v s för

besläktade organisationer som befmner sig i ett likartat sammanhang (Abrahamson,

1991). När enskilda organisationer genomför kvalitetsprogram verkar det nämligen vara

på det viset att de är påverkade av vad externa aktörer som bransch- och myndighets

organ, konsultfmnor och kunder anser vara lämpligt eller till och med kräver (Cole,

1989). I det lokala sammanhanget kan därför någon eller. några få av kvalitetsideemas

inslag te sig överlägsna, självklara och/eller svåra att frångå när kvalitetsprogram skall

genomföras. Exempelvis var de program som vi studerat nära knutna till specifIka

kriterier för extern utvärdering av verksamheten, och i flera fall hade kunderna tydliga

synpunkter på hur kvalitetsarbetet borde bedrivas (Shani & Rogberg, 1994).

Vägen från ett inledande intresse till dess att något fungerar i praktiken löper emellertid

sällan på precis samma sätt, och själva införandesteget brokar vanligen innebära att ideer

ges en verksamhetsspecifIk utformning (Jacobsson, 1994a). Det finns nästan alltid ett

utrymme för enskilda initiativ. Dessutom kan ett kvalitetsprograms utveckling över tiden,

och förmågan att dra nytta av uppkommande erfarenheter, få större betydelse än

karaktären hos specifIka ingående inslag (Marguiles, 1994). Det mycket väl hända att ett

visst inslag kan ges delvis olika innehåll, form och mening när organisationer inom

sanuna grupp genomför kvalitetsprogram.
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Ideer kan införas i en praktik på flera sätt och en praktik kan förändras av flera olika skäl.

En förändring av verksamheten kan utgå ifrån en av ledningen på förhand bestämd och

väl övervägd inriktning, vara ett resultat av hanterandet aven plötsligt uppdykande

händelse eller något som växer fram mer eller mindre av sig självt. De tre byggföretagen

NCC, 1M och SIAB har konunit att genomföra omfattande kvalitetsprogram, och jag

studerar mötet mellan kvalitetsideema och praktiken i samband med dessa programs

genomforande. Det betyder att det förändringsperspektiv som valts handlar om

medvetna, och av ledningen sanktionerade, försök att förändra sättet att bedriva

verksamheten.

Praktiken möter ideerna

Man kan närma sig frågan om hur praktiken påverkas i samband med ett1cvalitets

programs genomförande ifrån två motsatta utgångspunkter. Å ena sidan kan man betrakta

påverkan som direkt knuten till kvalitetsprogrammets utformning, alternativt karaktären

hos ett visst inslag, som sådant. Stora delar av kvalitetslitteraturen kan hänföras hit.

Bland annat återfinns här ett antal framgångshistorier där man dels får ta del av företaget

X:s',reeept, och dels ta del av budskapet att andra företag som gör på samma sätt kommer

att vinna samma fördelar (se t ex Blankstein, 1992). Å andra sidan kan man betrakta

påverkan på praktiken som ett resultat av att kvalitetsprogram kan fungera som "utlösare

av förändring", d v s bidra mer till att, än till hur, en verksamhet förändras (ef.

Löwstedt, 1989). Faktorer knutna till den enskilda verksamheten antas från denna

utgångspunkt spela en central roll när det gäller hur verksamheten kommer att påverkas,

medan kvaIitetsprogrammets specifIka utformning oe:h karaktär tilldelas en underordnad

betydelse.

När man intresserat sig får vad som händer när praktiken möterkvalitetsideema är frågan

inte om, utan på vilket sätt, praktiken kommer att påverkas av vad ett kvalitetsprogram

kan tänkas föra med sig. Man får rör den skull inte glömma bort den enskilda

verksamheten. De nya ideerna kommer att möta etablerade arbetssätt och ett införande

sker aldrig i ett socialt vakuum. Hur en organisation påverkas beror vidare bl a på vilken

typ av verksamhet som bedrivs och på erfarenheter och sediment från eventuella tidigare

kvalitetssatsningar (Dean & Snell, 1991). Inte ens i tider aven betydande kris för en

organisation, d v s då möjligheterna till en förändring av verksamheten har som kanske

allra störst förutsättningar att slå igenom, är det betydelselöst var någonstans ideema

införs (ef. Jacobsson, 1994a).
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Man kan mycket väl tänka sig att några kvalitetsprogram i mängden rör med sig

förändringar av det slag som framgångshistoriema påskiner, men även om de inte skulle

göra det så behöver det inte alls betyda att effekter uteblir. Ett kvalitetsprogram kan

nämligen både medföra en direkt påverkan och leda till indirekta, symboliska

förändringar. De senare typen av förändringar kan vara verkliga.Dog, men de kan vara

lätta att glömma bort eftersom det vanligen är mål, resultat och tydligt förändrade

handlingsmönster som det letas efter. KvaIitetsprogram kan flytta om makten, legitimera

organisationers varande, bidra till lärande, upplevas som hotande för några och ge

"energikiekar" till andra (ef. Czamiawska-Joerges, 1990). Jacobsson (1994b) menar i

denna anda att medvetna försök att förändra en verksamhet både kan vara aktivitets

skapande, d v s leda till förändrade arbetssätt, och identitetsskapande, d v s leda till

förändringar av det sätt på vilket människor uppfattar sig själva och den verksamhet de

arbetar inom. Vad byggföretagens kvalitetsprogram för med sig kan med andra ord ges

flera svar, och min tolkning gör inte anspråk på att vara vare sig den enda eller den

slutgiltiga.

Som en avslutning på detta inledande kapitel, kan det vara på sin plats att påpeka att jag

har inspirerats av den allt större skara forskare som betraktar världen som socialt

konstruerad (ef. Scott, 1992).. Från denna utgångspunkt antas att människan såväl

skapar, som skapas av, det sociala sammanhang hon ingår i. Eller som Berger &

Luckman (1967, s 79) uttrycker det· "Society is a human product. Society is an

objective reality: Man is a social product.t1. Det här betyder inte att det som

uppmärksammas skulle vara en falsk, overklig eller imaginär värld. Däremot handlar det

om andra logiker än de som naturvetenskapen nonnalt u~g~ ifrån. I den socialt

konstruerade världen är det som ter sig välbekant och naturligt inte det enda möjliga, och

det gäller därför för forskaren att försöka undvika att ta allmänna föreställningar för

givna.
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2 KVALITETSIDEERNA OCH DERAS FRAMVÄXT

I det här kapitlet kommer kvalitetsideema och der,as framväxt att presenteras och

diskuteras. Genomgången syftar dels till att ge en översikt över området, och dels till att

lyfta fram några huvuddrag. För ändamålet har jag valt att framförallt utgå ifrån två

centrala textböcker; Garvins "Managing Quality" från 1988 och Bergmans & Klefsjös

"Kvalitet - från behov till användning" från 1991. Dessutom har jag använt mig av

kOllunentarer om kvalitetsområdet i akademiskt inriktade managementtidskrifter som

"The Academy of Management Review" och "Journal of Organizational Change

Management".

Kapitlet inleds med ett avsnitt om hur kvalitetsarbetet växt fram. Därefter följer avsnitt

om centrala kvalitetsförespråkare och vad som kännetecknar dem, om de metoder som

utarbetats~ om kvalitetsutmärkelser och standarder och om kvalitetsbegreppet och dess

innebörder. Avslutningsvis presenteras ett övergripande kvalitetsfokus. Eftersom en stor

del av det som skrivits om kvalitet kan härledas till amerikanska källor, är det svårt att

undvika en amerikansk betoning i framställningen. Jag har emellertid även lagt in en del

uppgifter om svenska förhållanden för att balansera framställningen.

2.1 Kvalitetsarbetets framväxt

Jag kommer här att utgå ifrån Garvins (1988)'historieskrivning till största del. Det är en

av de mest ambitiöst genomförda historieskrivningar- som fQrekommer i kvalitets

litteraturen och den anknyter till vad andra beskrivit (t ex Bergman & Klefsjö, 1991;

Juran, 1991). Garvin beskriver hur ideema växt fram och förändrats som en utveckling i

fyra successiva och delvis överlappande faser - kvalitetskontroll, statistisk kvalitets

styrning, kvalitetssäkring och strategisk kvalitetsstyrning. De senare faserna bygger i

stor utsträckning på de tidigare, men fokus, metoder och den roll som kvalitetsarbetet

tilldelas i organisationen har förändrats över tiden.

Kvalitetskontroll

Garvins beskrivning tar sitt egentliga avstamp för ungefär hundra år sedan. Det

kvalitetsarbete som följde i fotspåren av den industriella revolutionen kallar Garvin för

kvalitetskontroll och det är en inriktning som än idag förekommer i många sammanhang.

Här handlar det om att kontrollera slutprodukter för att undersök~ om de uppvisar några

felaktigheter. Målet för denna verksamhet är att sålla ut avvikande produ~er för att
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säkerställa att de utgående produkterna håller en hög och jämn prestanda. Det handlar om

att väga och mäta, sortera och gradera När kvalitetsarbetet efter industrialismens

genombrott bl~v föremål för ett mer aktivt intresse, kom också kontrollfunktioner att

växa fram inom tillverkningsindustrin.

Taylor, anfader till Scientific Management, tillhörde dem som argumenterade for vikten

av ett mer systematiskt kvalitetsarbete. I hans skrifter från sekelskiftet presenteras

kvalitetsarbetet som en av uppgifterna inom ramen för hans funktionella arbetsdelning.

Taylor menade att det krävs åtta funktionella arbetsledare for en effektiv styrning av

produktionsorganisationen, varav en - "the inspector" - övervakar kvalitetskontrollen:

"The inspector is responsible for the quality of the work, and both

the workmen and the speed bosses (who see that the proper cutting

tools are used, that the work is properly driven, and that euts are

started in the right part of the piece) must see that the work is

finished to suit him. This man can, of course, do his work best if he

is a master of the art of finishing work both weil and quickly"

(Taylor i Garvin, 1988, s S).

Det fokus för kvalitetsförbättringar som kännetecknar kvalitetskontrollfasen sägs helt

enkelt handla om att kontrollera in kvalitet. Enligt Garvin var det i samband med de

aktiviteter som Shewhart och dennes kollegor bedrev vid Bell Laboratories på 20- och

3O-talen, som inriktningen på det traditionella kvalitetsarbetets utsattes for en första

allvarlig prövning. Bergman & Klefsjö (1991, s 48) menar att - "Om någon enstaka

person skulle kallas för den moderna kvalitetsstyrningen~ fader är det förmodligen

Walter E Shewhartlf
•

Statistisk kvalitetsstyrning

Inom naturvetenskapen hade man allt mer börjat arbeta med statistiska förklarings

modeller, så för Shewhart som var disputerad fysiker låg en statistisk kvalitetskontroll

nära till hands. Utifrån en sådan utgångspunkt gav han riktlinjer för hur man kan betrakta

tillverkningsprocessen på ett sådant sätt att man kan avvärja att felaktigheter på slut

produkter överhuvudtaget uppstår. Om man kan få tillverkningsprocessen i statistisk

jämvikt (controlled) kan man använda sig av metoder som "styrdiagram".
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"A phenomenon will be said to be controlled when, through the use

of past experience, we can prediet, at least within limits, how the

phenomenon may be expected to vary in the future. Here it is

understood that predictioD means that we can state, at least

approximately, the probability that the observed phenomenon will

fall within the given limits." (Shewhart i Garvin, 1988, s 7).

Statistiken har successivt kommit att få fler användningsområden. Exempelvis har

statistiska resonemang använts som urvalsgrund för att inte alla enheter i ett tillverkat,

eller inköpt parti, skall behöva avsynas när man vill sålla ut avvikande enheter. Detta

f6rfarande användes bl a i amerikanska och brittiska f6rsvarskretsar i samband med

andra världskriget. Ett flertal kvalitetsideer kan också knytas till militära erfarenheter av

organisering med spridning långt utanför försvarets domäner. Särskilt gäller nog detta då

aktiviteter blivit föremål får militär standardisering. Exempelvis utgör lvfiL-STD-I05 en

allmänt spridd, och än idag vanligt förekommande, "lathund" för att avsyning av ett parti

inte skall behöva omfatta alla enheter (Juran, 1991).

I och med den statistiska kvalitetskontrollens framväxt kom kvalitetsarbetet att bli en

aktivitet som berörde fler enheter i produktionen än avdelningarna för kvalitets

kontroll. Det fokus för kvalitetsförbättringar som dominerar fasen för statistisk

kyalitetsstyming sägs främst handla om att styra in kvalitet och relateras till Shewhart

och dennes syn på tillverkningsprocessen.

Kvalitetssäkring

Efter andra världskrigets slut växte successivt nya angreppssätt fram, och bIa utsträcktes

kvalitetsarbetet även till konstruktions- och marknadsavdelningama. Även om

kvalitetsarbetets inriktning i stort sett kan sägas vara detsamma - undvikande av

bristfålliga produktegenskaper - kom de statistiska resonemangen att kompletteras av

metoder och angreppssätt som hade delvis andra utgångspunkter. Fokus för de

kvalitetsförbättrande åtgärderna utvidgades från tillverkningsprocessen till produktions

processen, d v s började inkludera såväl den fysiska tillverkningen som -organiseringen

av produktionen mer generellt. Garvin menar att det fokus för kvalitetsförbättringar som

dominerar kvalitetssäkringsfasen handlar om att bygga in kvalitet.

Under kvalitetssäkringsfasen böljade centrala kvalitetsförespråkare som Deming, Juran

och Feigenbaum göra sina röster hörda. De här personerna har sedennera kommit att

erhålla status som "kvalitetsgurusfl, vilket är ett epitet som de delar med något mer
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sentida förespråkare som Crosby och Kano. Flera av de tidiga kvalitetsförespråkarna är

än idag verksamma och bidrar tillsanunans med ett stort flertal andra till den omfångsrika

kvalitetslitteraturen. Utvecklingen knuten till denna fas sammanhänger inte bara med ett

ökat intresse för de anställdas roll, utan också med en vidareutveckling av de statistiska

resonemangen.

I den första upplagan av "Quality ControI Handbook" från 1951, uppmärksanunar Juran

de kostnader som hänger samman med bristfålliga egenskaper hos varor och tjänster och

att det är lönsamt att förebygga dessa. Juran var redan vid denna tid noga med att påpeka

företagsledningens centrala betydelse för kvalitetsförbättringar, en åsikt som sedermera

kvalitetsf6respråkare i de flesta läger brukar lyfta fram (Almaraz, 1994). Själv

kommenterar han detta på följande sätt:

"The achievement of world-class quality has profoundly affected the

outlook of upper managers. Some CEOs, both here [in the VS] and in

Japan has told me, tOur prime concern is about quality.· If quality is

right, then everythings else will be right.' No V.S or Japanese CEO

told me that in the early 1950s." (Juran, 1991, s 24).

Feigenbaum hävdade i sin tur, i en skrift som även den kom ut 1951, att i princip alla en

organisations avdelningar bidrar till de slutgiltiga egenskaperna hos varor och tjänster

och att det därför krävs en "Total Quality ControI". I skriften med samma namn föreslår

Feigenbaum en kundfokuserad defmition av kvalitetsbegreppet och pekar på vikten av

integration mellan olika avdelningar, enheter och nivåer. Han är här noga med att påpeka

att - "...the frrst principle to recognize is that quality is everybody's job." (Garvin, 1988,

s 13). I Feigenbaums efterföljd har ett antal koncept lanserats på temat "total". Några

exempel är "Total Quality Management Systems", "Total Quality Service" och "Total

Quality Management". I Sverige har dessutom beteckningen "totalkvalitet" kommit att bli

vanligt förekommande.

Det som hittills beskrivits har en tydlig "ingenjörsprägel". I samband med kvalitets

säkringsfasen har fokus rör arbetet med kvalitetsförbättringar kommit att riktas inte bara

egenskaper.hos varor och tjänster, utan också i hög grad mot det sammanhang i vilket

dessa framställs. Det har medf6rt att de "hårda" metoderna kompletterats av "mjuka"

inslag. Kerfoot & Knights (1993, s 7) påpekar att även de mest sofistikerade

tillverkningstekniker är tänkta att fungera i ett socialt sammanhang - uwhere the human

~nterpretationof 'input' and 'output' processes remains important" - något som de menar

att de allra flesta kvalitetsf6respråkare har kommit att uppmärksamma. Kvalitetscirklar är

ett exempel på ett uppmärksammat inslag som har en mer "mjuk" karaktär.
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Strategisk kvalitetsstyrning

Trots att kvalitetsideema på flera sätt utvecklats, menar Garvin att kvalitetsarbetet hos de

allra flesta organisationer ändå länge riktades mot att passivt försöka undvika fel

aktigheter. Under 70- och 80-talen sägs emellertid en stor förändring ha kommit till

stånd, då kvalitet i större utsträckning började lyftas fram som en central variabel och

kopplas till företagets övergripande målsättningar. Det betydde att kvalitetsarbetet

~delades en strategisk roll. Garvin citerar en rapport till tlThe 1983 White House

Conference on Productivity" för att illustrera vad detta kan betyda:

"Managing the quality dimension of an organization is not

generically different from any other aspect of management. It

involves the formulation of strategies, setting goals and objectives,

developing action plans, implementing plans, and using controI

systems for monitoring feedback and taking corrective action. If

quality is viewed as a contro) system, it will never be substantially

improved. Quality is not just a controi system; quality is a

management lunctioD." (från Garvin, 1988, s 38)

Den strategiska kvalitetsstymingen sägs v~amycket inspirerad av aktiviteter hos

japanskaforetag, även om den överväldigande delen av de publikationer om styrning och

ledning som nått Sverige härstammat från amerikanska författare. Förbättrade egenskaper

hos varor och tjänster, och det sätt på vilket japanska företag kommit att styras och ledas,

~ två faktorer som ofta nämns som förklaringar till Japans "ekonomiska under" (se t ex

Lillrank and Kano, 1989). Som en bakgrund till denna utveckling brukar nämnas att flera

japanska företag kommit att aktivt använda sig av stätistiska metoder, kompletterat med

en betoning på anställdas engagemang och med hjälp av råd från amerikanska

"kvalitetsgurus" som Juran och Deming. Den senare har för övrigt fått ge namn åt en

uppmärksammad japansk kvalitetsutmärkelse.

Den strategiska kvalitetsstymingsfasen kan ses som en förlängning av såväl statistisk

kvalitetsstyming som kvalitetssäkring. Samtidigt sägs denna fas föra med sig något

väsensskilt annorlunda. Den strategiska kvalitetsstymingen är mer omfattande, tydligare

länkad till verksamhetens sammantagna behov, tar hänsyn till konkurrenssituationen och

vad kunderna efterfrågar samt bygger på en tanke om "ständiga förbättringar". Inom

ramen för strategisk kvalitetsstyming omfattas i princip alla en organisations avdelningar.

Företagsledningens roll betonas dessutom särskilt.
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Garvin säger att den strategiska kvalitetsstyrningen är svårare än de andra att knyta till

någon särskild förespråkare, publikation eller metod. Istället kan den ses som ett resultat

av ett antal företags kvalitetssatsningar och de erfarenheter som dragits från dessa.

Garvin vänder sig dock mot de som säger att det inte hänt så mycket inom kvalitets

området de senaste tjugo åren. Han menar vidare att det fokus för kvalitetsförbättringar

som dominerar handlar om ledarskap för kvalitet.

Några avslutande kommentarer

Garvin beskriver en utveckling där fokus for arbetet med kvalitetsforbättringar skiftat

från att kontrollera in kvalitet, via att styra in och bygga in, till ledarskap för kvalitet. I

takt med ett ökat intresse för kvalitetsfrågor, och med att allt fler kommit att teoretisera

kring ämnet, har fokus kommit att vidgas från produkterna som sådana till att även

omfatta det sammanhang som de produceras inom och till förutsättningarna rör kvalitets

förbättring. Det har uppmärksammats att egenskaper hos produkter beror på egenskaper

hos tillverkningsprocessen, som i sin befmner sig i ett socialt och organisatoriskt

sammanhang. Därför har fokus rör kvalitetsförbättringar också kommit att riktas mot de

anställdas motivation och mot de formella styr- och ledningssystemen.

Över tiden har personer som funderat kring kvalitet kommit att delvis 'växla fokus, såväl

när det gäller hur förbättring kan och bör ske, som vad det är för något s~m skall

förbättras. Man kan beskriva det som ett slags ask-i-askutveekling där uppmärksamheten

kommit att flyttas från produktegenskaper till tillverkningsprocessen, för att sedan även

omfatta dels högre hierarkiska nivåer och dels externa b~roendeförhå11anden

inkluderande kunder och leverantörer. Här har det bl a uppmärksammats att felfrihet är

långt ifrån det enda kriterium som kunder utgår ifrån när de bedömer en produkt.

Den traditionella ekonomiska teorin utgår ifrån ett antagande om att det fmns en tydlig

gräns mellan en leverantör och en kund. Antagande har vidare normativa undertoner. Det

är bra om utbytet kännetecknas av ett opersonligt förhållande, eftersom man då kan vara

mer oberoende och ha möjlighet att välja billigaste och bästa alternativ. Många kvalitets

förespråkare betonar istället att en mindre skarp gräns mellan kund och leverantör är

något önskvärt och att båda parter tjänar på långsiktigt samarbete (Grant et al, 1994)..

Erfarenheterna från analyserna av tillverkningsprocessen har även kommit i bruk när det

gäller processer mer allmänt. Exempelvis har order- och produktutvecklingsproeessema

ägnats en hel del intresse (ef. Shani & Rogberg, 1994). Med processer menar man i

kvalitetslitteraturen det sammanhang där resurser omvandlas till resultat. Karakteristiskt
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för varje process är vidare att den har en eller flera kunder - "Målet för vatje process är att

den skall tillfredsställa sina kunder med en så liten resursåtgång som möjligt" (Bergman

& Klefsjö, 1991, s 273). Tanken är att infonnation om regelbundenheter och åter

kommande mönster kan användas för att förbättra arbetssättet. I många skrivningar är det

bilden av det väloljade maskineriet som frammanas, där alla resurser arbetar i harmoni,

inget går till spillo och det som framställs är precis det som efterfrågas. ,

Det fmns också en mängd skrivet, tyckt och tänkt som närmast anknyter till ett styrnings

och ledningstema. Exempelvis betonar Juran övergripande kvalitetsplanering och

statistiska hjälpmedel för problemlösning, medan Deming betonar ledarskap och behovet

av att reducera förekommande variation i organisatoriska processer. Crosby lyfter i sin

tur fram ~hovet av att etablera en "kvalitetslcultur" och vikten av att bringa ned kvalitets

bristkostnadema. Det samlande omdömet om det som förs fram är att det handlar mer om

tekniker, metoder och angreppssätt, än om någon tydligt uttryckt eller enande teori när

"det "gäller styrning och ledning (Grant et al, 1994; Almaraz, 1994). Olikheterna till trots

samlas en majoritet av förespråkare kring ett antal honnörsord som "göra rätt från

början", "ständiga förbättringar", "anställdas delaktighet", "arbeta med processer",

"kunden i centrum" och "företagsledningens engagemang" (ef. Bergman & Klefsjö,

1991; Dean & SneD, 1991).

Till sist kan det vara på sin plats att påpeka att Garvins beskrivning fokuserar ledande

utgångspunkter för kvalitetsarbete snarare än en utbredd praktik. Fortfarande utgör

industriprodukter ett centralt fokus. Zeits & Mittal (1993) observerar att få personer i

USA, utöver de med kopplingar till den industriella tjllverkningens kvalitetsfunktioner,

intresserade sig för kvalitetsarbete för bara 15 år sedan. Situationen i Sverige verkar ha

varit ungefär densamma (ef. Bengtsson & Sandberg, 1987; Sandholm, 1988).

2.2 Kvalitetsförespråkarna

Kvalitetsidemas rötter kan härledas till metodutveckling knuten till den industriella

praktiken. Ledande kvalitetsförespråkare - som Shewhart, Deming och Juran - var tidigt i

sina karriärer knutna till praktikersfåren. Det var först senare som de kom att kopplas till

universitetsvärlden, även om flera av dem, t ex Shewhart, varit forskarutbildade

(Almaraz, 1994; Grant et al 1994).

I takt med ett ökande intresse har kvalitet även konunit att bli ett akademiskt ämne med

koppling främst till de tekniska högskolorna. "Kvalitetsprofessöterna" baserade, och
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baserar, i stor utsträckning forskningsverksamheten på resonemang hämtade från den

tillämpade statistiken. När Bo Bergman som första person i Sverige utnämndes till

professor 1983 var det frågan om en professur rubricerad "kvalitetsteknik". Detsamma

gällde då Bengt Klefsjö 1989 utsågs till professor. Därefter har ytterligare en professur

tillsatts och flera tjänster har utlysts.

Det handlar emellertid inte längre bara om tillverkningsindustrin och stati~tik. Under

senare tid har kvalitet bl a uppmärksammats som ett framgångsrikt angreppssätt för

styrning och ledning. I samband med denna utveckling har kvalitetsideerna kommit att

förespråkas, och uppfattas, som relevanta även för andra typer av verksamheter.

Exempelvis hävdar "kvalitetsgurun" Deming att det som han pläderar för lika gärna kan

omfatta banker och sjukhus som tillverkningsindustrin (Bergman & Klefsjö, 1991). När

det gäller kvalitetslitteraturen i allmänhet har en sådan universell hållning kommit att

utgöra ett framträdande drag. Det som fungerar i ett sanunanhang antas ofta kunna

fungera i andra, närmast oberoende av den typ av verksamhet som bedrivs (Dean &

Bowen, 1994; Sitkin et al, 1994).

Grant el al (1994) pekar på att de utgångspunkter för styrning och ledning som blivit mer

allmänt förekonnnande vanligen kan kopplas handelshögskolor, men att de~ inte gäller i

kvalitetsfallet. Intresset verkar emellertid nu vara på viss uppgång. Ett 'antal tidskrifter

som "California Management Review", "Journal of OrganizationaI Change Management"

och "The Academy of Management Review" har publicerat specialnummer om kvalitets

arbete. I Sverige har bl a professorn i företagsekonomi Evert Gummesson ägnat

kvalitetsområdet stor uppmärksamhet.

De publikationer som skrivits, och det som förespråkas, kan endast delvis härledas till

den akademiska sfären och kännetecknas aven betydande spridning när det gäller den

vetenskapliga ambitionen. Bland annat säljs budskapet via videokassetter. Kvalitets

förespråkare återfmns bland personer av olika nationaliteter och med såväl teknik- och

naturvetenskapliga som beteende- och samhällsvetenskapliga utbildningar i bagaget.

Exempelvis har konsultfrrmor som det "ingenjörsrelaterade" Sandholm & Björklund och

det mer "mjuka" PA Consulting Group har varit aktiva förespråkare i Sverige.

Successivt har nya inslag införlivats bland de redan etablerade. Som grupp kan

kvalitetsförespråkama beskyllas för att vara "imperialister". Ett flertal konsulter m fl

lanserar sina metoder som relevanta för kvalitetsarbetet, även om samma budskap

tidigare kan ha lanserats med andra förtecken. Det händer inte bara att äldre upplagor

defInieras om, utan också att nyligen utarbetade efter en tid definieras som relevanta för
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kvalitetsarbete. Det rör sig då vanligen om metoder som visat sig ha fördelar i något

avseende och/eller blivit mycket uppmärksanunade, men som inte inlednin~svisbehöver

ha förts fram med en ambition att bidra till kvalitetsförbättringar. Krishnan et al (1993)

ställer sig undrande till hur en företagsledning på ett meningsfullt sätt skall kunna sortera

bland allt som förespråkas, och skilja ut goda råd från dåliga. De menar vidare att detta

verkar bli mer och mer komplicerat:

"The cboices are further broadened once we consider that many

manufacturing and production innovations, like concurrent

engineering, re-engineering, just-in-time, and fast-cycle

manufacturing are increasingly being implemented under the banner of

'quality' ". (Krisbnan et al, 1993, s 9)

Enligt Rombach (1990b) kan litteraturen om förändring av organisationers funktionssätt

delas upp i två kategorier. I den ena kategorin återfmns mer populära verk vilka beskriver

hur större förändringar kan genoIIl.Ioras. Vanligen är de skrivna av konsulter och har ett

optimistiskt budskap, samtidigt som de ofta är dåligt förankrade i verkliga skeenden. Det

som lanseras antas ofta vara generellt tillämpbart och fungera i nästan alla sammanhang. I

den andra kategorin har vi forskare som gjort empiriska studier och som nästan

undantagslöst pekar på svårigheter med att uppnå de önskade förändringarna. De

kvalitetsfdrespråkare som behandlar styrning och ledning kan, som grupp, utan tvekan

hänföras till konsultkategorin i denna uppdelning.

Från mer akademiskt sinnade managementforskare har det också kommit en hel del

kritik. Exempelvis har det påpekats att litteraturen framhållit lyckade kvalitetssatsningar

på bekostnad av mindre lyckade, trots att dessa med stor sannolikhet är i majoritet

(Krishnan et al, 1993; Spector & Beer, 1994). Det har vidare hävdats att kvalitets

litteraturen kännetecknas aven övertro på formell analys av information och att den

behandlar lärande och kontroll i samma andetag, fastän dessa aspekter på flera sätt kräver

skilda hänsyn (Dean & Bowen, 1994; Anderson et al, 1994).

Samtidigt som det från ett organisationsteoretiskt perspektiv fmns en hel del i kvalitets

litteraturen som det går att ställa sig undrande inför, riskerar kritiken att skjuta bredvid

målet. När Blankstein (1992) talar om "Lessons from Enlighted Corporations", när

Mauch et al (1994) talar om "The 90-day ISO Manual", när Forsha (1992) talar om "The

Pursuit of Quality Through Personal Change, när BonstingI (1992) talar om "The Quality

Revolution in Education" och när Lowe & Mazzeo (1986) talar om "Crosby, Deming,

Juran - Three Preachers, One Religion", är det inte några "vetenskapliga" teorier om

styrning och ledning som presenteras. Det är dock knappast avsikten heller.
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Den akademiska managementIitteraturen i tidskrifter som "Journal of Organizational

Change Management" och "Academy ofMangement Review" är i stor utsträckning

deskriptiv och förklarande. Den intresserar sig inte bara, och ibland inte ens främst, för

att förbättra organisationers funktionssätt. Akademikernas "vetenskapliga publikationer"

vänder sig i f"örsta hand till andra akademiker med en förhoppning om att det som

föreslås, via akademisk utbildning och konsulten etc, någonstans i förlängningen skall

kunna komma till praktisk nytta (ef. Engwall, 1992).

Kvalitetslitteraturen är däremot i stor utsträckning föreskrivande eller normativ och avser

att ge praktiska råd för hur kvalitetsarbete kan och bör bedrivas. Frågan om vilka

specifIka mönster och förlopp som medför att ett visst sätt att arbeta är bättre än andra,

underordnas fi;ågan om hur man bör gå tillväga för att arbeta på detta sätt. En

presentation av någon eller några tekniker, metoder och angreppssätt dominerar vanligen

framställningen. Budskapen handlar om kvalitetsförbättringar eller kvalitetsutveckling,

snarare än om kvalitetsprogram eller kvalitetsarbete som sådant, och målgruppen är till

stor del praktiker.

2.3 Metoder tör kvalitetsförbättring

Länge har "hårdall och "mjuka" metoder betraktats som mer eller mindre oförenliga. De

"hårda" metoderna relateras då till"Scientific Management" (tayorlism) och en betoning

på byråkratiska principer. De "mjukal1 relateras i sin tur till "Human Relations", där

utgångspunkten är att organisationer kan och bör betrakt~ som sociala system, vilka

bebos av människor som motiveras aven mängd faktorer. Denna klassiska polarisering

gäller dock knappast i det här fallet (Grant et al, 1994). Det faller sig därför naturligt att

likt Guillen (1993) hävda att kvalitetsideema har en eklektisk karaktär.

Bland förekommande tekniker, metoder och angreppssätt har de statistiskt inspirerade en

central ställning. Kvalitetslitteraturens teoretiska grundvalar kan vidare spåras till

statistisk teori, bl·a till variansanalysen. Det handlar om alltifrån sofistikerade

applikationer till rätt enkla verktyg. Några exempel i mängden är robust konstruktion,

acceptanskontroll och de sju QC-verktygen.1 Det rör sig om hjälpmedel som utformats

för att hantera, och bedöma, information som varierar över tiden. De metoderna sedan

kan bidra till är att sortera datamaterialet och indikera om, och i så fall var någonstans,

1 I "Kvalitet - från behov till användning" (Bergman & Klefsjö, 1991) görs en mer utförlig
redogörelse av statistiska metoder och deras tillämpningsområden.
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åtgärder bör vidtas. En vanligt förekommande metod är styrdiagrammet som kan

härle~ till Shewharts tidiga arbeten. Se figur 1.

STYRDIAGRAM

Övre styrgräns

Centrallinje

Undre styrgräns

Figur l: Ett styrdiagram (Bergman & Kl,efsjö, 1991, s 187)

Ett styrdiagram är tänkt att dels kunna bidra till att upptäcka förändringar i processen, och

dels kunna bidra till att indikera när korrigerande åtgärder verkligen är påkallade. Det hela

g~ ut på att man med jämna mellanrum tar ut ett antal observationer ur tillverkningen och

med hjälp av dessa beräknar någon eller några kvalitetsindikatorer. En sådan indikator

avsätts sedan i ett'diagram med övre och undre styrgtänser. Ofta sätts avståndet mellan

övre och undre styrgräns som sex gånger standardavvikelsen för indikatorn, men målet

är att successivt kunna minska detta avstånd. Ibland markeras en idealnivå mellan styr

gränserna med en centrallinje. Så länge den inprickade indikatorn befinner sig inom

föreskrivna gränser anses den process som observerats vara i statistisk jämvikt och några

korrigerande åtgärder behöver inte vidtas, även om indikatorn varierar.

Barley & Kunda (1992) med flera pekar vidare på likheter mellan de "mjukall inslagen

och det som förts fram om "Corporate Culture". Andra har pekat på att smågrupps

aktiviteter av olika slag har en central ställning - "... emphasis is placed on teamwork"

(Almaraz, 1994, s 12). Det kan röra sig om såväl tvärfunktionella grupper som grupper

knutna till en viss' arbetsuppgift. Bland smågruppsaktiviteterna har det som brukar kallas

för kvalitetscirklar rönt extra stor uppmärksamhet.
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Enligt Cole (1991) uppkom kvalitetscirklama i Japan som ett sätt att undervisa anställda,

framIörallt på de lägsta hierarkiska nivåerna, om kvalitetsideema och deras innehåll.

Sedermera har förhöjd motivation hos de anställda tillsammans med en forbättring av

konkreta arbetsmoment kommit att anges som huvudsyften för cirklarna (Bengtsson &

Sandberg, 1987). Kvalitetscirk1ar sägs skilja sig från andra smågruppsaktiviteter på

grund av att de har ett mer målinriktat arbetssätt och använde~statistiskt inspirerade

metoder för problemlösning. Arbetet i cirklarna ger vidare en möjlighet att leva upp till

regeln - "Det fmns alltid ett sätt att få bättre kvalitet till en lägre kostnad" (Bergman &

Klefsjö, 1991, s 26).

Det flODS också några få systematiskt utarbetade metoder som riktas mot kunder

respektive ledningsfunktionen. Bland dem märks särskilt "Quality Function Deployment"

och "Quality Policy Deployment". Arbetet med "Quality Function Deployment" kan delas

in i fyra delar. Först görs en marknadsundersökning för att klargöra.behov och

förväntningar och därefter en konkurrentanalys för att se hur andra löser uppgiften. Detta

följs av identifierandet av nyckelfaktorer för den egna produJåens framgångar oeh till sist

en överföring av dessa nyckelfaktorer till krav i samband med utveckling och

tillverkning. "Quality Function Deployment" är i sin tur ett hjälpmedel för att bryta ned

övergripande målsättningar och strategier till en organisations alla enheter och nivåer

(Bergman & Klefsjö, ibid).

Det råder knappast någon debatt om att kvalitetsideema omfattas av både "mjuka" och

"hårda" metoder i någon slags kombination. Däremot fmns det en mängd olika åsikter

om förhållandet mellan dessa två betoningar. Vissa men~ att de "mjuka" inslagen

dominerar (t ex Barley & Kunda, 1992). Andra menar att lImjukt" och "hårt" samverkar

och är mer eller mindre lika centralt (t ex Guillen, 1993). Åter andra menar att de "mjuka"

inslagen snarast utgör delinslag i eU i huvudsak "hårt tankesystem". Från denna senare

utgångspunkt har det bl a hävdats att de allra flesta kvalitetsförespråkarna erkänner värdet

av sociala och kulturella faktorer, men att det fmns en implicit uppfattning om att sådana

faktorer i grund och botten är oproblematiska (Kerfoot & Knights, 1993). Den post~

moderna kritiken går vidare ut på att det snarast rör sig om en modem paketering av

taylorismen där anställda disciplineras i ännu ett, bara mer raffinerat, kontrollsystem (ef.

Dean & Bowen, 1994).

De länkade teknikerna, metoder och angreppssätten har olika delfokus - från de

produkter som framställs och levereras, via hur detta görs, till hur det hela organiseras 

men det handlar ändå om att bidra till en förbättrad produktionsprocess på ett eller annat

sätt. De förekommande "mjuka" metoderna, t ex kvalitetscirklar, är nästan undantagslöst
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kopplade till de arbetsuppgifter som utförs i en direkt mening. Cole et al (1993) hävdar

att detta annars är ovanligt, och att denna koppling innebär något delvis nytt när det gäller

Itmjuka" inslag. När det talas om processer handlar det om produktion i allmänhet, och

om tillverkning i synnerhet, till allra största del (cf. Spencer, 1994). Denjapanska

Demingutmärkelsens inriktning kan få illustrera att det även kan handla om produktions

processer i en vidare mening:

"provision of good and low cost products dividing the benefits among

customers, employees and stockholders, while improving the quality

of people's lives" (från Bergman & Klefsjö, 1991, s 54)

2.4 Utmärkelser och standarder

Eftersom kvalitetsstandarder som ISO 90D0-serien och ett antal nationella och

internationella kvalitetsutmärkelser har kommit att utgöra kvalitetsideemas kanske mest

kraftfulla manifestationer, finns det skäl att uppehålla sig vid dem ett tag. I USA har

ItMalcolm Baldrige National Quality Awardlt varit särskilt betydelsefull och mellan 1988

och 1991 sägs över 450 000 exemplar av utmärkelseskriften ha distribuerats.

Kvalitetsgumn Juran lär vidare ha yttrat sig om denna utmärkelse på foljande sätt:

"MBNQA [Malcolm Baldrige National Quality Award] har inom

loppet av några år utvecklats till en kraft rör kvalitetsutvecklingeD

som jag inte tidigare sett under mina 66 år inom kvalitetsområdet.

Det är sannolikt att MBNQA utvecklas till den viktigaste drivkraften

för införandet av det moderna kvalitetstänkandet i USA." (Åstrand,

1992, 564)

I Sverige är det kvalitetsstandarden ISO 9000 som verkar vara mest betydelsefull (se t ex

Bergren et al, 1991). En svensk kvalitetsutmärkelse instiftades 1992, men vilken

uppmärksamhet som denna utmärkelse kommer att få är nog för tidigt att uttala sig om.

Det kan emellertid vara värt att påpeka att under det forsta året distribuerades mer än

20 000 kopior av utmärkelseskriften, vilket kan jämföras med de 12 000 kopior som

distribuerades under Baldrige-utmärkelsens första år (Bergman & Klefsjö, 1994).
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Bakgrund

En japansk kvalitetsutmärkelse instiftades redan 1951. Det dröjde emellertid innan andra

länder följde efter och det var nog först i och med instiftandet av "Malcolm Baldrige

National Quality Award" (BQA) 1987, som utveckling tog fart på allvar. Därefter har en

svensk, en australiensisk och en europeisk utmärkelse instiftats, för att ta några exempel.

De sy!ten som anges för dessa utmärkelser är mer eller mindre desamma. Det handlar om

att stimulera organisationer till att genomföra kvalitetsförbättrande åtgärder, vilket i

förlängningen skall kunna förbättra ländernas konkurrenskraft (Åstrand, 1992).

"Utmärkelsen Svensk Kvalitet" (USK) instiftades 1992 och den utgår i stor utsträckning

frånBQA.

De japanska och amerikanska utmärkelserna riktar in sig mot varu- och tjänste

producerande organisationer, medan USK utöver det även inkluderarövrig offentlig

verksamhet. USK är tänkt att delas ut till en organisation vardera i de respektive

klasserna små och stora organisationer, där gränsen går vid 200 anställda. BQA kan

delas ut till två organisationer per klass - stora varuproducerande, stora tjänste

producerande och små företag - eller sammanlagt sex utmärkelser, medan den japanska

Deming-utmärkelsen delas ut till samtliga företag som uppnått de krav som ställs.

Bakgrunden till ISO 9000-standarden kan knytas till erfarenheter av organisering i det

amerikanska försvaret på 50-talet (Sandholm, 1988). Försvarets inköpsavdelningar

bedrev vid denna tid en verksamhet med egna kontrollanter, och ibland till och med egna

kontrollavdelningar, hos leverantörerna, för att tillförsäIqa sig om att det som köptes

uppfyllde ställda krav. För att komma ifrån denna typ av arbete började krav ställas på att

leverantörerna skulle efterfölja, och kunna visa upp, att en viss plan följdes i arbetet.

Sedermera kom sådana kravatt ge upphov till standardisering av IIkvalitetssystem",

varav ISO.9000-standarden från 1987 förmodligen är den mest betydelsefulla.

En anledning till att just ISO 9000-standarden fått ett stort genomslag är att denna

standard kommit att länkas till den europeiska integrationen. Standardens framväxt kan

vidare särskilt knytas till Storbritannien. In!örandet och etablerandet av kvalitetssystem

har stötts av "The Department of Trade and IndUStry" som ett sätt att öka förtroendet för

landets produkter. Mot slutet av 1993 hade ungefär 25 000 ISO 9000-certiftkat delats ut i

Europa, varav ungefär 20 000 i Storbritannien och drygt 300 i Sverige (Bergman &

Klefsjö, 1994). Att tala om "ISO 9000" är för övrigt något slarvigt, även om det är

gängse. I själva verket är denna standard uppbyggd av fem delstandarder, ISO 9000

9004, var och en med lite olika inriktningar och syften.
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En likartad uppbyggnad

Det fmns många som prisar kvalitetsutmärkelserna och pekar på den centralå roll de har

när det gäller att främja intresset för kvalitetsarbete. Det är emellertid också många som

lyft fram deras problem och brister. Exempelvis har det påpekats att utmärkelserna i for

liten grad uppmärksammat "kvalitetsprodukter", att tjänsteföretag diskrimineras, att de

inte passat småföretag och att ansökningsprocessen ställer for höga krav på formalism

(G~in, 1991; Åstrand, 1992).

Även om utmärkelserna varit utsatta rör en del kritik, är inställningen bland kvalitets

förespråkare generellt sett betydligt mer positiv till dessa utmärkelser än till ISO 9000

standarden. Exempelvis pekar Bergman & Klefsjö (1991) på att standarden endast ställer

krav på minimiinsatser, uppmuntrar en konservativ kontrollsyn, kan generera ett stort

dokumentationsarbete och att de krav som ställs är betydligt mindre krävande än de krav

som ställs i Deming- och Baldrige-utmärkelserna. Även ISO 9000-standarden har dock

påskyndare. Dessa är emellertid vanligen noga med att peka på att användandet av denna

standard är ett bra första steg rör ett företags kvalitetsarbete, men inte något slutmål (se

t ex Van Nuland, 1991).

I kvalitetslitteraturen pekas vanligen på skillnaderna mellan utmärkelserna och ISO 9000

standarden och att den senare är underlägsen de förra Det fmns emellertid skäl att också

uppmärksamma likheterna. Dessa likheter avser i stor utsträckning fonnen, medan

kvalitetslitteraturen riktar in sig mot innehållet till största del. Nedan kommer jag att

diskutera de amerikanska och svenska utmärkelserna (BQA och USK) samt ISO 9000-
2 .

standarden.

En skillnad är att ansökande organisationer till ISO 9000-standarden får ett erkännande

givet att de. lever upp till de krav som ställs, medan BQA och USK delar ut till ett på

forhand bestämt antal utmärkelser. Det fmns emellertid skäl att fråga sig om detta är en så

betydande principiell skillnad som det i forstone kan verka. För det första delas inte BQA

och USK ut om inte det fmns någfa organisationer som lever upp till de ställda kraven.

Exempelvis delades USK bara ut till en organisation 1992, av två enligt stadgarna

möjliga, och inte alls 1993. Det betyder att det finns en norm om att en viss lägstanivå

måste överskridas vid en bedömning och att utmärkelserna inte självklart måste delas

varje gång. För det andra förs långt gångna diskussioner hos de organisationer som utser

2 Den som är intresserad aven mer utförlig genomgång kan med fördel vända sig till "Jämförelse av
Kvalitetsuttnärkelsern (Åstrand, 1992)
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USK och BQA om att ytterligare utmärkelser skall kunna delas ut om flera organisationer

uppvisar tillräckligt höga nivåer (Åstrand, 1992).

Kvalitetsutmärkelsema riktas mot separata enheter snarare än hela koncerner. Den

verksamhet som de ansökande enheterna bedriver skall vara av självständig karaktär och

får inte betraktas som stödfunktion åt annan verksamhet. Vidare skall det vara frågan om

tydligt defInierade och avgränsade enheter. När USK delades ut 1992 gick exempelvis

utmärkelsen inte till IBM Svenska AB, utan till dess tillverkningsdivision i Järfålla. I

kvalitetsdebatten faller denna distinktion ofta bort och hela företag lyfts fram, trots att det

vanligen är en delenhet som befunnits uppfylla ställda krav. På ett liknande sätt utdelas

ISO 9000-eertifikat till mindre avgränsbara enheter först och främst. När en koncern

erhåller ett ce~Ikatär detta således uppbyggt aven mängd delcertifIkat.

Såväl kvalitetsutmärkelsema som ISO 9000-standarden har både.en extern och en intern

dimension. BQA och USK belönar organisationer som kan visa upp att de bedriver

kvalitetsarbete på ett enligt kriterierna fdredömligt sätt. Kanske minst lika centralt är

utmärkelsernas funktion som verktyg för självutvärdering. Som exempel kan nämnas att

under 90-91 hade ungefär 100 ansökningar skickats in till BQA, samtidigt som 180 000

kopior av utmärkelseskriften distribuerades (Bergman & Klefsjö, 1994). På ett likartat

sätt omfattas ISO 9000-serien dels av kriterie-standarderna 9001-9003 som bl a kan

användas för extern bedömning, och dels av 9004-standarden som är tänkt att kunna

användas som en utgångspunkt för det interna kvalitetsarbetet.

BQA och USK byggs upp av två delar - grundläggande värderingar och ett antal kriterier

- där de förra kan sägas utgöra en referensram för de senare. I USK nämns 13

grundläggande värderingar, värderingar som motsvarar det somjag ovan kallat för

honnörsord. Här nämns bl a "kundorientering", "allas delaktighet" och "ständiga

förbättringar", men även "långsiktighet" och "samhällsansvar". ISO 9000-standarden har

en likartad uppbyggnad med de tre kriterie-standarderna 9001-9003 å ena sidan och

9004-standarden å den andra. Den senare är tänkt att utgöra en vägledning för det interna

kvalitetsarbetet och utgör ett slags överbyggnad för standardserien. Även om kriterierna i

ISO 9001-9003 inte explicit tar upp t ex "allas delaktighet", ägnas däremot denna aspekt

och andra liknande en hel del uppmärksamhet i 9004-standarden. Se figur 2 och 3.
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ÖVERSIKT ÖVER ELEMENT I KVALITETSSYSTEM

Avsnitt i Rubrik Motsvarande avsnitt i
SS-ISO SS-ISO SS-ISO SS-ISO
9001 9002 9003 9004
4.1 Företagsledningens ansvar 4.1 ta 4.1 o 4

4.2 Kvalitetssystem 4.2 = 4.2 g 5
4.3 Kontraktsgenomgång 4.3 = - 7

·4.4 Konstruktionsstyming - - 8

4.5 Dokumentstyming 4.4 = 4.3 g 17

4.6 Inköp 4.5 = - 9

4.7 Produkter tillhandahållna av köparen 4.6 = - -
4.8 Produktidentifikation och spårbarhet 4.7 = 4.4 ta 11.2

4.9 Processtyrning 4.8 = - 10,11

4.10 Kontroll och provning 4.9 = 4.5 12

4.11 Kontroll·, mät- och provningsutrustnin ~4.10 = 4.6 ta 13

4.12 Kontroll och provningsstatus 4.11 = 4.7 g 11.7

4.13 Behandling av awikande produkter 4.12 = 4.8 g 14

4.14 Korrigerande åtgärder 4.13 = - 15

4.15 Hantering, förvaring, packning och 4.~4 = 4.9 g 16
leverans

4.16 Kvalitetsdokument 4.15 = 4.10 fJ 17.3

4.17 Interna kvalitetsrevisioner 4.16 g - 5.4

4.18 Uppläming 4.17 " 4.11 o 18

4.19 Service - - 16.2

4.20 Statistiska metoder 4.18 = 4.12 g 20

- Ekonomi - - 6

- Produktsäkerhet och produktansvar - - 19

= Krav identiskt med det i SS-ISO 9001
" Mindre omfattande krav än SS-ISO 9001
o Mindre omfattande krav än SS-ISO 9002
- Elementet finns ej

Figur 2: Översikt över ISO 900D-kriterierna (SS-ISO 9000, Standardiserings

kommissionen i Sverige, 1987)
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ÖVERSI'KT

l..edaJskap 90

~:~ ~~~i~1va~~!:~!~3.~~::=::=:::::::::::::::::::::::::::::::~:.:::::::::::::::::::::::::::::ig
2 Information och analys 80

2.1 Omfattning och hantering av fakta om kvalitet 15
2.2 Jämförelser med konkurrenter och kvalitetslecJande organisationer••••••••••••••••••••••.•.••.•.•••••••••..25
2.3 Användning av fakta 40

3 Strateaisk kvarrtetsj?lanering 60

g:~ ~::~=f~~e~~~ö~tr:s:m:~~~n:~~~iei::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~
4 Medarbetamas utveckling engagemang och delaktighet 150

4.1 Utveckling av medarbetarna 20
4.2 Medarbetamas engagemang och delaktighet. 40
4.3 Utbildning och träning 40
4.4 Hur kvalitet i arbetet uppmärksammas och stimuleras 25
4.5 Arbetstillfredsslällelse och arbetsmiljO •••••••••••••••••••••••..•..•••••.•.••....•..•.•••••••.••••••••..•.•••••••..••••.....25

5 Kvarrtet i vel1csarnhetens Processer 140

~:~ ~=~~i~~~: :~ ~f~~hr:;:~:~~o~~::;~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~
~:~ ~~~~~~f:=~verkäii::::::::::::::::::::::::·.::·.::·:::.:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~
5.5 Hantering av miljöfrågor 15
5.6 Utvarderingsprocesser•••.•.•••••.•••.•.•.•.••.•..••.•.••.••..•...••••••••••••.••••••••••••••••••••.••....•.•••••••.••••••••••••••••• 15

6 Verksamhe1sresultat 180

~:~ ~:~::~..v~.:.~~J:':~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g
6.3 Resultat· Stödprocesser 25
6.4 Resultat • LeverantOrssamverkan 30
6.5 Resultat • Miljöpåverkan 20

Z Kundtillfredsställelse 300
7.1 Kundrelationer 65
7.2 Utfästelser till· kund 15

~:~ ~::~i :n~m::~==~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~
7.5 Konkurrentjämföretse 75
7.6 Kunders framtida krav och förväntningar 35

Total poäng 1000

Figur 3: Översikt över kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet (Swedish

Institute for Quality, 1992)

ISO 9000 är en standard för vad som kallas kvalitetssystem. Defmitionen av ett kvalitets

system lyder - "organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och resurser för att

leda och styra verksamheten med avseende på kvalitet". USK i sin tur riktas mot

angreppssätt, tillämpning och resultat. Angreppssätt - "För vart och ett av de delkriterier

som skall bedömas värderas först om verksamheten kännetecknas av ett angreppssätt

som är systematiskt förebyggande till sin karaktär... " - och tillämpning - "Därefter

provas om angreppssättet verkligen används och med vilken frekvens det tillämpas i

verksamheten... fl - är till sin karaktär nära besläktat med det som i ISO 9000-standarden

kallas för kvalitetssystem.

En uppskattning av Åstrand (1992) ger vid handen att av den sammantagna bedömningen

(angreppssätt, tillämpriing och resultat) motsvarar angreppssätt/tillämpning 67% av
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bedömningen hos BQA och minst 52% hos USK.3 Att organisationer som tilldelats

utmärkelserna inte alltid kännetecknas som producenter av "kvalitetsprodukter", är något

som givit upphov till en del kritik. Denna kritik och annan har bl a bemötts på följande

sätt:

"The Baldrige Award was never designed to reward product or service

excellence alone. Quality results do matter; 250 of the available

1,000 points are for product, ser~ice, process, snpplier and customer

satisfaction results. But the bulk of the award foenses on management

systems and processes." (Garvin, 1991, s 84)

Kvalitetssystemets inriktning och uppbyggnad spelar således en avgörande roll för såväl

ISO 9000-standarden som för kvalitetsutmärkelsema. Tanken bakom utformningen är att

införandet och etablerandet av vissa strukturer och rutiner skall säkerställa och/eller

förbättra kvaliteten i olika avseenden. Med andra ord är det kvalitetssystemet som sådant

som bedöms. Det som studeras är hur kvalitetsarbetet går till enligt en föreskriven

ordning och hur ledningen skapar förutsättningar för detta arbete. En utvärdering handlar

därför till allra största del om en "kontroll av kontrollen".

Kriterierna i standarden och utmärkelserna fokuserar produktionsprocessen i en vid

mening. Exempelvis fokuserar ISO 9004-standarden - II • •• de tekniska, administrativa,

och mänskliga faktorer som påverkar kvaliteten hos produkter under alla stadier i

kvalitetsslingan, från behovsidentifiering till kundtillfredsställelse". Det hancllar med

andra ord om att bedöma en slags abstrakt fabriks funktionssätt.

Kritiker har pekat på att den dokumentation som krävs löper en stor risk att bli ett

självändamål (cf. Garvin, 1991; Åstrand, 1992). Empiriska studier pekar vidare på att

det krävs omfattande insatser dels rör att formera ett kvalitetssystem i enlighet med

kriterierna, och dels för att kunna visa upp att så är fallet (ef. Shani & Rogberg, 1994).

Exempelvis uppges att ISO 9000-certifieringen av Ericsson Telecom krävde ungefår

60000 mantimmar (Bergren et al, 1991). Det handlade här om ISO 9001, d v s den mest

krävande av de tre standardkriteriema 9001-9003.

Kvalitetsutmärkelsema och ISO 9000-standarden är knutna till en omfattande

dokumentation, såväl när de fungerar som interna ledstjärnor som vid extern utvärdering.

3 När det gäller USK är denna uppskattning något problematisk, säger Åstrand (1992), eftersom
gränsdragningen mellan angreppssätt, tillämpning och resultat är vagt framställd med avseende på hur
olika delkriterier värderas. I flera av delkriteriema nämns resultat, men det klargörs inte alltid hur
resultatdimensionen mäts och ett samlande intryck är att angreppssätt och tillämpning har viss
betydelse för bedömningen även när det talas om resultat.
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I det senare fallet framträder detta som allra tydligast. Dessutom skall kvalitetssystemen

foljas upp och revideras kontinuerligt, något som visat sig vara åtminstone lika krävande

(Wood, 1991). Det handlar emellertid inte bara om en mer eller mindre kontinuerlig

revidering av "kartanl1 när "verkligheten" ändras. Man måste också fråga sig om hur

"kartan tt förhåller sig till "verkligheten" på ett mer grundläggande plan. Kvalitetssystemet

är ett formellt system med en inre sammanhängande logilc. Frågan är dock vad detta

system egentligen representerar - är det teorin som verifieras eller empirin, som

utvärderas? Om man får tro Power fungerar en utvärdering snarare som en bekräftelse av

kriterierna än som en precisering av styrande moment för en enskild produktionsprocess

- If •••the practice of audit embodies a certain cultural hope for controi in the face of

increased evidence of its absence. 1t (Power, 1992, s 2).

2.5 Kvalitetsbegreppet

Efter att i några avsnitt ha diskuterat kvalitetsmedel, kan det nu vara dags att intressera

sig för kvalitetsmål. För att göra det behöver man skilja mellan kvalitetsbegreppet'och

dess innebörder (som då antas antas ha en koppling till produktegenskaper) och

kvalitetsfokus, eller mer precist fokus rör arbetet med kvalitetsförbättringar (som då antas

kunna vara riktat mot produktegenskaper, men som inte behöver vara det). Låt oss

inledningsvis behandla kvalitetsbegreppet. Här menar t ex Bergman & Klefsjö (1991) att

produktkvalitet kan delas in i dimensionerna prestanda, tillförlitlighet, underhålls

mässighet och säkerhet. Andra har lagt till ytterligare dimensioner såsom livslängd,

estetiska avgöranden och tilläggsfunktioner (ef. Wreme,.1990).

Med tanke på alla de tekniker, metoder och angreppssätt som lanserats, och i takt med det

ökande intresset inom en rad skilda verksamheter for kvalitetsarbete, har kvalitets

begreppet kommit att tilldelas en mängd skilda innebörder. Några anser att begreppet kan

mätas "objektivt", medan andra menar att det har en mer "subjektiv" karaktär vilket

medför att noggranna mätningar inte är särskilt meningsfulla. Relaterat till detta anses det

på vissa håll att produkter kan brytas ned till ett antal specifika dimensioner som kan

värderas, medan det på andra håll anses att produkter utgör mer odelbara enheter i

kvalitetshänseende (Garvin, 1988; Wreme, 1990).

Kvalitet är dessutom ett ord med en, som det verkar, grundmurad positiv värdeladdning.

Detta rar till följd att även sammansättningar av ordet kvalitet omges med positiva

associationer. En kvalitetsprodukt är helt enkelt en förstklassig produkt. Man kan vidare

tala om kvalitet både i betydelsen inre värde/egenskaper och i betydelsen sortl-
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beskaffenhet. Om man talar om en kvalitetsprodukt kan därför avses såväl en produkt

som är bättre än andra likartade och jämförbara produkter, men också att det är frågan om

en produkt som nännast defmitionsmässigt är av bättre slag. Med andra ord kan

produkter både "ha" och "vara" kvalitet.

En ständigt återkommande diskussion handlar om huruvida kvalitet uppstår inom ramen

för en producents verksamhet eller om det uppstår när en konsument värderar det som

levererats. Den senare ståndpunkten är särskilt vanlig när tjänster, i motsats till varor,

fokuseras. När det gäller tjänsteverksamhet - d v s en verksamhet där kunden deltar i

produktionen och där produkten till stor del är immateriell - har kundens upplevelse en

central plats. Tjänstekvalitet kan delas upp i en teknisk och i en funktionell dimension.

Den tekniska dimensionen avser då mätbara egenskaper hos tjänsteleveransen, medan

den funktionella dimensionen avser hur denna leverans upplevs (Edvardsson &

Thomasson, 1989).

I en inflytelserik klassificering hävdar Garvin (1988) att det finns ett antal principiella sätt

att definiera kvalitetsbegreppet. Efter en omfattande genomgång av kvalitetslitteraturen

pekar han ut fem principiellt skilda kvalitetsdefmitioner - överlägsenhetsbaserade,

produktbaserade, tillverkningsbaserade, användarbaserade och värdebaserade - vilka

sägs betona olika aspekter av kvalitetsbegreppet och närma sig det från delvis skilda

utgångspunkter.

ÖVerlägsenhetsbaserade definitioner utgår ifrån att kvalitet är liktydigt med en inneboende

överlägsenhet som är både absolut och universell. Kvalitet kan enligt överlägsenhets

baserade definitioner inte kvantifieras, utan är en enkel odelbar enhet som vi bara kan lära

oss att fdrstå genom erfarenhet. Följande citat från Pirsigs ttZen and the Art of

Motorcycle Maintenance" används som en illustration:

"Quality is neither mind Dor matter, but a third entity independent of

the two••.even though Quality cannot be defined, you know what it

is." (Garvin, 1988, sid 40)

Produktbaserade definitioner utgår ifrån att kvalitet kan ses som en precis och mätbar

variabel. Skillnader i kvalitet mellan olika varor och tjänster handlar här om skillnader i

någon eller några produktegenskap(er). Ett inköp aven bil som inkluderar inte bara

farkosten utan också fri service har enligt denna typ av definitioner en högre kvalitet än

när fri service inte ingår. Gräddglass har högre kvalitet än annan glass o s v.
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Tillverkningsbaserade definitioner utgår ifrån att varors och tjänsters kvalitet avgörs inom

ramen för en producents verksamhet. Hög kvalitet handlar här om en hög grad av

överensstämmelse med givna specifIkationer eller standarder. Dessa definitioner utgår

ifrån att en högre grad av överensstämmelse medför lägre kostnader baserat på

antagandet att det är mindre kostsamt att förebygga fel än att rätta till senare uppkomna.

Även om defmitioner av denna typ varit föremål för en mängd kritik och ansetts

röråldrade, är de vanligt förekommande. Exempelvis ligger ett tillverkningsbaserat

synsätt implicit i ISO 9000-standarden (Kadefors, 1992). Crosbys definition

"confonnance to reqUirements" kan också räknas in bland denna typ av definitioner.

Användarbaserade definitioner utgår ifrån att det är konsumenters värderingar av varor

och tjänster som avgör dess kvalitet, snarare än dess "objektiva" karakteristik.

Konsumenter antas ha olika behov och produkter med hög kvalitet har en hög grad av

behovstillfredsställelse. Inte bara.behov utan också förväntningar antas spela en

nyckelroll för synsätt som faller inom ramen för detta kundfokuserade sätt att defmiera

kvalitet. ttFitness for use", den kvalitetsdefmition som så ofta tillskrivs Juran, räknas in

här. En annan vanligt förekommande defInition som kan räknas in lyder:

IIen produkt eller tjänsts kvalitet är dess f"örmåga att tillfredsställa

kundens behov och förväntningar" (Bergman & Klefsjö, 1991-, s 16)

Värdebaserade .definitioner väger produkters egenskaper mot dess värde när det gäller att

bedöma om varor och tjänster har en bättre eller sämre kvalitet. Hög grad av kvalitet

handlar här om goda produktegenskaper producerade till en acceptabel kostnad. Det

betyder att en produkts egenskaper värderas olika i olika"situationer beroende på dess

användning och det försäljningspris som tas ut. Den vanliga tanken att dyra produkter

har en hög kvalitet motsvarar nästan raka motsatsen till en värdebaserad kvalitets

definition.

Kvalitetsideema har till allra största del wxit fram i en industriell miljö. Successivt har

emellertid ideem~ kommit att bli mer abstrakta och mindre verksamhetsspecifIka. De har

också lanserats, och uppfattats, som relevanta för organisationer av de mest skilda slag.

Ändå är det uppenbart att det som förs fram passar bättre för varuproduktion än för andra

typer av verksamheter. Det som förs fram är, för det första, relaterat till sammanhang där

verksamheter antas ha en eller flera tydliga kunder, vars behov kan tillfredsställas genom

att produkter levereras. Kundfunktionens olika dimensioner, d v s att betala, bruka och

ställa krav, tänks helt enkelt sammanfalla. För det andra antas att p~oduktionsprocessen

har en karaktär som lämpar sig för analys och formalisering. Utgångspunkten är allt som

oftast att man kan identifiera moment som är av avgörande betydelse för produktions-
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processen, och att dessa moment kan dokumenteras och/eller mätas på ett meningsfullt

sätt.

Inom den industriella sektorn fmns inte någon tydligt dominerande defInition av

kvalitetsbegreppet, vilket Garvins klassificering illustrerar. TolkningsmöjIighetema ökar

vidare om det är svårt att urskilja en tydlig produkt och om kundfunktionens betala,

bruka och ställa krav är uppdelat på flera instanser. Så är t ex fallet inom skolväsendet.

Man kan forvisso betrakta en universitetsstudent som en kund som kÖper en kunskaps

produkt, även om andra betalar och studenten knappast är ensam kravställare. Betraktar

man istället arbetslivet som kund kan samme student nännast kategoriseras som en

"produkt i arbete", om nu uttrycket tillåts. Ju längre ned i utbildningsnivåerna man

vandrar, desto mer problematiskt blir det. Det här har dock inte ~drat att grundskolor

som Näsbyparksskolan sökt lära av industriföretag som mM (DN 940911).

2.6 Ett övergripande kvalitetsfokus

Till sist kan det vara dags att ställa frågan om något centralt fokus egentligen lyfts fram,

eller om det handlar om ett antal delfokus som är sinsemellan mer eller mindre

orelaterade? Det fmns, som sagt, en mängd sätt att betrakta kvalitetsbegreppet. Ett flertal

specifIka fokus för kvalitetsförbättringar har dessutom uppmärksammats. Det handlar

dels om att fler förhållanden, och fler typer av tekniker, metoder och angreppssätt, har

kommit att anses centrala för att på bästa sätt kunna förbättra produktegenskaper. Det

handlar emellertid också om att specifika fokus för ~betetmed kvalitetsförbättringar

kommit att få status av mål i sig själva.

I samband med denna utveckling har kvalitet kommit att betraktas som mer eller mindre

inbyggt i vissa aktiviteter och förhållanden. Ibland sätts till och med likhetstecken mellan

ordet kvalitet och annat än produktegenskaper. Detta gäller för kundnytta (Wreme,

1990), men för flera andra aspekter. Exempelvis talas det om - "... the overallieveI of

'quality' in organizations, referring to both product and process quality." (Almaraz,

1994, s 9). Hela verksamheter antas dessutom kunna "kvalitetsäkras".

Jag vill ändå påstå att man kan tala om ett till stora delar gemensamt kvalitetsfokus. Även

om det som förs fram riktas mot en mängd olika fokus, handlar det till att börja med om

att bidra till en förbättrad produktionsprocess på ett eller annat sätt. Kvalitet är vidåre ett

ord med positiv värdeladdning och när det sammansätts med andra ord handlar det om att

peka ut något förstklassigt. Litteraturen kännetecknas också av positiva, ibland närmast
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religiösa., övertoner. Kvalitetsideemas övergripande fokus kan därför sägas vara riktat

mot denförstklassiga produktionsprocessen.

En forstklassig produktionsprocess kännetecknas av ett sätt att arbeta där kunden

placeras i centrum, alla anställda känner sig delaktiga, processer är ett viktigt fokus,

man tänker efter före, d v s strävar efter att göra rätt från början och där ledningen

skapar förutsättningar för allt detta. Det handlar vidare inte om något statiskt tillstånd,

utan man bör också sträva efter ständiga förbättringar av arbetssättet. Skilda tekniker,

metoder och angreppssätt bidrar i ett mer eller mindre begränsat avseende, men

relateras ändå som regel på något sätt till den övergripande bilden av vad som är värt

att sträva emot.

Olika tekniker, metoder och angreppssätt har olika delfokus, men bland kvalitets

förespråkare fmns ändå en betydande enighet om vad dessa borde bidra till i ett större

perspektiv. Exempelvis säger Bergman & Klefsjö (1991, s 43), som själva bidrar

med statistisk metodutveckling, att - "Arbetstillfredsställelse är både ett viktigt mål

och ett viktigt medel för att uppnå hög kvalitet". Såväl kvalitetsutmärkelsema och ISO

9000-standarden som de statistiska metoderna, liksom flera andra inslag, lanseras

som smalare eller bredare vägar till rätt slutdestination.
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3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Grunden till detta arbete lades i samband med projektet "Arbetsmiljö och kvalitet i bygg

branschen" som genomfördes under 1991-92. Syftet med projektet var att kartlägga och

beskriva kvalitetssatsningar hos några större byggföretag för att kunna studera

kopplingen mellan arbetsmiljöaspekter och det framväxande kvalitetsarbetet i branschen.

Som ett första steg i detta projekt togs under vintern 91 en inledande kontakt med de

större byggföretagen för att fmna lämpliga studieobjekt. Det handlade i första hand om att

lokalisera företag som kommit att initiera större kvalitetsprogram. Efter ett par iterationer

framkom att NCC, SIAB och JM både skulle passa bra för nännare studium och var

villiga att bli studerade.4

Vi kom att ha två empiriska delfokus i projektet. För det första företagens centrala

målsättningar, strategier och aktiviteter i kvalitetshänseende, d v s kvalitetsprogranunets

utfomming som sådant. För det andra de aktiviteter och förhållanden som programmen

kommit att lyfta fram och betona på projektnivån, d v s hur det arbetades ute vid

företagens byggarbetsplatser. Tanken bakom detta upplägg var att kunna beskriva och

diskutera dels företagens övergripande inriktningar, och dels hur kvalitetsarbetet tog sig

uttryck i produktionen.

Fältarbetet kom att intensifieras under augusti-november 91 då huvuddelen av det

empiriska underlaget samlades in. Efter en första bearbetning av materialet kom projektet

att avrapporteras för de tre byggföretagen i samband med ett dagslångt seminarium i

december samma år. Under detta seminarium diskuterades hur arbetsmiljöhänsyn var

integrerat i byggf6retagens kvalitetsarbete och vilka framtida möjligheter en sådan

integrering skulle kunna tänkas ha på olika nivåer och i olika dimensioner. Därefter följde

ytterligare bearbetning och tolkning och till sommaren avrapporterades projektet i

rapporten "Arbetsmiljö som en del av totalkvaliteten?" (Larsson & Rogberg, 1992).

En central observation som gjordes i samband med projektet var att det framväxande

kvalitetsarbetet, lanserat i samband med omfattande kvalitetsprogram, långt ifrån alltid

riktades mot egenskaper hos varor och tjänster. Snarare var det på det viset att kvalitet

relaterade till en mängd aspekter som avvek från lekmannauppfattningen och

vardagsspråkets betydelser. Ordet hade vidare en slags undflyende karaktär som var svår

4 Bengt Stymne, Handelshögskolan i Stockholm, fungerade som projektledare, medan undertecknad
genomförde fåltarbetet tillsammans med Pär Larsson, Bygghälsans forskningsstiftelse. Jag kom att
utföra huvuddelen av arbetet knutet till verksamheten hos NCC och Siab, och Pär kom att utföra
huvuddelen av arbetet med JM. Till projektet var också Lars Björk, Bygghälsans forskningsstiftelse,
och Magnus Hedberg, NBS, nära knutna.
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att fånga på något meningsfullt sätt. Detta framgick inte minst i samband med det dags

långa seminarium som hölls med representanter för de tre byggföretagen. Dänned

väcktes mitt intresse för kvalitetsideemas kännetecken och särdrag. Hur kunde så mycket

energi läggas på något som verkade så oklart?

Mot denna bakgrund växte en tanke fram om att skriva en licentiatavhandling på temat

kvalitetsideemas kännetecken och vad som händer i mötet mellan dessa id~r och

praktiken. Denna tanke omsattes sedan i handling under andra halvan av 1993 då jag

återvände till de skrifter som formulerats i det tidigare forskningsprojektet, och till det

material som samlats in.

3.1 En beskrivningsmodell

I den föreliggande studien frågar jag mig vad som händer i mötet mellan kvalitetsideema

och byggföretagens praktik. Jag är här intresserad dels av hur företagens inriktningar och

arbetssätt påverkas, och dels av hur ideema modifieras 'och det handlingsutrymme som

fmns att utforma företagsspeciflka lösningar. Det betyder att jag är intresserad av både

likheter och skillnader, vilket i sin tur påkallar jämförelser mellan foretagen i ,olika

dimensioner. Av denna anledning ville jag använda mig av någon slags beskrivnings

modell som kunde bidra till att strukturera det empiriska materialet, så att väsentliga

likheter och skillnader skulle kunna framträda vid en jämforelse.

Jag har valt att använda mig av Whitt1es (1992) typologi.över kvalitetsprogram som stöd

för strukturerandet av det empiriska materialet och som en hjälpreda rör analysen. Det är

en klassificering som baseras på att ett kvalitetsprogram byggs upp av fem dimensioner;

kvalitetsfokus, central organiseringsdimension, programmens ledande aJaörer,

nyckelaktiviteter och införandestrategi. Whittle använder sedan denna indelningsgrund

som en utgångspunkt för att skilja kvalitetsprogram sinsemellanb, d v s som en

utgångspunkt for en kvalitetstypologi.

Med kvalitetsfokus (total quality foells) avser Whittle en övergripande kvalitetsinriktning

för programmen, t ex att det är kunder och andra externa intressenter alternativt

konkurrenter och externa resursgivare som är i fokus. För att kunna uppnå detta över

gripande kvalitetsfokus, kan det vidare krävas en förändring/etablering aven central

organiseringsdimension (key design issue) för att kunna utveckla verksamheten i önskad

riktning. Det kan röra sig såväl om en strävan efter ökad integration mellan företagets

olika delar som om en strävan efter att öka motivationen hos de anställda.
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Med programmens ledande aktörer (designers) avses de aktörer som varit särskilt

delaktiga när det gäller att initiera, utfonna och lansera programmen. Den inriktning som

programmens nyckelaktiviteter (implementation characteristics) har, är nästa dimension i

raden. Med införandestrategi (implementation strategy) avses slutligen den utgångspunkt

.som tas för införandet.

.. Majoriteten av de kvalitetsprogram som ligger till grund för Whittles typologi kunde

. knytas till en vision om "kulturförändring", d v s de omgavs aven strävan att i grunden

förändra det sätt på vilket verksamheten bedrevs. Detta kom emellertid att ta sig olika

uttryck hos olika företag. Programmen kom att reflektera olika synsätt och antaganden

både om de anställda och vad som motiverar dem och om verksamheten och dess

styrning och ledning. Vidare fann Whittle att programmens "vad" tenderade att hänga

samman med programmens uhur" till stor del, d v s att såväl önskade målsättningar som

vägarna dit tenderade att grupperas tillsammans i tydligt urskiljbara mönster. Whittle

hävdar därfdr att den övergripande visionen om "kulturförändring" kommit att tolkas på

tre distinkt skilda sätt och hon skiljer mellan tre kvalitetsmodeller; planeringsmodellen

(the planning model of total quality, PTQ), den visionära kvalitetsmodellen (the visonary

total quality model, VTQ) samt lärandemodellen (the leaming total quality model, LTQ).

Se figur 4.
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MODELS OF TQ IMPLEMENTATION

VTQ PTQ .IJQ

People as programmable People as productive People as willing
pawns resources participants

Ta FOCUS:

Externai customer/- On campetitors and Selfllntemal, customer and
stakehoJder resource suppliers supplier

KEY DESIGN ISSUE:

Controi (including east) Integration Motivation, commitment

DESIGNERS:

Senior Management Technologists, systems HRM/OD specialists
anaJysts, specialist support
staff

IMPLEMENTATION CHARACTERISTICS:

Concern with ideology,
mission, solutions, rules and
prescriptions, codes of
conduct, order, faith, role of
'Ieaders'

Cancern with process
regulation, boundaries,
specification, information,
measurement, value,
simplicity, waste, beneh
marking, projed teams

Cancern with education, skill
and attitude development,
performance appraisal,
reward and recognition,
natural work teams,
symbols, style

IMPLEMENTATION STRATEGY:

Tends to be top down
focusing on training and
procedures

Tands to be off-line,
measurement and
technology driven

Tends to be bottom-up,
attitudinai and involvement
focused

Figur 4: En kvalitetstypologi (Whittle, 1992)

De kvalitetsprogram som kan hänf6ras till den visionära levalitetsmodellen (VTQ) leds i

star utsträckning mer direkt av den högre ledningen. Arbetet understöds dock ofta av

utomstående kon~ulteroch utbildningsföretag. Typiskt handlar det om att fonnulera och

sprida en vision om hela organisationens framtid genom att identifiera kvalitetsrelaterade

mål och medel och införa dem i verksamheten på bred front.

Planeringsmodellen (PTQ) har som typiska målsättningar ökad förutsägbarhet i

"systemet" och minskat "spill". De länkade aktiviteterna handlar om noggranna gräns

dragningar mellan avdelningar och funktioner, och inkluderar vanligen informations

teknologi och statistiska hjälpmedel av olika slag. I stor utsträckning leds de program

som kan hänföras hit av specialister/ingenjörer som arbetar på högre stabspositioner.
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Whittle hänför vidare bl a ISO 9000-standardens kriterier som ett typiskt inslag hos

program som kan hänföras till denna kvalitetsmodell.

De kvalitetsprogram som kan hänföras tilllärandemodellen (LTQ) är också de i stor

utsträckning ledda av stabspersonal, fast här·är det snarare frågan om personaldirektörer

och organisationsutvecklare. Denna modell har en mer "humanistisklI prägel där

engagemang, motivation och självbestämmande utgör honnörsord. Förbättringar inom

ramen för denna modell handlar typiskt om ökad deltagande, förbättrat kundbemötande

och f6rbättrad arbetsmiljö. Införandestrategin knuten till denna modell har vidare drag av

"bottom-up".

Whittle presenterar en typologi vars ursprung kan härledas till brittiska industriföretag,

men vars utformning har en generell karaktär. Det betyder att den inte tar specifIk hänsyn

till de situationer som enskilda organisationer kan befmna sig i, den särskilda verksamhet

som bedrivs eller till tidigare genomförda kvalitetssatsningar. Eftersom fokus för studien

är tre företag i samma bransch har jag valt att ta några ytterligare hänsyn. Av detta skäl

kommer den empiriska beskrivningen att inkludera dels en diskussion om vad som är

typiskt för ett byggföretag, och dels bakgrunden till de kvalitetsprogram som studerats.

Detta för att ge en bild av det sammanhang i vilket programmen kom att genomföras.

På grund av de slutsatser som dragits i projektet "Arbetsmiljö och kvalitet i bygg

branschen", kände jag ett behov av att använda mig av ytterligare stöd. En central

observation i det projektet var att ordet kvalitet kommit att relatera till en mängd aspekter.

Det här var därfdr något somjag ville beakta mer utförligt, men som Whittles typologi

endast i begränsad utsträckning tar särskild hänsyn till. Whittle talar om kvalitetsfokus

för programmen, men det handlar om programmens övergripande inriktning snarare än

om vilken mer precis innebörd som läggs i kvalitetsbegreppet. Jag har därför valt att även

använda mig av Garvins (1988) typologi över kvalitetsdefmitioner som en ytterligare

hjälpreda vid sidan av Whittles typologi. Det handlar om en klassificering som skiljer

mellan användar-, tillverknings-, värde-, överlägsenhets- och produktbaserade

levalitetsdefinitioner och beskrevs i avsnitt 2.5.
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3.2 Det empiriska underlaget

Det empiriska underlag som detta arbete bygger på baseras till stor del på intervjuer av

olika karaktär, men också på ett omfattande skriftligt material och på deltagande

observationer. När arbetet med licentiatavhandlingen satte fart, framkom att det fanns ett

behov av att komplettera det material som insamlats i samband med studien "Arbetsmiljö

och kvalitet i byggbranschen". Av detta skäl genomfördes några ytterligare intervjuer, en

per företag, för att dels komplettera tidigare material och for att dels få ta del av

utvecklingen hos byggföretagen under den tid som gått.

Detta arbete har två empiriska delfokus, dels kvalitetsprogrammen och deras utformning
l'

mer generellt och dels projektnivån med ett särskilt fokus på de aktiviteter och inslag som

kvalitetsprogrammens genomförande har kommit att lyfta fram och betona. ·Underlaget

till beskrivningen av kvalitetsprogrammen mer generellt kom att hämtas från tre olika

källor. Först och främst från progranunens ledande aktörer. Bland de personer som kan

räknas till denna kategori, kom en person från varje företag att få en särskild betydelse

och intelVjuas vid ett upprepat antal tillfållen. Dessa personer vidtalades till att börja med

tidigt i studien. De intervjuades också efter det att projekt-nivån studerats och jag

återvände sedennera till dem för att komplettera materialet. Utöver det studerades ett

skriftligt material i form av beskrivningar av företagens övergripande målsättningar i

allmänhet och kvalitetsarbetet i synnerhet. Vi obselVerade också några av de aktiviteter

som genomfördes.

Eftersom jag var novis i byggbranschsammanhang ägnades en del av tiden under

intervjuerna åt att diskutera olika aspekter av ett byggföretags verksamhet. Utöver det

kom frågor att ställas om vad det är för några kvalitetssatsningar som bedrivs, vilka

moment som ingår, vilken inriktning de har och vilka som initierat, utfonnat och lanserat

dem. Vidare kom frågor att ställas om när dessa satsningar startades upp, när de kom att

bli mer företagsomfattande, hur de relaterar till företagens målsättningar i stort och på

vilket sätt de tar avstamp i tidigare satsningar. Vi ställde också frågor om problem och

möjligheter när det gäller införandet av de centrala inslagen på projektnivån.

Två projekt per företag valdes ut rör nännare studium för att få en viss variation såväl

inom ramen för, som mellan, byggföretagen. Detta medförde att sammanlagt sex bygg

arbetsplatser kom att besökas. Dessa utgjorde föregångsprojekt i högre eller lägre grad.

Förekomsten av centrala aktiviteter och inslag kom därför att bli överrepresenterade i

förhållande till ett genomsnittligt projekt hos de tre företagen. Det här är något som är
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svårt att undvika om man vill studera införandet av nya ideer i en verksamhet, men som

bör hållas i åtanke.

De byggarbetsplatser som studerades besöktes under 2-3 dagar vardera. Förfarandet när

det gällde projektnivån kom att motsvara det som gällde för programmens allmänna

utformning. Intervjuer genomfördes, ett skriftligt material studerades och observationer

gjordes av den pågående byggverksamheten. Även om vi talade med ett antal personer i

olika befattningar ute vid byggarbetsplatserna, alternativt som var knutna till bygg

projekten på annat vis, kom platsledningen i allmänhet och platscheferna i synnerhet att

särskilt fokuseras. Platscheferna intervjuades vid 2,5 tillfållen i snitt.

En del av tiden ute. vid byggarbetsplatserna ägnades åt att få grepp om de respektive

projekten och deras särdrag samt åt andra uppgifter av mer teknisk natur. Utöver det kom

vi att ställa- frågor rörande om, och i så fall på vilket sätt, de aktiviteter och inslag som

, lyftes fram i kvalitetsprogrammen tog sig uttryck vid byggarbetsplatsen. Vidare ställdes

frågor om hur dessa aktiviteter och inslag relaterade till arbetssättet i stort samt om det

f~s andra moment av intresse utöver de som programmen riktade uppmärksamheten

mot. Vi ställde också frågor om möjligheter och problem ror ett mer aktivt och

systematiskt kvalitetsarbete vid byggarbetsplatserna.

Sammantaget intervjuades ett 70-tal personer. Det handlade såväl om personer knutna till

byggarbetsplatserna, som tjänstemän och chefer som befann sig högre upp i hierarkin.

Intervjuerna kom också att få delvis olika karaktär. 31 intervjuer kan beskrivas som

formella intervjuer, vilket i det här fallet innebar 45 ~nuter till chyga timmen långa

diskussioner i lugn inomhusmiljö och med utgångspunkt i ett antal frågor som

fonnulerats på förhand. Ytterligare 19 intervjuer hade delvis denna karaktär, men var

både kortare och ägde rum i mindre grad av avskildhet. Dessutom kom ett 20-tal

personer att intervjuas under mer "oordnade" fonner, i vissa fall utomhus.5

De aktiviteter och förhållanden som kommer att beskrivas längre fram var de som

framställdes som de mest betonade av de satsningar som bedrevs. Man kan tycka att det

s Efter diskussioner med byggföretagen valde vi att inte spela in intervjuerna med bandspelare. En
orsak till det var att det uppfattades som om graden av öppenhet då skulle minska, en annan att ett
förfarande med bandspelare skulle uppfattas som alltför avvikande ute vid byggarbetsplatserna. Istället
gjordes anteckningar för hand vilka skrevs rent samma dag eller dagen därpå. De uttalanden som
citeras i texten härstammar således från våra anteckningar. Eftersom texten har återförts till
byggföretagen har dock de intervjuade haft möjlighet att korrigera missuppfattningar och påtala om de
har något emot citatens ordalydelser. Det skall tilläggas att det under intervjuerna även ställdes frågor
om arbetsmiljöförhällanden av olika slag.
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borde vara en relativt enkel uppgift att fånga kvalitetsprogranunen, eftersom det rör sig

om att beskriva inslag som till stora delar är fonnaIiserade. Så är måhända fallet i

jämidrelse med andra empiriska uppgifter, men det innebär inte att det varit självklart vad

som skulle ingå i beskrivningen. Ett flertal satsningar genomfördes på olika nivåer och

det som presenteras utgör ett centralt urval enligt den tolkning som gjorts.

Brunsson & Winberg (1990) diskuterar svårigheter med att studera program och deras

möte med praktiken. De talar om att de betonade inriktningarna kan ändras under

genomförandet och att såväl en betonad inriktning som en praktik kan uppfattas som

oklara och därför vara svåra att bedöma Det kan också vara på det viset att den inriktning

som diskuteras av ledande aktörer är en annan än den som förs fram som föredömlig i

andra sammanhang. Ledande aktörer kan vidare komma att skifta under genomförandets

gång, något som vi också erfor. Hos NCC kom förändrade arbetsuppgifter beroende på

nedskärningar, och hos SIAB kom en pensionering, att medföra att de ledande aktörerna

delvis kom att bytas ut. För att något komma tillrätta med de problem som Bronsson &

Winberg tar upp, har byggföretagen allt eftersom fått ta del av utkast och innehållet har

diskuterats fortlöpande.
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4KVALlTETSARBETE HOS TRE BYGGFÖRETAG

Det här kapitlet kommer att behandla de kvalitetsprogram som NCC, JM och SIAB

genomförde i början av 90-taIet. Beskrivningen utgår ifrån två delfokus; dels hur

kvalitetsprogrammen kommit att utfonnas mer generellt, och dels projektnivån med ett

särskilt fokus på de aktiviteter och inslag som kvalitetsprogrammen kommit att lyfta fram

och betona. Inledningsvis kommer några typiska drag hos ett byggfd~tag att

presenteras.

4.1 Vad är typiskt för ett byggföretag?

Byggbranschen domineras av några stora företag som SKANSKA, NCC, SIAB, PEAB

och JM (numera ägt av SKANSKA). Det fmns dock även ett flertal mindre fdretag och

ett stort antal enmansforetag. Till byggbranschen kan man..vid~ räkna ett antal olika

företag med varierande specialiseringar. När jag pratar om byggföretag handlar det om

fdretag som står för själva uppförandet. Det betyder att jag intresse(ar mig för'den direkta

byggverksamheten, eller som det brukar kal:las för entreprenadverksamhet. Hos flera av

de större byggföretagen förekommer vid sidan av detta också en omfa~de fastighets

och finansverksamhet.

Produktion i projektform

Ett byggföretag bedriver i allt väsentligt sin produktion i projektform. Vid vaIje

produktionstillfålle fonneras ett projekt får att hantera den uppgift som är vid handen. De

·.maskinella och personella resurserna omformeras helt enkelt vid igångsättandet av ett nytt

projekt. Det rör sig om uppgifter som i regel varierar såväl till innehåll som till volym,

..och den plats där produktionen äger rum varierar naturligtvis. En anställd arbetar i ett

projekt under en given tid tillsammans med en uppsättning anställda, rår att därefter

arbeta i en annan konstellation.

Det är frågan om en arbetsintensiv produktion där mänskligt arbete utgör en betydande

produktionsfaktor. Med undantag av brobygge och några andra anläggningsprojekt,

spelar realkapitalet här en mindre framträdande roll i jämförelse med annan industri. I

vissa företag har det uppgivits att kostnaderna för maskiner understiger 15% av de totala

kostnaderna. Detta förhållande tillsammans med det faktum att byggobjekten varierar till

sin karaktär, och att produktionsapparaten måste vara geografiskt rörlig, medfår att det är

frågan om produktion som i centrala avseenden avviker från annan indus~ell produktion
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(Ekstedt, 1988). Wirdenius (1991, s 19) beskriver det som att byggproduktion 

"...utgör en blandning av tjänster, kunskap och industri".

För att ytterligare belysa ett byggföretags produktionssätt, kan man vända sig till

Thompson (1971) och dennes klassiska indelning av grundläggande produktionssätt eller

teknologier. Här görs en åtskillnad mellan fönnedlande, seriekopplade och intensiva.

Med en fönnedlande teknologi menas att en organisation fungerar som en samman

förande länk mellan aktörer som är sinsemellan oberoende, eller som vill vara det. Det

handlar om ett slags mäklarfunktion och typexempel är affärsbanker och försäkrings

bolag. Med en seriekopplad teknologi avses en situation där en arbetsstation b är

beroende av den föregående stationen a och utgör grunden för station e, och där

produktionen återkommande sker i just denna ordning. Verkstadsföretag faller i stor

utsträckning under denna kategori. En tredje teknologi benämns intensiv för att

understryka att det handlar om en situation där en förändring av ett objekt kräver att olika

arbetsstationer nyttjas i en komplex ordningsföljd. De exempel som tas upp är sjukhuset

och byggf6retaget:

"Inom byggnadsindustrin kan man avgöra sammansättningen av

arbetslagen och arbetsschemat rörst när man vet vad byggnationen

omfattar och i vilken miljö bygget skall rörsiggå, t ex

terrängiörbållanden och klimat" (Thompson, 1971, s 30)

Ett byggföretags teknologi kan benämnas intensiv eftersom ordningsfoljden mellan olika

arbetsstationer, liksom de stationer som överhuvudtaget berörs, kan variera från gång till

annan ute vid byggarbetsplatserna. Man kan förvisso på ett mer övergripande plan

identifiera ett seriekopplat förhållande. Först ger arkitekten byggnaden sitt grundläggande

yttre, vilket följs av konstruktörernas beräkningar som i sin tur ligger till grund för

projektets planering. När planeringen är genomfdrd kan produktionen startas upp och

efter fullgjort värv kan en fårdigställd byggnad överlämnas till kundenlbeställaren.

Om man emellertid skulle studera relationerna på denna övergripande nivå mer detaljerat,

i samband med genomförandet av ett enskilt byggprojekt, fmner man som regel att en

intensiv teknologi ger en minst lika bra bild av situationen som den seriekopplade även i

detta sammanhang. Ritningar revideras kontinuerligt, planering sker parallellt med

byggandet och arkitekter kan komma att kopplas in långt efter byggstart för att

kommentera ett uppdykande problem (ef. Backvik & HammarIund, 1990; Salaj, 1990).

Mot denna bakgrund kan man bättre fdrstå varför projekten inte i första hand kommit att

planeras för att öka produktiviteten såsom i annan industri. Det handlar snarare om att
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planera projekten för att få produktionen att "flyta" och att lösa den specifIka uppgift som

är vid handen på bästa möjliga sätt. Salaj (1990) menar att detta beror på att bygg

produktionen saknar industrialiseringens traditionella drivfjäder, en på produkt

specialiseringen genomf6rd arbetsdelning. Därför har specialisering och standardisering

tagit en annan väg och riktas istället mot de tillverkningstekniker som ingår i bygg

produktionen. Eller som Stinchcombe (1959, s 183) uttrycker det:

"This is the introduction of the conceptions of Eli Whitney on

standardized parts ioto construction, rather than of Henry Ford's

innovation of standardized tasks. II

Situationen kring och vid byggarbetsplatserna

Redan 1959 noterades det att byggf6retag typiskt omfattar färre personer med

administrativa uppgifter än verkstadsföretag (Stinchcombe, ibid) Även om det

naturligtvis är svårt att ställa upp över tid och rum gällande lagar för hur företag i en viss

bransch är organiserade, stämmer Stinchcombes observationer bra som en beskrivning

av byggföretag i Sverige på 80- och 9o-talen (ef. Salaj, 1990). En dominerande andel av

byggföretagens anställda är knutna mer eller mindre direkt till de projekt som bedrivs,

och övergripande planering och andra "overhead-funktioner" förekommer i för

hållandevis liten utsträckning.

Enligt Björklöf (1986) har det heller inte funnits någon särskilt tydlig och genomgripande

hierarkisk struktur i de större byggföretagen, utan de kan istället sägas vara organiserade

som konfederationer av ett antal små- och mindre företag. Styrningen och ledningen av

byggprojekt tar avstamp i det decentraliserade och flexibla projektet och det har kommit

att lämnas ett stort utrymme för enskilda initiativ. Ett byggprojekt är också vanligen på

flera sätt självständigt gentemot företaget i övrigt (Salaj, 1990).

Arbetsehefema överser produktionen vid ett antal projekt. Vid mycket stora projekt är det

arbetschefen själv som leder verksamheten ute vid byggarbetsplatserna, men normalt är

det en platschef som fyller denna funktion. Platschefen brukar vara den högste ansvarige

ute vid byggarbetsplatserna, som sådan satt att styra och leda arbetsledare, utsättare,

lagbasar och hantverkare. En arbetsledare kan fungera både som chef och som teknisk

expert/planerare, medan utsättarna nonnalt har mer renodlat tekniska uppgifter. Dessa

både kategorier besätts av tjänstemän, medan lagbasama och hantverkarna är yrkes

arbetare.
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Det är ovanligt att det bara är ett företag som bidrar till produktionen ute vid bygg

arbetsplatserna, åtminstone vid större projekt. Ett kännetecken för de betingelser som

råder är en förhållandevis långt gången arbetsdelning och specialisering mellan olika

aktörer i byggbranschen, vilket fått till följd att det normalt är flera juridiska personer

knutna till ett byggobjekts uppförande. Exempelvis bedrivs den s k projekteringen, där

tekniska iörutsättningar och möjligheter analyseras och bestäms, med några få undantag

av ett företag och själva uppförandet av ett annat.

Jag skall inte här gå in på de olika entreprenadfonner som kan förekomma. Istället nöjer

jag mig med att peka på att de situationer som behandlas kännetecknas av att ett större

byggföretag har huvudansvaret rör produktionen. Det kan dock vara bra att ha i åtanke att

ett antal aktörer och intressenter kan vara inblandade i produktionen. Vid bygg

arbetsplatser förekommer exempelvis underentreprenörer som, med specialistkompetens

av olika slag, bidrar till uppförandet.

Även på beställarsidan kan specialiseringsgraden vara hög, och olika företag eller

individer kan utgöra beställare, byggherrar, brukare och förvaltare. Jag kommer i det

fortsatta att prata om byggföretagens kunderlbeställare rör att markera att den avnämar

grupp som fokuseras inte är den enda möjliga. Ett förhållande av betydelse f~r relationen

leverantör-kund är att byggnader inte existerar i detalj vid upphancllingstillfållet, och det

är därför svårt att på förhand specificera egenskapskrav. Det kan dessutom vara svårt att

förutsäga precis hur produktionsprocessen kommer att löpa. Enligt Kadefors (1992) ter

det sig otillräckligt rör en rutinerad kundlbeställare att endast uppställa produktkrav, och

sådana krav brukar därför kompletteras aven fortgående. kontroll av arbetet ute vid

byggarbetsplatserna.

Det traditionella kontrollförfarandet i byggbranschen är att kunden/bestäIlaren, eller ett av

denne utsett ombud, söker garantera att projektet förlöper på önskvärt sätt med hjälp av

kontrollantfunktionen. Detta innebär att en eller flera kontrollanter befmner sig ute vid

byggarbetsplatsen för att avsyna på egen hand och påtala om något är felaktigt eller utförs

på ett mindre fördelaktigt vis. Det som påtalas har inte alltid kommit att skrivas ned, och

relationen till platsledningen kan snarast beskrivas som ett, mer eller mindre väl

fungerande, samtal om byggets fortskridande.

Byggbranschen har vidare kommit att vara föremål för en omfattande statlig kontroll

verksamhet. Det förekommer nonner som anger vilka egenskaper färdiga byggnader

skall ha, t ex när det gäller betonggjutning. Byggnadsnämnder kontrollerar också det

som sker och granskar bl a ritningar. Det finns krav på typgodkännanden av vissa
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konstruktioner och det ges subventioner under fdrutsättning att byggnader uppfyller

vissa krav. Det fmns också en omfattande lagstiftning som reglerar ansvar~förhå1landen.

Exempelvis är s k besiktningsmän centrala när det gäller att reglera mellanhavanden

mellan kund-leverantör på ett juridiskt bindande vis.

Utgångspunkter för byggproduktion

Organiseringen av byggprojekt har inte i första hand kommit att ta sin utgångspunkt i

foretagsspecifIka fdreskrifter och administrativa rutiner. Byggföretagen är i stor

utsträckning decentraliserade och det har lämnats ett betydande handlingsutrymme för

projektens platsledning att organisera verksamheten med hänsyn till den speciella

situation som råder. Man kan med fdrdel se detta som en reflektion av att byggprojekt

bedrivs under varierande förutsättningar, där arbetet kan växla avsevärt mellan

byggobjekt av olika typer, storlekar och belägenhet (Salaj, 1990).

Organiseringen av varje projekt sker inte utifrån helt nya utgångspunkter vaIje gång.

Erfarenheter hos platschefer och andra följer naturligtvis med från ett projekt till nästa.

Den flexibla, nästan lösliga utgångspunkten för organisering av byggprojekt stadgas

vidare upp av kraven i det statliga regelsystemet, ett gediget yrkeskunnande och en till

stora delar gemensam föreställningsvärld hos dem som arbetar i branschen (Ekstedt,

1988, Wirdenius, 1991).

Det stora flertalet anställda har en utbildning tydligt inriktad mot byggbranschen.

Yrkesarbetare av den äldre stammen har ofta gått den. långa.vägen och lärt sig yrket via ett

formellt eller informellt lärlingssystem, medan de yngre vanligen har någon form av

bygginriktad gymnasieutbildning bakom sig. En majoritet av tjänstemännen i bygg

företagen har läst på byggtekniskt gymnasium eller motsvarande, och bland det mindre

antal civilingenjörer som förekommer handlar det till allra största del om "väg och

vatten". Likheten i utbildningsbakgrund har bidragit till den starka kollegiala tillhörighet

som råder, och identifIkationen med företaget balanseras av identifIkationen med yrkes

rollen (Kadefors, 1992).

Karakteristiskt for de fortbildningskurser som ges är att de är inriktade mot konkreta

delar av byggprocessen och att deras längd är begränsad. Kurser på mer än två dagar har

varit ovanliga. Få "byggare II tycker sig ha tid att vara borta längre tid från arbetet. Här

fmns inslag av ekonomi, juridik och regeltolkningar, men huvuddelen är tekniskt

inriktad. I många fall rör det sig om rena instruktioner.
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"On the job training" ses vidare som en förutsättning för att man överhuvudtaget skall

kunna bidra till företagets produktion (Ekstedt, 1988). Internrekrytering dominerar och

personer med annan bakgrund betraktas med skepsis. Ingenjören böljar som utsättare,

fortsätter som arbetsledare, för att sedan bli platschef för ett mindre byggobjekt. Därefter

får han ta ansvar för verksamheten vid större projekt och vissa personer avancerar sedan

ännu högre upp i hierarkin. Civilingenjörerna börjar vanligen som handläggare åt

platschefer eller arbetschefer för att sedan själva bli platschefer och arbetsGhefer eller

eventuellt göra stabskarriärer. På ett motsvarande sätt byggs kompetensen upp i arbetar

leden, och det förekommer att yrkesarbetare gått den långa vägen från lärling till platschef

och ibland ännu längre.

På byggarbe~platsentränas en "byggare" att bemästra alla möjliga och omöjliga slags

problem som kan tänkas uppstå - lidet kan gälla allt ifrån samarbetsproblem i en grupp

och försenade materialleveranser till svårtolkade byggregler" (Ekstedt, 1988, s 137). För

platsledningen gäller det därför att lära sig störningshantering (Wirdenius, 1991).

Docherty (1972) talar om platsledningens funktion som - uThe Management of

Contingencies". Man blir successivt allt duktigare på att lösa oförutsedda "komplikationer

som i annan industri skulle upplevas som krisartade (Salaj, 1990).

I en skiss av "byggbranschens kultur" hävdar Björldöf (1986) att en till stora delar

gemensam föreställningsvärld imamar branschen. Han säger att i denna värld är det

själva uppförandet av byggnaden eller anläggningen som är viktigt, vad som kommer

före eller efter är av underordnad betydelse. "Att" uppförandet går framåt är viktigare än

"hur" det sker och man uppfattar sig leva under tidspress. I centrum står den handlings

kraftige praktikern, han (det är sällan en hon) som i en trängd situation alltid hittar

lösningar och som med ett robust psyke reder upp situationen. Det är en miljö där det

talade order väger tyngre än det skrivna och där platschefen knappast är någon som bara

kan hålla sig inne på kontoret.

"Spridningen av information sker viva voce, ad hoc och in silu

(muntligt, i den aktuella situationen och på plats). ft (Björklöf, 1986,

s 22)

Den sammantagna bilden av kunskapsuppbyggnaden i byggföretagen är ovanligt

entydigt, om man får tro Bkstedt (1988) och Wirdenius (1991). Personer med yrkes

inriktad utbildning dominerar och fortbildningen sker till stor del i arbetet. Platscheferna

lär sig byggandets konst genom direkta erfarenheter från byggarbetsplatsen i första hand.

Det handlar om en till stora delar "tyst kunskap" där erfarenheter endast i begränsad

utsträckning dokumenteras. I de fall då dokumentation ägt rum har de sällan ~livit
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granskade utanför projekten (Salaj, 1990). Erfarenheter av ett visst sätt att organisera

arbetet har varit individbunden. Spridningen av ideer har därför i stor utsträckning skett

genom att anställda arbetar i nya projekt. Däremot har den systematiska kunskaps

uppbyggnaden på företagsnivå varit mindre omfattande. Det har heller inte funnits någon

större personalstyrka tillgänglig för att kunna bidra i detta avseende.

Teoretiskt skulle man kunna tänka sig flera olika produktionsideer, d v s samlande

utgångspunkter för produktionen och hur den kan och bör styras och iedas. I praktiken

har emellertid vad som kan kallas för en projektidi kommit att få en särställning, och den

har för ett 'stort flertal kommit att utgöra det "självklarall och nnaturliga" sättet att tänka

och tala om produktionen hos byggföretag. Projektiden baseras på tanken att varje

produktionstillfålle är en unik uppgift som hanteras bäst utifrån en flexibel och

decentraliserad utgångspunkt. Det handlar först och främst om att realisera ett byggobjekt

(Josephson, 1994).

Att produktionen till stora delar föreställs på detta sätt kan~med fördel kopplas till bygg-

.produktionens särdrag, nämligen att det handlar om att uppföra byggobjekt som kan

variera avsevärt sinsemellan. Samtidigt bedrivs i princip all produktion hos byggföretag i

projektform, varför man kan tycka att åtmiIistone vissa aspekter borde återkomma från

gång till annan (cf. Packendorf, 1993). Projektiden har emellertid över tiden

institutionaliserats i byggbranschen och kan därför inte bara förstås mot bakgrund av det

specifIka produktionssättet (cf. Berger & Luckman, 1967). Kadefors (1992, s 45) säger

exempelvis att det fmns - "...ett motstånd hos främst entreprenörerna [byggföretagen] att

planera och fonnalisera även där så skulle vara möjligt". Projektiden har vidare kommit

att befästas och återspeglas i lagsti~gen och i det professionella nonnsystemet.
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4.2 Intresset väcks till liv

Under So-talet hade en allmän diskussion om kvalitetsfrågor förts i byggbranschen.

Bland annat kom Byggentreprenörema (arbetsgivarföreningen i branschen) 1987 att

starta upp en kvalitetsgrupp för att skapa ett diskussionsforum. I gruppen ingick bl a de

personer som var kvalitetschefer hos NCC, 1M och SIAB, vid tiden för studien.

Byggforetagen hade också under 80-talet genomfört några kvalitetssatsningar, börjat

bedriva ett mer systematiskt kvalitetsarbete vid några projekt och formerat

kvalitetsfunktioner för att stödja denna utveckling. Kvalitetsprogrammen kom därför att

ta avstamp i redan tidigare initierade satsningar, men de innebar också att flera "nya"

inslag introducerades. Eftersom programmen till stor del faller tillbaka på några mer

allmänt framväxande, och gemensamma, aktiviteter och förhållanden, har jag valt att lyfta

ut dessa och presentera dem samlat.

Egenkontrollen växer fram

I mitten på So-talet utökade några kunderlbeställare de krav de ställde på byggföretagens

agerande. Det räckte inte längre med att överlämna en uppförd byggnad eller anläggning,

utan krav på att företagen skulle bedriva ett internt kontrollarbete började också ställas.

Med detta avsågs att byggföretagen skulle kunna visa upp planer för hur de själva hade

tänkt kontrollera verksamheten och förebygga för att minimera risken för fel.

Två vanliga kännetecken när clet gäller de kunderlbeställare som hårdast drivit kraven på

ett internt kvalitetsarbete är att de har någon anknytning till försvarsindustrin, och att de

är beställare av anläggnings- snarare än byggtjänster. FortifIkationsförvalningen,

Byggnadsstyrelsen och Vägverket nämns ofta som aktiva pådrivare. Man bör emellertid

ha klart för sig att kunderlbeställare av bygg- och anläggningstjänster är av skiftande

slag. Även om vissa av dem ställer krav på ett internt kontrollarbete, har andra haft en

mer avvaktande inställning.

Som ett uttryck för det växande kvalitetsintresset, och som svar på ett antal kunders/

beställares krav, kom vad som kallas rör egenkODtroll att börja bedrivas på flera håll i

byggbranschen. Denna aktivitet går ut på att centrala byggmoment identifieras före

byggstart rör att sedan granskas särskilt under byggandets gång.6 För ändamålet tas

6 En annan vanlig användning av begreppet egenkontroll avser byggarbetarens kontroll av det egna
arbetet Bland annat på~nd av att byggfacket varit tveksamma till egenkontroll i denna andra
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vanligen ett antal protokoll fram där en ansvarig utses, de utvalda byggmomenten

presenteras och där det som skall inspekteras preciseras. Se figur 5.

KONTROLLJOURNAL

STOMME OCH STOMKOMPLETTERING

O = obligatorisk

S = stickprov

Kvarter Hus Lägenhet
Ansvarig Byggnadsdel OIS Dat Anmärkning Signatur

Golvbjälklag

Lutning O
Isolering O
Ljudlist O
Fukthalt O

Spånskivor

Skarvar O
Springa mot vägg O

Väggelement

Yttermått O
Öppningars mått O

Fönster

Littra O
Drev S

Dörrar

Littra O

Figur 5: Ett protokoll för egenkontroll (En lätt modifierad version av ett protokoll

som användes vid NCC:s byggarbetsplats i Kästa, se vidare nedan)

Det traditionella kontrollfdrfarandet i byggbranschen är annars att kunden/beställaren

själv, eller med hjälp av något representerande företag, söker garantera en god slut

produkt med'hjälp av s k kontrollanter. I kontrollantfunktionen ligger att vara kundens/

beställarens ombud vid byggarbetsplatsen. Kontrollanterna är med jämna mellanrum ute

på byggarbetsplatsen och tillser att byggandet fortskrider enligt uppgjorda planer samt

avsynar det som uppförts.

betydelse, har satsningar på byggarbetares systematiska och dokumenterade kontroII av det egna
arbetet ännu inte blivit särskilt omfattande.
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Även om egenkontroll bedrevs av de tre byggföretagen under SO-talet, var det långt ifrån

vid alla projekt som denna typ av kontrollförfarande förekom. Några för de respektive

företagen separata och entydiga mallar kom heller inte att doininera egenkontrollens

utformning vid projekten. Det är frågan om ett kontrollförfarande som har växt fram i

branschen mer generellt och som, när det förekommer, i några fall har konunit att ersätta

kontrollantfunktionen.

Olika åsikter bryts mot varandra när det gäller detta kontrollförfarande. Huruvida arbetet

med egenkontrollen leder till att produktkvaliteten förbättras eller inte, och om den

verkligen kan ersätta kontrollanternas arbete eller inte, råder det delade meningar om.

Medan några kunderlbeställare med kraft driver frågan om egenkontrol1 som en

ersättning för kontrollanternas arbete, är andra mer skeptiska. Tveksamheten gäller inte

minst en situation där man är utan en kontinuerlig representation ute vid bygg

arbetsplatserna.

ISO gODO-standarden och andra inspirationskällor

Mot slutet av SO-talet böljade ISO 9000-standarden att uppmärksammas i branschen.

Skriften "Rätt kvalitet i byggprocessen - en vägledning till ISO 9000", vilken kom i tryck

1990, är ett av uttrycken för detta. Tanken bakom skriften är att den dels skall utgöra en

introduktion till kvalitetsområdet, och dels utgöra en branschtolkning av kvalitets

standarden. Skriften är resultatet av ett branschomfattande arbete och bl a har den hämtat

inspiration och stöd från Byggentreprenöremas kvalitetsgrupp.

IIIRätt kvalitet i byggprocessen - en introduktion till ISO 9000" rekommenderas att den

mest omfattande uppsättningen kriterier i ISO 900D-serien - ISO 9001 - bör ses som en

ledstjärna för företagens ansträngningar. Den projektanpassade tillämpningen av ett

byggföretags kvalitetssystem kallas vidare för en "kvalitetsplan" och definieras som det:

"Dokument som fastställer de specifika kvalitetspåverkande

aktiviteterna, deras ordningsföljd och de resurser som därvid används

rör viss vara, tjänst, kontrakt eller projekt. tf

Även om ISO 9000-standarden blivit mycket uppmärksammad i branschen, är det

knappast fTågan om ett inslag som betraktas med blida ögon. Flera personer menar

förvisso att denna standard kan vara en bra utgångspunkt om man önskar starta ett

företagsomfåttande kvalitetsarbete. Mot detta står åsikter om att det är frågan om en

. utgångspunkt som betonar fonnalisering i för hög grad och anställdas engagemang i för

liten grad. Dessutom är en utbredd tanke att standarden inte tar tillräcklig hän~yn till
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byggföretags särdrag. Här lyfts vanligen fram att det är stor skillnad mellan att producera

i projektfonn och att producera på stationär basis.

Det fmns förslag inom ramen för EV att det skall ställas krav på att byggföretag skall

vara certifierade, men detta är något som snarast verkar vara på f6rslagsstadiet. I början

av 90-taIet hade inte något svenskt byggföretag erhållit ISO 9000-certifIkat, enligt vad jag

har erfarit. Med något enstaka undantag hade inte heller företagen befunnit sig i

situationer där de hindrats lägga anbud på ett projekt med motiveringen att de inte

efterlevde de krav som där ställs. En kvalitetsansvarig hos SIAB menar, med vad som

verkar vara en träffande beskrivning om situationen vid denna tid, att ISO 9000

standarden kommit att bidra med ett språk för att tala om kvalitetsarbete, men att

byggverksamheten i betydligt mindre utsträckning kommit att direkt motsvara

standardens kriterier.

När JM, SIAB och NCC genomförde kvalitetsprogram i början på 90-talet kom de att

inte bara ta avstamp i egenkontrollen och ISO 9000- standarden, utan inspiration

hämtades också från fler håll. Exempelvis hade lM börjat arbeta med kvalitetscirklar efter

att -de deltagit i en studieresa till Japan 1982. Byggföretagens kvalitetsmedarbetare, och

delar av deras högre ledningar, kom att delta i kvalitetskonferenser både inom och utom

byggbranschens ramar. Några företag är vidare medlemmar i Intressentföreningen

Kvalitetsutveckling.

Under mitten av 80-talet började det väckas ett intresse för att skapa ett permanent och

branschöverskridanrle kvalitetsforum rör att stödja k~alitetsutvecklingen i landet. Som ett

led i detta bildades Intressentföreningen Kvalitetsutveckling, vilken 1989 kom att bli en

av grundarna av SIQ - Swedish Institute for Quality. SIQ arbetar på flera fronter för att

stödja kvalitetsutvecklingen i landet. Kvalitetsinstitutets kanske mest centrala uppgift är

att administrera "Utmärkelsen Svensk Kvalitet".

Ledande anställda hos 1M har kommit att engagera sig i kvalitetsområdet, inte bara inom

ramen rör byggbranschen, utan också på nationell nivå tillsammans med andra över

tygade. Vid grundandetillfållet av SIQ var 1M en av ett ID-tal medlemsorganisationer i

Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. Mot slutet av 94 hade föreningen 84

medlemmar (Kundorienterat 3 & 4/94). En vanlig åsikt i branschen är också att "JM

ligger ett par år före oss när det gäller kvalitet".
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Kvalitetsfunktioner byggs upp

I takt med det ökade intresset for kvalitetsarbete fonnerades kvalitetsfunktioner hos

byggföretagen. Vid tiden för studien hade dessa växt ut och hos 1M handlade det om en

kvalitetsschef, en assisterande kvalitetsledare och ett antal kvalitetsingenjörer vid

företagets regioner. Hos SIAB kom det att handla om en kvalitetsschef, kvalitets

ansvariga vid regionerna samt i enstaka fall en kvalitetsledare på avdelningsnivå, och hos

NCC handlade det om en kvalitetschef på företagsnivå, ett antal kvalitetschefer på

divisionsnivå, kvalitetsledare på avdelningsnivå samt kvalitetsingenjörer vid större

projekt.

Det fmns fle~a skillnader mellan företagen. Exempelvis omfattas inte alla kvalitets

befattningar av heltidstjänster hos NCC, medan de i princip gör det hos 1M och SIAB.

Dessutom varierar benämningarna på kvalitetsbefattningama företagen emellan något,

liksom de fonnella placeringarna. Ändå kan man utan att förenkla alltför mycket säga att

kvalitetsfunktionerna konunit att struktureras till tre hierarkiska nivåer. Översta nivån

utgörs av företagets kvalitetschef, på mellannivå återfmns nästa kategori' som arbetar på

divisions/regionsnivå och på den lägsta nivån i kvalitetsorganisationen återfinns de

medarbetare som är tänkta att mer direkt stödja platschefer och arbetsledare. Kvalitets

funktionerna har vidare konunitatt organiseras som stabsfunktioner där medarbetarna

formellt lyder under respektive linjechefer i första hand. Se figur 6.
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GENERISK KVALITETSORGANISATION

Figur 6: En generisk kvalitetsorganisation

- 53-



Kvalitetsarbete hos tre byggföretag

4.3 NCC:s kvalitetsprogram

NCC är ett relativt ungt företag som bildades 1988 då byggföretagen ABV och JCC slöts

samman. Företagets kvalitetschef menar att det var tur att samgåendet skedde när det

skedde och inte vid ett senare tillfälle. Förslag för hur ett kvalitetssystem skulle kunna

byggas upp hade utformats på två häll, men budskapen hade inte hunnit spridas särskilt

långt utanfdr kvalitetsfunktionema. Hos ABV hade man främst arbetat med att bygga upp

ett fonnelIt system med motsvarighet i ISO 9000-standarden. Hos Jee var det istället ett

allmänt forbättringsarbete, med bl a vardagsrationalisering av arbetsuppgifterna, som

betonades. Kvalitetschefen menar att det nuvarande kvalitetssystemet bygger vidare på en

kombination av de tidigare satsningarna.

När NCC bildats formerades en stabsgrupp med namnet Produktionsutveckling för att

länka samman de respektive företagens styr- och ledningssystem. En annan central

uppgift var att understödja införandet av ett mer systematiskt kvalitetsarbete. Företagets

kvalitetschef är en av dem som ingår i gruppen, vilken i medeltal haft fyra personer

knutna till sig. Han menar att gränsdragningen mellan denna grupps arbete och kvalitets

funktionen inte är särskilt tydlig - "Om någon skulle fråga så har vi en kvalitetschef, men

annars så ingår jag i Produktionsutveckling."

Produktionsutvecklingsgruppen kom vidare att spela en ledande roll när det gäller att

utforma de omfattande satsningar som genomfördes under 1991 och som presenteras

nedan. Inledningsvis kommer "två strategiska verktyg" att beskrivas, vilket följs aven

beskrivning av företagets kvalitetssystem. Efter det kommer den aktivitet som kallas för

"byggstyrning" av behandlas. Till sist kommer några intryck från två av företagets

projekt att diskuteras, med ett särskilt fokus på de aktiviteter och inslag som kvalitets

programmet kommit att lyfta fram.

IITvå strategiSka verktyg"

När NCC:s ledning talar om att förbättra företaget handlar det om att öka graden av

likfonnighet och förutsägbarhet i verksamheten. Flera av de aktiviteter som·betonas

särskilt syftar vidare till att göra företagets olika enheter mer likställda, och lättare att

värdera, så att olika enheter skall kunna jämföras och erfarenheter kunna spridas mellan

dem.

Arbetet med att öka graden av likfonnighet och fdrutsägbarhet i verksamheten tar sig

flera olika uttryck, t ex handlar det om att etablera administrativa miniminivåer eller
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rutiner i verksamheten. Dessa är dels utfonnade för att omfatta företaget i stort, och dels

för att omfatta bygg- och anläggningsprojekten och deras framskridande. En central

tanke är att de administrativa rutinerna skall kunna användas i samband med alla de

'projekt som företaget bedriver, närmast oavsett storlek, produkt, art och upphandlings

formmm.

Flera av de dokument och skrifter som behandlar strategier och övergripande mål

sättningar lyfter fram kvalitetsarbetets centrala roll. Vanligen avses med kvalitetsarbete

det som fmns omtalat i beskrivningen av kvalitetssystemet. I ett utkast till "Strategiplan

92-95 produktionsutveckling", kan man t ex läsa att kvalitetssystemet tillsammans med

byggstyrning utgör företagets två strategiska verktyg.

Det är å ena sidan vanligt att kvalitetssystemet och byggstyrning beskrivs som om det var

frågan om en och samma aktivitet. I flera skrifter stöter man på olika formuleringar som

vill ge intIyck av enhet. Exempelvis framställs byggstyrning som företagets kvalitets

system på flera ställen i skriften "Det goda arbetet - ett dokument om NCC Stockholms

kvalitetsbyggande". Här kan man bl a läsa att "byggstyming och kvalitet går hand i

hand".

Det är å andra sidan också vanligt att byggstyming och kvalitetsarbetet beskrivs var för

sig. När en uppdelning görs kan skillnaden ofta relateras till begreppen extern - intern.

Byggstyrning förs främst fram mot anställda och presenteras som ett sätt att nå interna

fördelar och producera mer effektivt. Kvalitetsarbetet/systemet förs däremot i första hand

fram mot kunder/bestälIare och andra intressenter. I e~ dokument som presenterar

byggstyrning, och i utkastet till strategiplanen, beskrivs det inbördes förhållandet på

följande sätt:

"Byggstyrningssystemet beskriver ledningen, genomförandet och

administrationen av ett byggprojekt. Kvalitetssystemet är

motsvarande beskrivning med avseende på kvalitet som ett åtagande

mot kunden".

"Byggstyming skall vi se som ett strategiskt verktyg som rätt använt

ger oss möjlighet att följa upp våra mål vad avser kvalitet, tid,

ekonomi och arbetsmiljö. Omvärldens krav har dessutom gjort det

nödvändigt att ta fram ett särskilt kvalitetssystem."
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Kvalitetspolicyn och kvalitetsplanen .

I beskrivningar av NCC:s kvalitetssystem presenteras en mängd målsättningar och

strategier samt hur f6retagets kvalitetsorganisation är uppbyggd. Sammantaget fmns det

ett stort flertal skrifter som beskriver hur kvalitetsarbetet är tänkt att utföras hos NCC.

Jag kommer nedan att fokusera presentationen av kvalitetssystemet och en handbok för

upprättande av kvalitetsplaner. I det följande kommer olika aspekter från qessa källor att

behandlas, med start i den övergripande kvalitetspolicyn:

"NCC Bygg ska, genom en konsekvent inriktning mot rätt kvalitet,

leverera prisvärda, felfria produkter och tjänster.

Ansvaret för NCC Byggs kvalitet delas av samtliga medarbetare och

fdrutsätter att varje individ bidrar med sitt yrkeskunnande och

engagemang i samspel med företagets resurser och system.

NCC Byggs kvalitet omfattar alla produkter och tjänster och börjar

vid första kundkontakten med avsikt att tillvarata kundens långsiktiga

intressen.

NCC Bygg ska vara det bästa och mest. prisvärda byggrdretaget på

marknaden."

Denna kvalitetspolicy behandlar ett flertal aspekter, men det allmänna intrycket är att det

handlar om att inom ramen för NCC Byggs verksamhet garantera att satta krav verkligen

efterlevs. Även om det talas om att "tillvarata kundens långsiktiga intressen", framstår

internt inriktade aspekter som mer betonade. I stort leder-fonnuleringarna, bl a den

konsekventa inriktning som det talas om, tankarna till att kvalitetsarbetet hos företaget

mer handlar om att hantera .,specificerad kvalitet" än "upplevd kvalitet". Det betyder att

det sätt på vilket kvaIltetsbegreppet framställs hamnar nära en tillverkningsbaserad

kvalitetsdefinition (Garvin, 1988).

Klassificeringen av kvalitetsbegreppet som tillverkningsbaserad framstår emellertid som

otillräcklig med avseende på NCC:s kvalitetspolicy. Här betonas nämligen vikten av att

såväl NCC:s produkter och tjänster som företaget i stort skall vara "prisvärda" i olika

avseenden, vilket gör att kvalitetsbegreppet som det fors fram i kvalitetspolicyn också har

relati~ tydliga drag aven värdebaserad kvalitetsdefinition (cf. Garvin, ibid).

Slutsatsen att NCC:s kvalitetspolicy omfattas av såväl en tillverkningsbaserad som en

värdebaserad kvalitetsdefinition, förstärks när andra beskrivningar studeras. Företagets

kvalitetschef säger vidare att om han visste för några år sedan vad han vet nu., så hade
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han lagt en relativt större betoning på kunden/beställaren som sådan än vad som nu blivit

fallet. I beskrivningen av kvalitetssystemet beskrivs t ex följande åtgärder för att "... ge

personalen i alla led ett stärkt kvalitetsmedvetande":

tt. utbilda

• ge kontinuerlig projektinformation

• införa klara arbetsrutiner

• definiera ansvarsområden

• ge projektmedarbetare ansvar ror rätt kvalitet till rätt pris

• fastlägga. dokumentationsrutiner"

Kvalitetsarbetet i samband med byggprojekt centreras runt kvalitetsplanema. I "Handbok

ror upprättande av kvalitetsplaner" presenteras denna plan som det dokument som

beskriver hur tankarna i kvalitetssystemet översatts och anpassats till ett speciellt

åtagande samt hur kvalitetsarbetet skall bedrivas praktiskt. I beskrivningar av vad som

skall tas upp här framgår vidare att kvalitetsplanen är nära kopplad till byggstyming.

I kvalitetsplanen skall ett projekts omfattning och förutsättningar framgå. Vidare skall

projektorganisationen med ansvarsgränser och befogenheter anges, såväl.generellt som

när det gäller kvalitetsarbetet. Där skall också anges hur handlingar och dokument skall

hanteras under och efter projekttiden, hur kompetenssituationen ser ut och hur avvikelser

och korrigerande åtgärder skall vidtas m m. Kvalitetsplanen fokuserar således arbetet vid

byggarbetsplatsen i en vid mening.

Ett s k kontrollprogram med tillhörande kontrollplaner utgör ett centralt moment i

kvalitetsplanen. Det handlar om att kontrollera och förebygga felaktigheter i samband

med byggprojektet genomförande, och kontrollplanema är det dokument som används

for den praktiska kontrollen. Med andra ord är det frågan om det som i det foregående

kapitlet kallades for egenkoDtroll, och denna benämning forekommer också ibland hos

NCC.

Det som beskrivits ovan är till viss del utfonnat, men framförallt understött, av personer

knutna till kvalitetsfunktionen. De kvalitetsmeclarbetare som vi talat med betonar att det är

en omfattande och allt annat än en enkel uppgift att infara och upprätthålla ett

systematiskt kvalitetsarbete. En kvalitetsledare menar att kvalitetsarbetet knappast är

särskilt statusfyllt och att andra befattningar väger tyngre. Andra pekar på att kvalitets

arbetet ofta ses som ett extra påhäng med oklar omedelbar nytta. Personer knutna till
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kvalitetsfunktioner har därför kommit att liera sig med personer i andra befattningar och

funktioner och försökt länka kvalitetsarbetet/systemet till andra aktiviteter med likartad

inriktning. Resonemanget får understödjas av två uttalanden:

"När det gäller rorseningar och gubbarnas förtjänstläge får arbets

cheferna reda på läget och ofta lägger de sig i. Vanor stöttar de då så

sällan platscheferna när det gäller kvalitetssä~riDgeD?"

(kvalitetsledare)

"Krav på formella rutiner överensstämmer ofta med kraven i bygg

styrningen. Därrör har jag ännu så länge legat lågt med uttryckliga

kvalitetskrav. Vi säger också ofta kvalitetssäkring externt om samma

sak som vi skulle kalla byggstyrning internt. tf (Kvalitetscbef på

divisionsnivå) .

I flera sammanhang förs de f6reskrivna aktiviteterna och inslagen fram med kvalitets

bestämningar av olika slag. Dessa kan vidare ibland gå under andra beteckningar och kan

i varierande utsträckning kopplas till egenskaper hos varor och tjänster. Mot denna

bakgrund är det kanske inte så konstigt att det förekommer en irritation hos flera anställda

över att kvalitet verkar kunna referera till så många och skilda aspekter.

Byggstyrning

Jag har flera gånger nämnt byggstyming och pekat på att det f6rekommer ett flertal

kopplingar mellan denna aktivitet och kvalitetsarbetet. Inte sällan sammanfaller dessutom

kvalitets- och byggstyrningsansvar på olika nivåer till en- och sanuna person. Exempelvis

har NCC Västs (en av sex divisioner hos NCC) kvalitetschef också varit divisionens

ansvarige i byggstymingsfrågor. Att en och samma person har dubbla roller uppfattas

inte som något problem utan nämns snarare som ett ideal.

En omfattande utbildningssatsning genomfors där de olika delarna i byggstyrning

presenteras och diskuteras. I slutet av 1991 hade över 3 000 tjänstemän genomgått den

tre dagar långa utbildningen. För den fortlöpande utbildningen har dokumentation

framtagits, vilken samlas i ett antal pärmar, där byggstyming och dess tillämpningar i

olika sammanhang gås igenom. På flera ställen relateras till kvalitetsarbetet.

I byggstyrning har byggprocessen delats in i sju block; marknad, program, projektering,

anbud, planering, produktion och överlämnande. Det är i blocken planering och

produktion som det mest tydligt relateras till kvalitetsarbetet. Dessa block utgör de faser i
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byggprocessen där upprättande av kvalitetsplaner, och avstämning mot dem, skall

genomföras.

Kopplat till alla de sju blocken i byggstyrning, från marknad till överlämnande,

förekommer vidare krav på att ett antal administrativa miniminivåer eller rutiner skall

etableras. Dessa betraktas som den grundläggande administration som skall äga rum, och

beskrivs som de miniminivåer som skall fårekomma i samband med varje enskilt projekt.

I en beskrivning av byggstyming anges att följande aspekter har varit centrala för

utformningen:

II _ Pedagogisk struktur.

- Klart markerad miniminivå.

- Möjlighet till mera avancerade tillämpningar.

- Respektive block skall vara anpassat till nästa block.

- Erforderliga kopplingar till ekonomi-, personal. -och maskinsystem.

- Bygga på principen 'resurs, aktivitet, resultat'.

- Såväl manuell som datorstöd.d tillämpning."

Bland de nämnda aspekterna är det kanske främst viktigt att konunentera något om

datorstöd. För att kunna systematisera de stora dokumentationsmängder som det är tal

om, arbetas aktivt med att fmna lämpliga datorlösningar. Ett omfattande projekt med

namnet "Datorstödd byggstyrning" har initierats för detta ändamål. Det talas vidare

mycket ofta om vikten av att förbättra återföringen av. gjorda erfarenheter i företaget och

att kunna göra dessa allmänt åtkomliga för andra avdelningar och funktioner . Tanken är

att detta skall bli möjligt tack vare ökad systematisering och en ökad användning av

informationsteknologi.

Byggstyrning och kvalitetsarbetet omnämns ofta i ett sammanhang och dessa två

aktiviteter har flera inbördes kopplingar. Exempel ingår en organisationsplan som en av

de administrativa miniminivåer i byggstyming, samtidigt som den också utgör ett av de

moment som skall ingå i en kvalitetsplan. Om man jämför de två verkar det snarare vara

så att byggstyrning utgör en stomme för kvalitetsarbetet, och for den delen även för

andra aspekter, än tvärtom. Företagets kvalitetschef menar att beskrivningen av kvalitets

arbetet mer är en beskrivning av vad man vill åstadkomma, medan beskrivningen av

byggstyming anger hur detta skall gå till. En relevant fråga att ställa sig blir då i vilken

grad kvalitetsarbetet lyfts fram i byggstyrningsutbildningen? Flera personer som deltagit i

denna utbildning menar att ekonomistyming var det mest betonade inslaget under kursen.
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Om man betraktar det sätt på vilket det arbetas inom NCC Bygg, får man en känsla av att

det handlar om att införa ett standardiserat och sammanhållet system med tydIi~utmålade

delsystem (byggprojekt) i verksamheten. Det är frågan om ett synsätt som lärs ut till

tjänstemännen via en tre dagar läng utbildning och som understöds av förstärkt dator

kraft. Tanken är att "kvalitet skall vara inbyggt i systemen".

Införandet av föreskrivna inriktningar hos NCC riktas mot i princip hela 1?ygg

verksamheten. De allra flesta tjänstemän, men i princip inte några yrkesarbetare alls, har

gått denna utbildning. Samordningsgruppen Produktionsutveckling försöker vidare driva

på införandet på fler fronter. Man kan säga att det handlar om en strukturstrategi man

först och främst syftar till att etablera en ny struktur i verksamheten, som betonar

formella förhållanden och som vänder sig till företagets övre skikt.

Kästa och Jakobsberg

Efter presentationen av kvalitetsprogranunets utfomming mer allmänt, är det nu dags

att vända sig till de byggarbetsplatser som studerades. I Kästa söder om Stockholm

byggde NCC 112 lägenheter i familjehusform under perioden 9008-9204, och i

Jakobsberg norr om Stockholm byggde NCC ett kontors- och parkeringshu~under

perioden 9011-9203. Som mest arbetade närmare 50 NCC-anställda i direkt

anslutning till var och en av dessa byggarbetsplatser. Båda byggena föll vidare inom

ramen :för NCC Stockholm, men under skilda avdelningar inom divisionen.

Det rådde en förhållandevis god framförhållning på Kästabygget och mer tid än

vanligt ägnades åt förberedande åtgärder. Under tiden före byggstart planerades och

bereddes Kästabygget av platschefen och handläggaren. En handläggare har en tjänst

där ansvar rör stora delar av ett byggprojekts projektering och planering kan ligga,

och som fonnelIt är placerad under arbetschefen. Platschefen utsågs när det var

ungefår ett halvår kvar till byggstart, medan övriga i platsledningen blev utsedda vid

senare tidpunkter. Platschefen såg med blandad förtjusning på sin roll och de

förändringar i arbetssättet som böljat växa fram:

"Jag är rädd för all pappersexercis som läggs på oss. Det krävs snart

en heltidstjänst bara rör pappersskrivande.•..Som tur var kunde jag

kombinera planeringsarbetet med ett mindre platschefsjobb, jag har

svårt att sitta inne på kontoret. Ett halvår är DOg den längsta tid som

jag ägnat åt planering röre byggstart."
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Kvalitetsarbetet vid Kästabygget centrerades runt ett antal s k kontrolljoumaler. I dessa

beskrevs de byggmoment som skulle granskas särskilt. Där framgick även om det var

frågan om obligatorisk eller stickprovskontroll samt hur ansvaret för kontrollen

fordelades. Formellt är det är platschefen som har det övergripande ansvaret för

kvalitetsarbetet i produktionen. Det var emellertid arbetsledarna som i allt väsentligt

utförde den praktiska hanteringen och avsyningen.

Kontrolljoumalerna togs inte fram som ett resultat av kund-lbeställarkrav. Det var istället

handläggaren som tog initiativet och utfonnade journalerna. Som en utgångspunkt

studerades protokoll som använts vid ett tidigare bygge. Ett forsta utkast diskuterades

med platsledningen och därefter utformades de slutliga versionerna. I ett senare skede

visades dessa upp för kundenlbeställaren och godkändes.

En av de aspekter som särskilt betonades var "fuktproblematiken". Platschefen lyfte fram

ett antal åtgärder som vidtagits för att undvika fuktproblem. Ett exempel på det är att

badrummen levererades i moduler och lyftes in hela på avsedd plats i lägenheterna. Flera

av punkterna i kontrolljournalerna berörde också fukt.

Ett par gånger i månaden kom kundenslbeställarens kontrollanter ut till bygg

arbetsplatsen. Vid dessa tillfallen diskuterades byggprojektets framskridande och

pl~tsledningenpresenterade vad som hänt sedan forra mötet. Därefter gick platsledningen

och kontrollanterna runt på bygget och avsynade det. Även omkontrolljoumalema

successivt lämnades över till kontrollanten, verkade de inte diskuteras särskilt utförligt.

Det var snarare annat som fokuserades,~t avvik~lser i förhållande till ritningar och

planer och de åtgärder som platsledningen ville göra, eller redan hade gjort.

Vid byggarbetsplatsen i Jakobsberg var dokumentationen mer omfattande än den var vid

Kästa-bygget och det fanns en strävan att leva upp till de formella kraven i

beskrivningarna av kvalitets- och byggstyrningssystemen. Här återfanns bl a

dispositionsplan, organisationsplan, kvalitetsplan samt produktionskaIkyl och budget.

Det förekom även en mer noggrann redovisning och uppföljning kostnader, och

byggarbetsplatsen var uppkopplad mot Stockholmsdivisionens huvudkontor via modem.

Även om dokumentationen sammantaget i mångt och mycket motsvarade de

administrativa miniminivåema, fanns den samlad på flera håll och hanterades på ett

varierande sätt. Till stora delar rörde det sig om ett mer formaliserat sätt att strukturera

verksamheten än vad platsledningen och andra varit vana vid. Platschefen i

Jakobsberg kommenterade denna situation på följande vis:
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"Byggstyrningskursen bra och dålig eftersom den begränsar ens frihet.

Kanske är bra rör de byggen som inte kör efter något genomtänkt

system, men här har vi ett fungerande system. tf

Det kontrollprogram med tillhörande kontrollplaner som fanns utarbetat, framstod vidare

som mer omfattande och detaljerat än de kontrolljournalema som använts i Kästa Här

gavs också mer specificerade anvisningar för hur kontrollen skulle kunna ~å till. Detta

förhållande kan bl a härledas till att bygget av kontors- och parkeringshuset i Jakobsberg

hade en annan karaktär än lägenhetsbygget i Kästa. I Jakobsberg förekom betong

gjutning i betydligt större utsträckning, vilket medförde fler myndighetskrav.

Hållfastheten måste ständigt kontrolleras och dokumenteras.

Den person som fungerade som projekteringsledare för projekten var vidare mycket

drivande när det gällde kvalitetsarbetet. Projekteringsledaren visade arbetsledarna vid

Jakobsbergsbygget en mall för hur egenkontrollen kan utfozmas. Arbetsledarna arbetade

sedan fram ett utkast till kontrollplaner som diskuterades med projekteringsledaren.

Projekteringsledaren vid Jakobsbergsbygg~t var tillika kvalitetsledare hos NCC Teknik,

d v s den instans som samlar huvudparten av företagets konstruktörer. Att förbättra

dialogen och den upprepade återföringen mellan arbetsplatsen och konstruktörerna, samt

att samgranska ritningar, tillhörde det som projekteringsledarenlkvalitetsledaren arbetade

särskilt med.' Behovet av samgranskning beror på att det vanligen är olika konstruktörer

som gör ritningar för olika delmoment, t ex för el och ventilation.

I Jakobsberg hade kontrollanterna ett förhållandevis stort ansvar för byggets fram

skridande gentemot kunden/beställaren, och de kallades för byggledare. Kontroll

planerna, och de moment som där specificerades, diskuterades ingående under de

regelbundna möten som hölls, även om det inte heller här förekom några uttryckliga krav

från kunden/beställaren på att sådana skulle utarbetas. Två uppfattningar om kvalitet kan

få illustrera relationen byggföretag-kund:

"Kvalitet är att göra vad beställaren specificerar. Problemet är att han

inte alltid kan det, vi bygger faktiskt bättre än vi behöver. Ett arbete

för att förbättra kvaliteten vore att hjälpa beställaren från början, då

kan kvaliteten bli bättre."(platschef)

"Arbetsmiljö och skydd gäller mot gubbarna, medan kvalitetssäkring

gäller mot beställaren. Det är två skilda saker. tf (arbetsledare)
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När personalen vid byggarbetsplatserna i Kästa och Jakobsberg talade om kvalitet

handlade det ofta om att göra ett bra arbete.. Ett gott arbete kan t ex vara att hålla god

ordning och att inte medvetet hoppa över något moment. Detta sades vara nära kopplat till

om bygget "flyter" eller inte. Med detta menas att material kommer när det ska och att

tidsplanen kan hållas etc.

Vid både Kästa- och Jakobsbergsbyggena var det arbetsledarna som stod för det

praktiska handhavandet av egenkontrollen. Inställningen till detta arbete var blandad.

Några arbetsledare menade att det kan vara bra att koncentrera sig på vissa moment

istället för att försöka hålla kontroll på alla. Andra menade att egenkontrollen endast i

ringa grad hjälper till att lösa uppkomna problem. Man menade att när något inträffar så

gäller det att hantera detta så snart som möjligt och att det då kan vara svårt hinna med att

först konsultera egenkontrollen. De var också alla eniga om att egenkontrollen var alltför

formaliserad till sin karaktär, vilket foljande uttalanden får illustrera:

"Innan vi säger vi är klara till BIFAB [kontrollanten] och ger dem

pärmarna går jag igenom och kontrollerar och fyller på uppgifterna.

Ofta fyller jag i efteråt rör det går inte att ha framförhållning.

Särskilt inte när det gäller de små momenten, de stora stämmer. II

Visst är det bra med mer regler rör hur man skall bete sig, men' med

alla direktiv och med allt pappersifyllande börjar det alltmer likna

Ryssland."

"Jag förstår inte alla begrepp du [undertecknad] pratar om. Här är vi

inte så formella, utan löser ofta problem på ~tt flexibelt sätt när de

dyker upp."

Avslutning

NCC tycks ha fortsatt på den inslagna vägen. Allteftersom har kvalitets- och bygg

stymingssystemen kommit att byggas ut och integreras samt spridas och inforas i

organisationen. Företaget har vidare börjat erbjuda en "Byggarantin. Vad det hela handlar

om är att NCC Bygg utfäster sig att bli färdiga i tid och utan fel. Om så inte blir fallet

utfäster sig företaget att betala tillbaka delar av köpeskillingen. Detta är ett helt annat sätt

att arbeta än det gängse, där uppkomna problem i efterhand inte sällan kommit att

medföra långvariga tvister om kontraktstolkningar. Man säger sig vara först i branschen

med denna typ av garanti.
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4.4 JM:s kvalitetsprogram

Redan under tidigt 80-tal intresserade sig JM:s ledning för kvalitetsfrågor. Bland annat

deltog företagets vVD och dess personalchef i en studieresa till Japan 1982. Som start

datum för JM:s kvalitetssatsningar nämns 1984 då kvalitetscirklar varit i bruk en tid, ett

antal interna kvalitetsseminarier genomfördes och en kvalitetsorganisation började se

dagens ljus. Sedermera kom kvalitetschefen ~tt ingå i fdretagets ledningsgrupp.

Under 1985 genomfördes sedan ett antal "beställarseminarlerlt
• Avsikten var att fdrsöka

generera en bild av de förväntningar som fanns på fdretaget och dess produkter.

Underlaget användes senare bl a som underlag för en kvalitetspolicy. Allt eftersom har

kvalitetsarbetet kommit att inkludera fler aktiviteter och inslag, t ex kvalitetsronder och

projektplaner.

1M var ett av de allra första medIemsföretagen i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling,

och företagets kvalitetschef har suttit i föreningens styrelse. Han påpekar att detta

engagemang är viktigt för honom och att han hämtar stöd och inspiration från det

nationella kvalitetsnätverk som han är en del av. Däremot har detta nätverk inte i någon

större grad nyttjats som hjälp för utformningen av det interna kvalitetsarbetet, vilket

kommenteras på fdljande sätt:

"Vi har nog varit lite dåliga på att verkligen utnyttja de kontakter

som finns. Vi har mest suttit och lyssnat och varit överens med de

andra•••lite av terapi rör mig som annars får övertyga andra i stor

utsträckning...

Trots att ett flertal aktiviteter genomförts, från 84 och framåt, dröjde det till 1990 innan

satsningarna fick något större genomslag. En anledning till detta tidsspann sägs vara den

högkonjunktur som rådde i branschen under slutet av 80-talet. 1M hade svårt att hinna

uppföra allt det som beställdes på den producenternas marknad som då rådde. Det fanns

därför knappast tid att börja organisera byggprojekt annorlunda, vilket medförde att

aktiviteter "vid sidan om" hade lägre prioritet.

Efter denna korta beskrivning av bakgrunden till det kvalitetsprogram som genomfördes i

början av 9O-talet, följer en presentation av företagets målsättningar i kvalitetshänseende

och en beskrivning av centrala inslag och aktiviteter. Intryck från två av företagets bygg

arbetsplatser avslutar framställningen.
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liDet kvalitetsledande byggföretaget"

En mängd aktiviteter och förhållanden hos JM betecknas som kvalitetsarbete, och kvalitet

lyfts ofta fram som överordnat andra aspekter. Arbetet med att initiera och utforma nya

arbetssätt har vidare i växande utsträckning kommit att ledas av kvalitetsorganisationen.

Kvalitetsmedarbetare har fått ta ansvar för aspekter av flera olika slag, bl a hur skydds

frågor hanteras i samband med vissa byggprojekts genomförande. I ett julkort som JM:s

VD skickade ut till alla anställda 1991 kan man läsa att:

"För oss i JM är arbetsmiljön viktig. Ledningen och andan på våra

arbetsplatser skall vara sådan att alla trivs på jobbet, att arbetet är

stimulerande. Och jag har tyckt mig rörstå att andan och trivseln är

god., Annars sknlJe inte 1M kUDDa vara det kvalitetsledande

byggföretaget."

l' Ett antal målsättningar har satts upp för kvalitetsarbetet. Bland dem framträder att detta

arbete skall bidra till att förändra de anställdas attityder och öka engagemanget för

arbetsuppgifterna och för företaget i stort. Man skulle här kunna tala om en logik som

handlar om att en hög "kvalitetsmedvetenhet" hos de anställda är något som kan ge

företaget en strategisk fdrdel i förhållande till andra byggföretag. Företagets kvalitetschef

uttryckte detta på flera sätt, t ex talar han om att framgången hos ett företag samman

hänger med hur väl man lyckats plantera in inre drivkrafter hos sina anställda

Ett sätt att nöka kvalitetsmedvetandet" är att alt~mera personer i kvalitetsbefattningar. I

idealfallet innehar en och samma person denna befattning under högst två år, för att

sedan arbeta i andIa Iinje- eller stabsbefattningar. Detta görs för att kvalitetsaspekter skall

kUnna bli en integrerad del av företagets dagliga verksamhet, och rör att förbättra

kommunikationen mellan kvalitetsfunktionen och övrig verksamhet. Det här är något

som knappast kommer av sig självt. Även om 1M kanske kan sägas vara "det kvalitets

ledande byggföretaget", finns en betydande variation mellan företagens enheter, nivåer

och funktioner.

En betonad kvalitetspolicy

Vad menar då JM med kvalitet, d v s i vilket avseende strävar man efter att bli kvalitets

ledande? För att besvara denna fråga kommer företagets kvalitetspolicy att diskuteras. I

en intern skrift med titeln nKvalitetsutveckIing" beskrivs JM:s kvalitetsarbete. Det kan

kanske vara på sin plats att upplysa om att 1M i hög utsträckning både är ett bygg- och ett

fastighetsföretag. Med andra ord är en stor del av deras kunder hyresgäster av olika slag.
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Kvalitetspolicyn har kommit att bli väl spridd och såväl på huvudkontoret som i

byggarbetsplatsernas bodar kan man ta del av dess budskap:

"Det är vår kvalitetspolicy inom JM Bygg att hos våra kunder skapa

rörtroende rör vårt kunnande och vår vilja att motsvara deras

förväntningar. Vi ·vill också att kunderna ska känna att vi lyssnar på

deras synpunkter och att samarbetet är okomplicerat och trivsamt. Det

betyder att vi ska sträva efter att

• erbjuda rätt kvalitet i våra anbud så att kostnaden rör ett projekt

över hela dess livslängd blir så låg som möjligt för kunden

• ha klara och enkla ansvars- och samarbetsformer med beställare,

hyresgäster, underentreprenörer och leverantörer

• planera arbetsplatserna väl med god ordning och god arbetsmiljö

• utföra det vi åtagit oss i tid, även åtgärdande av fel eller brister som

påtalats vid besiktningar eller anmälts av våra hyresgäster

• fortlöpande lämna information· enligt en i samråd med hyresgäst

eller beställare fastställd informatioDsplan

• utforma och sköta våra fastigheter, så att de fungerar bra för

hyresgästens verksamhet

• ha okomplicerade hyreskontrakt.

• utföra allt arbete

• rätt från början

- som om vi hade utökat garantiansvar

• så att varje beställare, hyresgäst och bygge blir en referens"

Den inledande delen av kvalitetspolicyn, d v s de första fyra raderna, beskriver vad

företaget vill uppnå, medan fortsättningen mer handlar om hur denna vision skall kunna

förverkligas. Om vi böljar med den första delen framstår den i stor utsträckning som

fokuserad mot en kundlbeställare. Kvalitet beskrivs som något som uppstår när varor

och tjänster levereras och värderas. Det talas vidare om att "hos våra kunder skapa

förtroende för vårt kunnande och vår vilja att motsvara deras förväntningar". Här betonas

också att själva samarbetet mellan leverantör-kund är centralt for hur egenskaper hos

varor och tjänster bedöms. Det sätt på vilket kvalitetsbegreppet fårs fram i JM:s kvalitets

policy riktar således uppmärksamheten mot användning snarare än egen tillverkning,

vilket motsvarar enanvändarbaserad kvalitetsdefinition i Garvins (1988) terminologi.

Den andra delen av kvalitetspolicyn behandlar i större utsträckning hur företaget tänker

sig att gå tillväga. Här handlar det mer om det interna arbetet och hur det kan förbättras.

- 66-



Kvalitetsarbete hos tre byggforetag

Sammantaget fmns i skriften liKvalitetsutveckling" ~tt flertal beskrivningar. Om kvalitets

policyn kan ses som faretagets övergripande målsättning när det gäller kvalitetsarbetet,

sägs målsättningen för varje byggprojekt vara att överlämna en komplett och felfri

produkt. Men även om delar av det som beskrivs i "Kvalitetsutveckling" fokuserar

interna specifikationer ID ID, ter sig en användarbaserad kvalitetsdefmition som

överordnad.

Några centrala inslag

I liKvalitetsutveckling" presenteras några av kvalitetsarbetets huvudmoment. Bland dessa

märks framförallt:

• Kvalitetscirklar (målstyrda grupper)

• Egenkontrollen

• Kvalitetsronder

• Projektplaner (kvalitetsplaner)

Kvalitetscirklar är en smågruppsaktivitet som forekommer i samband med flera av de

projekt som JM bedriver. En kvalitetscirkel i JM:s tappning utgörs aven mindre grupp

medarbetare inom samma arbetsområde som träffas regelbundet fore och'under ett

byggprojekts genomförande. Även om vmje cirkel består aven mindre kärna

medarbetare - någon i platsledningen, kvalitetsingenjören, en lagbas och någon eller

några yrkesarbetare - sägs de vara öppna för alla intresserade och deltagandet bygger

även fonnellt på frivilligt deltagande.

I kvalitetscirklama diskuteras och planeras ett antal av byggprojektets moment. Syftet

med cirklarna är att ta tillvara erfarenheter och kunskaper hos anställda i skiftande

befattningar. I cirklarna diskuteras främst metodval och problemlösningar i

produktionen, men tanken är att även senare uppkommande problem skall kunna

hanteras inom ramen f6r denna verksamhet.

Kvalitetsronden är en en systematiserad aktivitet där såväl anställda knutna till

byggarbetsplatsen som externa aktörer/intressenter skall ges en möjlighet att påverka

utformningen. I den senare kategorin märks kunder/bestäIlare, f6rvaltare, konstruktörer,

underentreprenörer och leverantörer Kvalitetsronderna syftar till att diskutera

forutsättningar innan viktiga moment startas upp och att mer allmänt söka förebygga

olämpliga utfaranden.
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Motivet till att 1M infört kvalitetsronder sägs vara den stora mängd information som

florerar i samband med byggprojekt och de komplexa beroendeförhållanden som råder

mellan de olika avdelningar, företag och personer som bidrar till ett byggprojekts

framskridande. Ett exempel på det är att ritningar revideras efter hand, vilket kan medföra

att olika personer arbetar med olika versioner. Kvalitetsrondema är ett sätt att förbättra

kommunikationer mellan olika grupper för att brygga över de missuppfattningar som kan

uppstå.

Egenkontrollen hos 1M kan handla både om en dokumenterad kontroll av egenskaper hos

det som uppförs och av aspekter som i sin tur anses vara "kvalitetspåverkande". För

ändamålet tas ett antal egenkoDtrollpunkter fram vilka specificerar de utvalda momenten

och önskvärda egenskaper hos dem. En platschef kan t ex ha som egenkontrollpunkt att

följa upp arbetsledarnas arbete med egenkontrollen.

Projektplaner skall vidare utarbetas i samband med att byggprojekt startas upp. I dessa

planer beskrivs hur ansvaret i samband med byggprojektets genomförande är fördelat,

vilka befogenheter olika personer har och de tidsramar som är satta. Här relateras vidare

kvalitetsarbetet till byggprojektets struktur,.styming och framskridande och planerna

reflekterar krav i ISO 9000-standarden. Kvalitetschefen menar dock att standarden är

något som företaget f6rsökt hålla distans till, vilket bl a sägs bero på att den överbetonar

formell regelstyming av verksamheten. Projektplanema presenteras på följande vis:

"Sedan årsskiftet 90/91 tar vi ett helhetsgrepp i våra byggprojekt via

projektplanen . (kvalitetsplan enligt SS-ISO 9000).

I eD projektplan fastställs alla kvalitetsstyrande aktiviteter som vi

skall genomföra, deras ordningsföljd och yilka resurser som då behövs

i det enskilda projektet. II

Hos 1M förekom tre typer av projektplaner; en för byggherreverksamheten (1M

Fastigheter), en rör projekteringsfasen och en för produktionsfasen. Man gör således en

tydlig skillnad mellan faserna f6re byggstart, arbetet vid byggarbetsplatsen och den

fastighetsskötsel som tar vid efter det att bygget överlämnats. Projektplanema har en

liknande uppbyggnad i de tre skilda faserna och t ex skall egenkontrollpunkter arbetas

fram både rör projektplan-projeteringsskede och för projektplan-produktionsskede.

Ett flertal moment av olika slag tas upp i projektplan-produktionsskede. Här presenteras

JM:s kvalitetspolicy och hur egenkontrollen och kvalitetscirklarna är tänkta att fungera.

Här beskrivs också flera andra aktiviteter och förhållanden~ t ex produktionskalkyl~
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tidsplaner och erfarenhetsåterföring. Vidare skall befattningsbeskrivningar tydligt

specificeras, en organisationsplan tas fram och den information och utbildning som

planeras för projektet skall beskrivas. Se figur 7.

EXEMPEL PÅ STYRANDE AKTIVITETER I EN PROJEKTPLAN

• Kvalitetspolicy

• Marknadsplan

• Projektets mål

• Programkrav
• Beskrivingar/tekn. underlag

• Bygglov
• Organisation/personal

• Startmöten
• Information/utbildning

• Produktionskalkyl

• Inköpsplan

• Inköpsrutiner'

• Ekonomirutiner

• Avstämningar, resursdiagram

• Adm. rutiner, pårmsystem

• Tidplaner
• Planeringsmöten

• Ritningshantering
• Myndighetskontakter

• Etablering/skyltning

• Egenkontroll och arbetsledning

• Kvalitetsronder

• Kvalitetscirklar

• Program mot besiktningsanmårkning

• MA, materialhantering

• Arbetsmiljö/skydd

• Mätningar, provningar

• Delbesiktningar

• Slutbesiktningar
• Garantibesiktningar

• Dokumentation och arkivering

• Hyresgästinformation; material och underhåll

• Förvaltningsinformation, DIU-instruktioner

'. Försäljning

• TillvaVHyresgästanpassning

• Erfarenhetsåterföring

Figur 7: Exempel på vad som kan ingå i en projektplan hos 1M

JM:s projektplaner rör produktionsskedet tar på ett fonnaliserat sätt upp de centrala

momenten för byggarbetsplatsens styrning och ledning. I allt större utsträckning har

dessa planer kommit att benämnas kvalitetsplaner. Användningen av denna

beteckning, som en ersättning för beteckningen projektplaner, sägs vara en

anpassning till praxis i branschen. Denna utveckling kommer sig av ett upplevt behov

att för kunder/beställare och andra intressenter lyfta fram att ett aktivt kvalitetsarbete

bedrivs i samband med företagets byggprojekt. Kvalitetschefen är emellertid tveksam

till nanmbytet:
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"Kvalitet är ett positivt laddat ord som kommit i dålig dager

eftersom det används för så många olika saker. Vi har också bidragit

till att kalla lite för mycket för kvalitet, men tycker JM klarat sig

bra ändå••••det var synd att vi behövde byta benämningen

projektplaner mot kvalitetsplaner, projektplaner sa vad det handlade

om."

Vid upprepade tillfällen sägs kvalitet vara ett överordnat begrepp för verksamheten. Vad

som utgör företagets syn på kvalitet, och vilken typ av arbete som utgör kvalitetsarbete,

upplever dock flera anställda som oklart. Ibland benämns exempelvis egenkontrollen för

kvalitetssäkring, och det finns andra exempel där beteckningarna varierar. Om förbättrad

arbetsmiljö är ett mål eller ett medel, eller både och, framstår inte heller som särskilt klart.

Kalmgatan och Meteorologen

Vi går nu över till att beskriva några intryck från de byggarbetsplatser som besöktes. Det

handlade om två byggen i centrala Stockholm. Kalmgatan var en nyproduktion av 85

bostadslägenheter som sysselsatte ungefär 40 JM-anställda. I kvarteret Meteorologen

uppfördes ett bostadshus med 63 lägenheter för äldreboende, vilket som mest sysselsatte

30 JM..anställda.

Det systematiska kvalitetsarbete som bedrevs vid Kalmgatan och Meteorologen utgjorde

ett pionjärarbete hos IM. På Kalmgatan startade t ex planeringen långt före byggstart och

det stod tidigt klart vilken JM-personal som skulle medverka vid bygget. Däremot blev

det först i ett senare skede klart, enligt gängse praxis i branschen, vilka under

entreprenörer som skulle medverka. Meteorologen sorterade under samma arbetschef och

hade samma kvalitetsingenjör som Kalmgatan. Den arbetschef som ansvarade för de

båda byggena presenterade sin syn på kvalitetsarbetet på följande sätt:

IfGod kvalitet kan inte nås genom' externa drivkrafter utan måste

komma inifrån personen själv••.kvaliteten på arbetsmiljön är en del

av totalkvalitetsbegreppet...

Det satsades extra resurser vid dessa byggarbetsplatser. Bland annat handlade detta om

att så tidigt som möjligt göra klart vilken personal som skulle medverka. Detta under

lättades av att Kalmgatan och vid Meteorologen hade JM:s fastighetsavdelning som

beställare. Vidare fick detta till följd att några kontrollanter inte utsågs för byggena, utan

de respektive platsledningama kontrollerade och avsynade verksamheten som egen

kontroll.
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De projektplaner som tagits fram utgjorde i båda fallen en omfattande samling

dokumentation, vilken samlades i bredryggade pärmar. Denna dokumentation

inkluderade i princip alla de moment som föreskrivs. Som exempel kan nämnas

kvalitetspolicyn, cirklar, ronder och egenkontroll samt organisationsplan och

kompetenssituationen.

Åsikterna oin projektplanema varierade. De tveksamma pekade på att de innebär för

mycket pappersarbete, att de bara är till för att visa upp för utomstående eller att de endast

i begränsad utsträckning berör den dagliga driften. Andra pekade på att projektplanema

inte var tillräckligt genomtänkt utarbetade och därför inte kunde fungera som en

utgångspunkt för byggarbetsplatsens styrning och ledning i stort. De som var mer

positiva ~kade på att det är bra med ökad ordning och reda och med mer planering. En

av platscheferna uttryckte sig på följande vis:

"Har orienteraren ingen karta hittar han ej målet. Med karta och

kompass går det lättare. Om orienteraren dessutom varit med och lagt

banan kommer han att snabbt hitta runt. Kostnaden består i att lägga

banan, men det uppvägs av att han ej irrar runt utan går rakt på målet

och kommer fortare fram. Några har visserligen tur och kutar rakt på

mål, andra frågar medtävlare efter vägen. Våra kalkyler visar att de

som varit med och lagt banan ej springer fortare, men rakt på, och

därför tjänar in den tid det tog att lägga banan. fl

Kalmgatan var det fdrsta av JM:s projekt där kyalitetscirklar sattes igång långt före bygg

start. Tidigare hade cirklarna varit knutna till den pågående produktionen. Redan tre

månader före byggstart startades tre cirklar knuten till bygget vid Kalmgatan. Deltagarna

möttes sedan varannan vecka fram till och med byggstart,' for att därefter träffas med en

lägre frekvens.

De kvalitetscirklar som startades upp fokuserade tre huvudområden; stomme, stom

komplettering och arbetsplatsens fysiska planering. Inledningsvis lades stor vikt vid

ritningsarbetet. Avsikten var att påverka utformningen tidigt och få igång en fungerande

dialog med konstruktörer, arkitekter och yrkesarbetare. Diskussionerna i cirklarna bidrog

också till att ge ett underlag för utformningen av projekteringens egenkontrollpunkter för

arkitekter och konstruktörer.

Kärnan i kvalitetscirklama bestod aven ma-ingenjör, trä- och betongbasar, kvalitets

ingenjören samt platschefen. Dessutom ingick olika hantverkare i cirklarna beroende på

vad det var mer specifIkt som avhandlas. Deltagandet i kvalitetscirklama var frivilligt och
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60% av arbetsstyrkan deltog i aktiviteten. Cirklarna startades upp med personal som

egentligen arbetade på ett annat bygge. Detta är ett förfarande som kunnat bibehållas i

nästa led, då några anställda på Kalmgatan deltagit i kvalitetscirklar knutet till ett senare

uppstartat byggprojekt.

Även vid Meteorologenbygget initierades cirkelaktiviteten i god tid före byggstart. Här

kom emellertid endast en cirkel att startas upp. Deltagare var platschefen,.kvalitets

ingenjören och 6-8 alternerande yrkesarbetare. Vid den tidpunkt då byggarbetsplatsen

besöktes hade man träffats ungefär varannan vecka. Det var första gången som plats

chefen vid Meteorologen arbetade med kvalitetscirklar, vilket sannolikt bidrog till att

denna aktivitet fick en mer blygsam utfomming än vid Ka1mgatan.

De flesta var positiva till cirkelverksamheten. Exempelvis pekade platschefen vid

Meteorologen på att den bidrog till att förbättra stämningen på byggarbetsplatsen. Det

fanns emellertid också de som var mer kritiska och som menade att det kunde bli för

mycket av det goda och att "man inte snackar upp husenIf. Uttalanden från två yrkes

arbetare får symbolisera de positiva omdömena:

"Du frågar om arbetsmiljö och kvalitet. Du måste förstå att vi har

fyra delar här. Arbetsmiljö, arbetarskydd, kvalitet och ekonomi. Av

dem är arbetsmiljön viktigast, då fungerar skyddet och då röJjer en

god kvalitet och god ekonomi. Har man en dålig arbetsmiljö blir inte

skydd och kvaliteten bra. Ekonomin fungerar ej om det slarvas med

arbetsmiljö och skydd, för då blir kvaliteten dålig. Det här tar vi upp

på kvalitetscirklarna."

"Det här är framtiden, att gubbarna är med och bestämmer. Det blir

mindre klyfta till platsledningen, man kan gå till plastchefen och

säga sin mening."

Egenkontrollpunktema vid byggarbetsplatserna togs fram av de respektive platscheferna

tillsammans med kvalitetsingenjören. Det var sedan arbetsledarna som stod för av

syningen och den påföljande dokumentationen. De arbetsledare vi talade med ute vid

byggarbetsplatserna hade delade meningar. Några menade att egenkontrollen utgjorde ett

bra stöd för att komma ihåg och uppmärksamma viktiga aspekter. De som var mer

tveksamma tyckte att det mest var frågan om att lägga över en ytterligare kontrollfunktion

på arbetsledarna. Det framstod också som oklart hur egenkontrollen egentligen skulle

användas efter avslutat projekt och vad som skulle hända om fel eller avvikelser

upptäcks.
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De personer i platsledningen som intervjuats pekade på att det är svårt att göra en rutin av

arbetet med egenkontrollen. De flesta pekade också på att genomforandet a~ egen

kontrollen varierar en hel del och att det hela tenderar att flyta ut med tiden. En arbets

ledare menade dock att man på Meteorologenbygget så här långt lyckats till ungefär 75%

av den fonnella ansatsen, vilket var betydligt bättre än vid något annat bygge som han

hade deltagit i.

De kvalitetsronder som genomfördes vid såväl Kalmgatan som Meteorologen syftade till

att synpunkter från både internt och externt håll skulle ges möjlighet att påverka ut

fonnningen. Denna aktivitet leddes av de respektive byggenas platschefer och vid olika

tinfållen gavs dessutom förvaltare, konstruktörer och framtida användare möjlighet att

delta. Några personer från socialförvaltningen deltog t ex vid ett tillfålle for att ge

synpunkter på en daghemsavdelning. Det var också vanligt att arbetsledare och lagbasar

deltog i ronderna.

Det intryck som erhölls var att det vid några av JM:s byggarbetsplatser, under vissa

arbets- och avdelningschefer, förekom ett systematiskt kvalitetsarbete på bred front,

medan det i andra sammanhang arbetades i betydligt mindre utsträckning med kvalitets

relaterade aktiviteter. Både bygget på KaImgatan och det vid Meteorologen kom att fdras

fram mot anställda, men också mot kunderlbeställare, som föredömliga byggen. De har

vidare blivit foremål för ett stort intresse i branschen. Man kan därför tala om en

införandestrategi med fdrebildsprojekt. Vid några projekt har man givit kvalitetsarbetet

extra möjligheter och anlitat särskilt engagerad personal. Erfarenheterna från dessa

byggen skall sedan kunna tas tillvara vid andra byggprojekt.

Som en avslutning kan man säga att kvalitetsarbetet tycks ha fördjupats efter 1991. Ett

exempel på det är att man hos 1M har börjat använda sig av "Utmärkelsen Svensk

Kvalitet" rör internt bruk. Man har låtit företagets regioner och dotterbolag börja

utvärdera sig själva utifrån kvalitetsutmärkelsens kriterier. Däremot finns det inte vad jag

vet några planer på att företaget, eller något av dess enheter, skall söka utmärkelsen.

Ovan nämndes att projektplanema döpts om till kvalitetsplaner. Man har också byttn~

på kvalitetscirklarna. Från och med 1993 kallas de smågruppsaktiviteter som bedrivs

istället rör målstyrda grupper. Företagets kvalitetschef menar i och för sig att det inte bara

rör sig om ett namnbyte, utan att även innehållet har breddats och utökats. Det var helt

enkelt dags att fornya en aktivitet som bedrivits i nännare 10 år.
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4.5 SIAB:s kvalitetsprogram

Slutligen är det dags att presentera SIAB:s kvalitetsprogram. När vi vände oss till SIAB

for att identifiera personer att intervjua, och förhållanden att belysa, blev vi hänvisade till

foretagets Mellersta region (en av sex). Ett antal aktiviteter och inslag har initierats vid

denna region, varav flera har kommit att tjäna som interna förebilder. Bland dem kan

nämnas den databank med kontrollplaner som utarbetats. Dessutom kom den första

heltidsbefattningen inom kvalitetsområdet i SIAB att inrättas vid denna region 1987.

Satsningarna fortsatte och intensifierades 1989 då en s k arbetsmiljösamordnare

anställdes for att tillsammans med Mellersta regionens kvalitetsansvarige utveckla

företagets pilotverksamhet. En arbetsmiljösamordnare har som uppgift att främja

arbetsmiljön i vid bemärkelse. Många anställIda pekar på att regionchefen och några av

avdelningscheferna har varit särskilt positivt inställda till att fomya verksamheten, vilket

har medfort att det kommit att finnas förhållandevis mer resurser till utvecklingsarbete vid

den Mellersta regionen än på andra håll. Flera personer betonar vidare den stora

betydelse som den kvalitetsansvarige och arbetsmiIjösamordnaren haft som inspiratörer

och pådrivare. En lagbas talar t ex om den kvalitetsansvarige som "SIAB:s egen

kvalitetsguru". En arbetschef lyfter fram deras betydelse får att överbrygga steget mellan

tanke och handling:

"I Norrköping finns en positiv avdelningschef och två missionärer••.•

Jag delar Lennart SandelIs [arbetsmiljösa:a;nordnaren] syn på

byggandet, men frågan är om jag hade gjort så här mycket om inte

han och jag satt på samma kontor. tf •

Diös köptes och inforIivades i SIAB-strukturen 1990. Även Diös hade initierat kvalitets

aktiviteter, men omfattningen hade varit begränsad. Diös kvalitetschef hade däremot på

flera sätt arbetat aktivt inom både Diös, och inom ramen för Byggentreprenöremas

kvalitetsgrupp, och han kom att bli kvalitetschef för SIAB. Det verkar råda enighet om att

SIAB:s och Diös kvalitetsaktiviteter hade en liknande inriktning och att samordningen av

kvalitetsaktivitetema inte medforde några större problem.

Kvalitetssatsningarna tog sedan fart under 1991. Bland annat kom en seminarie

verksamhet att äga rum. Innan denna beskrivs, kommer först foretagets kvalitetssystem

att behandlas. Till sist kommer några intryck från två byggarbetsplatser i Norrköping

(där Mellersta regionen har sitt huvudkontor) att beskrivas.
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IIEngagemang på alla nivåer"

När ledande aktörer vid företagets Mellersta region talar om att förbättra verksamheten,

görs det oftast i engagemangstermer. Det gäller att öka anställdas engagemang rör både

de konkreta arbetsuppgifterna och för företaget som helhet. Ett ökat engagemang

beskrivs vidare i termer av ökad delaktighet, förhöjd motivation och förändrade attityder

till arbetet. Den seminarieverksamhet som företaget bedriver, betonar också i stor

utsträckning engagemangsaspekter.

Man anger flera förklaringar till varför just personalens engagemang är något särskilt

eftersträvansvärt. En av dem är att detta fokus är nödvändigt för att på ett bra sätt kunna

införliva Diös personal i SIAB:strukturen. En annan fdrklaring är att lagstiftning m m

medfört att företagsledningen fått ett allt större personalansvar, vilket motiverar åtgärder

med syfte att få anställda på alla nivåer att inse att de sitter i samma båt och att de måste ta

ansvar för varandra En tredje förklaring som används frekvent handlar om att ökad

delaktighet och förändrade attityder är en förutsättning för utveckling.

Hur kvalitetsarbetet vid Mellersta regionen förhåller sig till kvalitetsarbetet på

fdretagsnivå, framstår inte som helt klart. Även om en stor del av de centrala inslagen

kan härledas till denna region, har naturligtvis inte andra personer inom företaget varit

utan inflytande. Exempelvis kan inte den skrift som presenterar företagets kvalitets

system direkt kopplas till aktiviteterna vid Mellersta regionen. Hursomhelst, i

presentationen av kvalitetssystemet kan flera resonemang med fördel relateras till vad

ledande personer ~id den Mellersta regionen ser som centralt. Exempelvis beskrivs

företagets strategi for kvalitetsarbetet på följande sätt:

". Att vi gör rätt från början.

• Engagemang på alla nivåer.

• Information och delaktighet i beslut för att erhålla hög motivation

och engagemang.

• Att all personal har erforderlig kunskap och teknisk kompetens.

• Kunskap om kundens förväntningar på slutprodukten.

• En fungerande och tillräckligt detaljerad planering.

• Ständiga förbättringar genom vidareutvecklingar av befintliga

rutiner och arbetssätt."
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SIAB:s kvalitetssystem

I presentationen av kvalitetssystemet beskrivs SIAB:s målsättningar, strategier och

organisation för kvalitetsarbetet. Här sägs uttryckligen att målet är att motsvara ISO

9000-standarden. Här anges vidare att det är kvalitetspolicyn som utgör rättesnöre för

kvalitetsarbetet samt att det för varje projekt skall upprättas en kvalitetsplan. Policyn har

foljande lydelse:

"Vi skall leverera felfria hus, anläggningar och tjänster i rätt tid till

våra kunder"

Att denna kvalitetspolicy är kortfattad gör den något svår att klassificera i Garvins (1988)

tenner. Kvalitetspolicyn talar om "felfria" och "i rätt tid", men det är svårt att bedöma

dessa kvalificeringar utan att veta vad de relaterar till. Handlar det om "felfria" och ui rätt

tid" i förhållande till en viss specifIkation eller till en kundslbeställares förväntningar? För

att på ett meningsfullt sätt kunna bringa reda i vilken kvalitetsdefmition som förs fram

inom ramen for SIAB:s kvalitetsprogram, behöver man därför ta hjälp av andra

beskrivningar. I skriften "Så får vi nöjda kunder" sägs att SIAB Bygg genom ett

konsekvent och genomtänkt kvalitetsarbete skall:

"- uppfylla kundens f'örväntningar på den köpta produkten.

- leverera i kontraktsenligt skick vid avtalad tidpunkt.

• ha rena besiktningsprotokoll.

• förbättra vår arbetsmiljö.

- sänka våra totala produktionskostnader."

Tanken är som synes att SIAB:s kvalitetsarbete skall kunna bidra till förbättringar i ett

flertal dimensioner. Här fmns både kopplingar till kundens förväntningar och till

förekommande specifIkationer, men också till arbetsmiljö och produktionskostnader.

Sammantaget framträder ett internt fokus som mer betonat än ett externt och det sägs

väldigt lite om varför och hur företaget skall förhålla sig till "kundens förväntningar" som

sådana. Uttryckt annorlunda, det verkar främst handla om att skapa "nöjda kunder"

genom att uppfylla de specificerade krav man åtagit sig att arbeta efter. Med hänsyn tagen

till kvalitetspolicyn, och till de mål som föreskrivs för kvalitetsarbetet, kan man därför

sluta sig till att det som förs fram närmast är en tillverkningsbaserad kvalitetsdefinition.

På det sätt som kvalitetsplanema framställs hos SIAB skulle man kunna säga att de är

"egenkoDtrolltunga". Här skall förvisso fdretagets målsättningar och inriktning i
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kvalitetshänseende presenteras tillsammans med projektets organisation och det skall

också framgå på vilket sätt kvalitetsronder skall genomforas ID m. Egenkontrollenl

kontrollplanema har dock en mycket framträdande plats.

I kontrollplanema beskrivs hur egenkontrollen ska gå till och vilka resultat den ska

uppvisa.. Den kvalitetsansvarige vid Mellersta regionen har tagit fram ett paket om

ungefär 400 färdigställda kontrollplaner och samlat dem i en databank. Här beskrivs ett

antal typaktiviteter och vad som är viktigt att kontrollera i dessa fall. I kontrollplanema

hänvisas också till myndighetskrav och till relaterade aktiviteter etc. Tanken är att ett

mindre antal, för ändamålet anpassade, kontrollplaner skall väljas ut i samband med varje

projekt, efter samråd med kundenlbeställaren. Den kvalitetsansvarige understryker att det

är frågan om mallar snarare än om fårdigfonnulerade och låsta protokoll.

Det praktiska utförandet av egenkontrollen är tänkt att utforas via de s k kvalitets

ronderna. I samband med denna aktivitet skall personer som har ett kvalitetsansvar på ett

bygge, med regelbundna intervall sanunanstråla och diskutera vad som gjorts och vad

som behöver göras. Därefter är det tänkt att de fysiska kontroller som kontrollplanerna

föreskriver skall äga rum.

En uttalad tanke är att kundenlbeställaren skall vara med och utforma innehållet och

omfattningen av kontrollplanerna Detta skall sedan kunna leda till att någon speciell

kontrollant som övervakar att byggprocessen fortskrider på föreskrivet vis inte skall

behöva utses. SIAB:s personal skall kunna kontrollera sig själva och kunden/beställaren,

eller dennes kontrollant, skall inte behöva besöka byggarbetsplatsen lika frekvent som

idag.

Utvecklings- och uppstartseminarier

Som ytterligare exempel på att Mellersta regionen varit foregångare i f6retaget, kan

nämnas att den seminarieverksamhet som förekonuner har bedrivits med större intensitet

här än någon annanstans. Ungefär hälften av de mer generella utvecklingsseminariema,

och mer än hälften av de projektrelaterade uppstartseminariema, som genomförts i hela

företaget, har genomförts vid denna region.

Utvecklingsseminariema behandlar arbetet i ett byggföretag, dess förutsättningar och

möjligheter till förbättringar på ett allmänt plan. Ledarskap, engagemang och laganda är

några av nyckelorden. Vikten av att "dra åt samma håll" är vidare något som ofta betonas

och ett antal lagidrottsledare fungerar som föreläsare. En av dem är Håkan Sundin, f d
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förbundskapten i bandy och ett tag anställd vid SIAB:s huvudkontor i Stockholm.

Tidsmässigt omfattar ett seminarium två dagar för tjänstemän och en dag för arbetare.

Uppstartseminariema är mer direkt knutna till ett byggprojekt och brukar hållas under en

dag i samband med byggstart. Tanken bakom dessa seminarier är att infonnera om

bygget för alla de som på något sätt har att göra med projektet, och att låta dessa personer

träffas, samt bygga vidare på det som sagts under utvecklingsseminarierna. Här kan

såväl byggarbetsplatsens disposition som laganda diskuteras. En stor del av uppstarts

seminarierna brukar ägnas åt grupparbeten där de närvarande delas in i mindre grupper

för att diskutera speciella teman.

Under utvecklingsseminariet lyfts kvalitetsarbetet fram främst i betydelsen att utföra ett

bra arbete. I samband med detta görs kopplingar till aspekter som trivsel, attityd

förändri~gar och ökat engagemang. Sådana kopplingar fdnnedlas även under

uppstartseminariema. Vid dessa mer projektrelaterade seminarier händer det också att

egenkontrollen lyfts fram. Engagemangsaspekter som sådanautgör emellertid

seminariernas huvudfokus och t ex behandlas inte här, med något enstaka undantag,

kvålitetssystemets uppbyggnad.

Det mest betonade inslaget under seminarierna handlar om att ett ökat engagemang är en

förutsättning för att andra aspekter skall kunna utvecklas och förbättras, varav kvalitets

arbetet är en. I Mellersta regionen leds aktiviteterna vanligen av regionens arbetsmiljö

samordnare med benägen hjälp ifrån regionens kvalitetsansvarige. Dessa personer är

noga med att betona att deras intressen sammanfaller.Ex~ hur sambandet mellan

arbetsmiljö och kvalitet ser ut var emellertid mer tydligt för vissa anställda än för andra:

"Svårt tänka mig att administrativt lägga ihop arbetsmiljö och

kvalitet, men bra arbetsmiljö leder till bra kvalitet och då flyter det

. också bättre. tf (platscheO

"Har svårt att se arbetsmiljö och kvalitet som integrerade. Bur menar

du [undertecknad] att det skulle gå till?" (arbetsledare)

"Arbetsmiljö med i allt man gör och självklart integrerat med

kvalitet" (arbetsledare)

Det budskap som för$ fram under seminarierna verkar snarast handla om att förändring

måste ske och det gärna i form av lokala initiativ. Med andra ord handlar det i mindre

utsträckning om att fåra ned en av företagsledningen tydligt bestämd inriktning för hur

SIAB skall styras och ledas. Den kvalitetsansvarige menar att man är lite rädd för
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systemlösningar och att man arbetat särskilt mycket med arbetsledare. Det handlar

således i relativt stor utsträckning om en strategi med drag av "bottom-up" där grova

ramar, snarare än ett detaljerat innehåll, fönnedlas.

Trossen och Kardusen

De två byggarbetsplatser som studerades låg båda i Norrköping. Som mest arbetade 70

SIAB-anställda vid bygget i kvarteret Kardusen där 146 bostadslägenheter uppfördes. I

kvarteret Trossen byggdes också bostadslägenheter. Bygget var emellertid precis

nystartat och dess totala omfattning diskuterades fortfarande. Båda dessa byggen föll

vidare inom samma arbetsområde och i båda fallen var det frågan om byggen där det

satsades extra för att bedriva verksamheten på ett föredömligt sätt.

Uppstartseminarier"hölls i samband med byggstart vid både Trossen och Kardusen. Vid

seminarierna deltog förutom SIAB:s personal, också representanter för beställaren,

arkitektfrrman, några konstruktionsfmnor samt de underentreprenörer som då var

upphandlade. Under seminarierna talades det mycket om arbetsmiljö och att det är

skillnad mellan fysisk och psykosocial sådan. Medan den fysiska arbetsmiljön sades

handla om tekniskt arbetsskydd, arbetshygien och ergonomi, sades den psykosociala

riktas mot uhela människanII •

Seminarierna följde i stort det gängse mönstret, vilket bl a innebar att deltagarna delades

in mindre blandade grupper. I dessa fall var grupparbetet uppdelat i två delar, en som

handlade om trivsel, vilken alla grupper genomförde, och en del där de olika grupperna

tilldelades olika teman. Dessa teman handlade i sin tur om delaktighet/engagemang,

produktivitet, rent bygge, infonnation, skydd/säkerhet och kvalitet. I dokumentationen

från seminarierna vid Trossen och Kardusen står att läsa följande:

"Kvalitet är ett jobb man är nöjd med själv. Vi skall göra rätt från

början då blir det ett bra jobb. För att kunna göra det måste vi ha en

störningsfri produktion. Egenkontrollen är ett viktigt inslag när det

gäller att få en hög kvalitet."

"Vad är kvalitet? Det är en väl fungerande produkt som håller i

längden. Hur kan vi få en högre kvalitet på det vi gör? Genom att

följa marknaden och välja rätt material våga prova nya produkter. Det

är viktigt att vi är utbildade för det vi skall göra • rätt man på rätt

plats. Tidspressen är en kvalitetssänkande faktor - planera mera och

bättre."
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De allra flesta som intervjuades var positiva till uppstartseminariema. Även de mer

allmänna utvecklingsseminariema sågs av de flesta med blida ögon. De som var negativa

var snararast kritiska mot att det var en för stor klyfta mellan det som sades på

seminarierna och forhållanden i den vardagliga verksamheten. Även kritik: mot

seminarierna som sådana förekom dock. Några röster i mängden:

"Det råder närmast möteshysteri och mer möten och administration

blir det hela tiden, man hinner ju inte sköta jobbet.... Då menar jag

inte uppstartseminariet som var bra och som framförallt gjorde att

man lärde sig känna igen folk, utan mer de vardagliga mötena."

(arbetsledare)

"Jag har inte hört något negativt om uppstartseminariet och jag tror

det blir' bättre med alla nya satsningar. Men gubbarna vill nog i

rörsta hand ha ett bygge som flyter och som ger bra

betalt."(Hantverkare)

Om vi nu vänder oss till Kardusenbygget, kan vi till att börja med konstatera att det var

entreprenadingenjören som plockade fram de 15 kontrollplaner som användes vid

bygget. En entreprenadingenjör rapporterar till arbetschefen, och har arbetsuppgifter som

handlar om planering av byggprojekt i vid bemärkelse. Även om det inte var kunden/

beställaren som tog initiativet till egenkODtrollen, accepterades förfarandet och någon

kontrollant utsågs inte. Däremot ville kundenlbeställaren inte vara utan representation vid

byggarbetsplatsen för att kunna avsyna det som uppfördes.

Sättet att bedriva egenkontrollen handlade bl a om att genomföra kvalitetsronder varannan

vecka. Beställaren ville vara med vid den forsta kvalitetsronden och fortsatte vara det

därefter. Platschefen tyckte det var bra att förfarandet med egenkontroll accepterades,

men var ~te lika förtjust i att kundenlbeställaren deltog vid levalitetstrondema. Han ansåg

nämligen att ronderna, som inbegrep 12-15 deltagare, var ohanterligt stora. Platschefen

menade att rondens inledande del, d v s den del där förra rondens protokoll, och vad som

hänt sedan sist, diskuteras, fungerade bra. Däremot upplevdes den efterfoljande

rundvandringen på bygget som mindre meningsfull och tidsödande.

De speciella krav som beställaren hade gällde främst badrummen och hur de skulle

utformas. Exempelvis gjöts alla brunnar i direkt samband med att badrumsgolven gjöts

för att minska risken fdr fuktskador. På eget initiativ tog vidare regionens kvalitets

ansvarige fram speciella fonster som sades vara extra fukttäta. De kontrollplaner som

plockades fram hade däremot ett generellt fokus där "fuktproblematiken" inte hade något

särskilt företräde.
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I den kvalitetsplan som utarbetades för Kardusenbygget återfanns i stort sett alla de

föreskrivna momenten, medegenkontrollen som ett dominerande inslag. Här fanns

också instruktioner för kvalitetsronder, en organisationsplan och en del projektspecifik

infonnation etc. Platschefen hade inte tidigare arbetat med att utforma kvalitetsplaner och

betraktade detta inslag med blandade känslor. Han menade att det nog var bra med mer

uttrycklig avsyning och större noggrannhet. Däremot sades detta vara svårt att genomföra

i praktiken, och en introduktion eller utbildning i kvalitetsfrågor efterlystes. Dessutom

tyckte platschefen att kvalitetsarbetet i för hög grad var kopplat till ökad administration,

vilket kommenteras:

"När man måste jobba övertid för att få produktionen att flyta, förstår

du att det [pappersarbetet] kommer långt ner på prioriteringen.••Det

var roligare att bygga förr med mindre samordningsansvar och

dokumentation. tf

Det var en del bekymmer med Trossenbygget och det stod fd~st i ett sent skede klart att

det var SIAB som skulle få genomföra bygget. Här hade man knappt börjat arbeta med

att utfonna en kvalitetsplan etc, då vi besökte arbetSplatsen, trots att bygget startats upp.

Anledningen till denna försening sades främst bero på att samarbetet med kunden/

beställaren under byggprojektets tidiga faser inte fungerat tillfredsställande, vilket

försenat och försvårat planeringen.

Tanken var att kunde~eställaren själv skulle välja ut lämpliga kontrollplaner, vilket

dock inte skedde. Istället var det den kvalitetsansvarige som plockade fram 20 kontroll

planer. Det var meningen att kvalitetsronder i stil med de på Kardusen skulle äga rum

även vid Trossen-bygget när kvalitetsarbetet kommit igång på allvar. Liksom platschefen

vid Kardusen betraktade inte heller platschefen vid Trossen satsningarna enbart med

positiva ögon.

"De flesta är positiva till egenkontrollen, men kontrollplanerna är för

omständliga och formelIa••••Jag bar slutat vara platschef, numera är

jag administratör och mötesmänniska."

Vid Trossen-bygget genomfördes arbetsberedningen extra noggrant. Den var mer

systematiskt utfård än gängse arbetssätt och tog upp fler aspekter. Arbetsledarna tog här

särskild hänsyn till- "metod, maskiner, miljö och material" - och dokumenterade

jämförelsevis utförligt. När beredningen var utförd gavs sedan den eller de hantverkare

som skulle utföra momentet praktiskt möjlighet att kommentera och komma med förslag.
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Efter en sådan diskussion valdes vid ett tillfålle en annan betongblandare än vad som var

tänkt från början.

Den mer systematiskt genomförda arbetsberedningen understöddes aven extra grupp om
2,5 heltidsanställda som fanns vid bygget. Gruppen bidrog bl a till mer detaljerade

materialplaner. Tanken var att de systematiskt skulle följa upp "tider, mängder och

material". Ett krav på underleverantörer som ställdes i samband med detta, var en

leveransprecision med sämsta noggrannhet förmiddag/eftermiddag. Om materialet kom

för tidigt skulle det inte lossas var det tänkt. Flera underleverantörer protesterade mot

detta förfarande som inte ansågs vara praxis i branschen.

I stort sett var arbetsledarna positiva till kvalitetsarbetet som sådant, men de tyckte att

fonneIla aspekter överbetonades och att det var svårt att rutinmässigt dokumentera.

Några ifrågasatte också om det var bäst att genomföra kvalitetsronder just var fjortonde

dag, eftersom kontrollbehov kan uppkomma löpande och oregelbundet. Uttalanden från

två arbetsledare får illustrera de åsikter som fanns:

"Det är svårt att få egenkontrollen som rutin. I början var man

positiv, men sedan lade sig. engagemanget•••när jag tänker på kvalitet

tänker jag på att rölja ritningarna, d v s kvaliteten finns på

ritningarna...

ttBlanketterna säkert bra, men kvaliteten skulle bli bättre om vi kunde

vara därute mer istället för att skriva blanketter. Det blir mer och mer

sådant varje år•••Det är därute vi skall vara, jobba och producera.

Fyller väl ofta i dokumenten efteråt, ej i samband med

kvalitetsronden."

Avslutning

Kvalitetsarbetet har sedan 91 kommit att placeras högre upp på dagordningen hos SIAB:8

företagsledning, hävdar Mellersta regionens kvalitetsansvarige. Ett uttryck för detta är att

SIAB under 94 blev ett medlemsföretag i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. En

kvalitetshandbok har vidare färdigställts och kvalitetsprogrammet har kommit att

utsträckas till större delen av f6retaget.

Alla tjänstemän deltog 1992 i en tre dagars kurs rörande byggf6retags styrning, där

kvalitetshandboken utgjorde det dokument runt vilken diskussionen centrerades. När det

gäller seminarieverksamheten har den tagit olika riktningar. Medan uppstartseminarierna
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kommit att permanentas, och hålls vid ungefär 80% av de byggprojekt som startas upp,

har utvecklingsseminarier allt mer kommit ur bruk.

Aktiviteterna har fått störst genomslag hos företagets Mellersta region. Där ägnar man sig

åt att genomföra systemrevisioner för att se till att det utbyggda "systemet" och dess

rutiner fungerar som planerat. Exempelvis följs det som utlovats i kvalitetsplanema upp

var 12e vecka och avvikelser dokumenteras tillsammans med krav på åtgärder. Kvalitets

planerna har sedermera, åtminstone i Mellersta regionen, kommit att få ett mer

omfattande innehåll och är mindre "egenkontrolltunga" än tidigare.

Man anser sig nu ha kommit så långt med arbetet i hela företaget att man under 1994

beslutat sig for att ansöka om ISO 9000-certifiering.7 Med koppling till detta har en

aktivitet med namnet "Rätt från början - vägen till framgång", börjat göra sig gällande.

Fokus för denna aktivitet sägs vara att arbeta sig genom hela byggprocessen för att

förbättra verksamheten, vilket arbetsmiljösamordnaren kommenterar:

"Den röda tråden i budskapet är. att arbeta systematiskt genom hela

byggprocessen med delaktighet för alla inblandade. Detta skall ge bög

totalkvalitet, där vi inte bara strävar mot hög kvalitet på

slutprodukten utan också hög kvalitet i arbetet."

7Diskussionen i detta kapitel avser främst situationen 91/92. Det skall tilläggas att SIAB under 94
bestämde sig för att försöka bli ISO 9000-certifierat. Mot bakgrund av de intervjuer som gjordes
finns det goda skäl att misstänka att alla inte var så förtjusta i den tanken.
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5 EN JÄMFÖRELSE MELLAN PROGRAMMEN

Under SO-talet växte ett intresse rör ett mer aktivt och systematiskt kvalitetsarbete fram

hos de tre byggföretagen 1M, NCC och SIAB. Som ett uttryck för detta intresse kom de

alla tre att bedriva egenkontroll i samband med några projekts genomförande. Dessutom

formerades kvalitetsfunktioner för att stödja utvecklingen. Till detta skall läggas att ISO

9000-standarden kommit att bli mycket uppmärksammad och ge upphov till en bransch

omfattande debatt. Ännu mot slutet av SO-talet hade dock inte företagens kvalitetsintresse

slagit rot ute vid byggarbetsplatserna, och när egenkontrollen förekom, utgick det endast

i begränsad utsträckning ifrån företagsspeciflka mallar.

De kvalitetsprogram som de tre byggföretagen initierade och lanserade i början av 90

talet omfattade en stor del av de anställda och ett flertal av företagens funktioner på något

sätt. Programmen hade också ~n mer tydlig foretagsspecifIk karaktär än de tidigare

satsningarna. Man tog avstamp i det kvalitetsarbete som vuxit fram under SO-talet, men

också i en hel del annat och ett antal "nya" aktiviteter och inslag utformades och

lanserades.

I det här kapitlet kommer jag att jämföra byggföretagens kvalitetsprogram för att kunna

svara på frågan om vad som händer i mötet mellan kvalitetsideema och byggföretagens

praktik. Till att börja kommer jag att diskutera programmen med utgångspunkt ifrån ett

antal dimensioner. Därefter följer en diskussion som summerar förekommande likheter

och skillnader. Som stöd kommer jag bl a att använda mig av WhittIes (1992) kvalitets

typologi; dels kommer jag att använda mig av hennes uppdelning av kvalitetsprogram i

fem dimensioner, och dels kommer jag att ta fasta på att Whittle hävdar att kvalitets

program kan hänföras till endera av planeringsmodellen, lärandemodellen och den

visionära kvalitetsmodellen.

5.1 Diskussion kring ett antal dimensioner

I detta avsnitt kommer kvalitetsprogrammen att presenteras och jämföras i nio

dimensioner av varierande slag. Inledningsvis kommer tre diskussioner att föras som har

att göra med kvalitetspresentationer på olika sätt. Till att börja med konuner jag att ta fasta

på att byggföretagen allt mer kommit att presentera verksamheten och de satsningar som

bedrivs i kvalitetstermer, vilket inkluderar utarbetandet av ett antal Itkvalitetsdokumentll
•

Därnäst kommer innehållet i företagens kvalitetspolicys, och några andra beskrivningar

av företagens mål och strategier i kvalitetshänseende, att behandlas och sätt~ i relation
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till Garvins (1988) typologi över kvalitetsdefmitioner. De s k kvalitetsplanema kommer

sedan att diskuteras.

Därefter vänderjag mig till de dimensioner som Whittle (1992) utgår ifrån, och i tur och

ordning kommer kvalitetsfokus, programmens ledande aktörer, nyckelaktiviteter~

centrala organiseringsdimensioner och införandestrategi att behandlas. Eftersom jag både

varit intresserad av programmens utformning som sådana och hur kvalitetssatsningama

tagit sig uttryck på projektnivån, kommer jag till sist att lyfta fram någfa intryck från de

byggarbetsplatser som studerats.

Företagens kvalitetspresentationer

I flera olika skrifter presenteras företagens kvalitetsinriktningar och hur man tänkt arbeta

för att förverkliga dessa Även om det under en längre tid förekommit kvalitetsaktiviteter

hos byggföretag, handlar det ändå om ett uppbyggnadsskede och vissa av företagens

enheter har hunnit längre än andra. Det är dänned en önskad riktning, och ett mer eller

mindre avlägset framtida tillstånd, snarare än en existerande verksamhet, som presenteras

i de dokument i flerfärgstryck som alla de tre byggföretagen framställt.

Hos NCC och SIAB till stor del, och hos 1M till viss del, beskrivs och omtalas

företagens kvalitetsinriktningar och vägen dit som kvalitetssystem, i enlighet med ISO

9000-standard~nsspråkbruk. I de skrifter som utformats sägs vidare att, och på vilket

sätt, företagen reflekterar denna standard (mer precist ISO 900l). Bland annat återfinns

här de kvalitetspolicys som utarbetats. Här beskrivs yidare hur kvalitetsfunktionema är

uppbyggda och hur de bidrar till det praktiska kvalitetsarbetet. Dessutom klargörs att

arbetet vid byggarbetsplatserna är centrerat kring kvalitetsplaner med egenkontrollen som

ett huvudmoment.

Bland ett antal förekommande inspirationskällor har ISO 9000-standarden varit en av de

mest betydelsefulla, trots en rätt utbredd skepsis mot dess inriktning. Exempelvis pekade

många på den är för dåligt anpassad till produktion i projektfonn och att den i för liten

grad tar hänsyn till betydelsen av anställdas engagemang. Med något enstaka undantag,

har inte heller byggföretagen befunnit sig' i sitsen att behöva leva upp till standardens

kriterier för att kunna lägga anbud på ett projekt. En kvalitetsansvarig hos SIAB sade,

med en träffande kommentar, att ISO 9000-standarden kommit att bidra med ett språk. för

att tala om kvalitetsarbete i byggbranschen, men att byggverksamheten i betydligt mindre

utsträckning motsvarar de krav som standarden ställer.
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Överhuvudtaget verkar byggföretagen vara måna om att beskriva verksamheten och de

satsningar som görs i kvalitetstermer, med eller utan koppling till ISO 90D0-standarden

och de inslag som kan hänföras dit. De företagsövergripande satsningar som genomförs

presenteras ofta som kvalitetsarbete alternativt som något som är av avgörande betydelse

för kvaliteten på det som framställs. Det fmns en del skillnader mellan företagens sätt att

agera, men fenomenet att aktiviteter och förhållanden av olika slag i stor utsträckning

beskrivs i kvalitetstenner är ett återkommande mönster hos alla tre.

NCC:s program består av "två strategiska verktyg", kvalitetsarbetet/systemet och den

aktivitet som kallas rör byggstyming. Dessa aktiviteter omfattar några gemensamma

moment och presenteras ofta som en och samma aktivitet. De presenteras emellertid

också ofta var för sig. Internt, mot anställda, lyfts främst beteckningen byggstyrning

fram, medan beteckningen kvalitetsarbete/systemet används flitigare när det gäller att

presentera delvis samma moment för kunder och andra externa intressenter. Hos 1M har

beteckningen kvalitetsplaner allt mer kommit att ersätta det som tidigare betecknades för

projektplaner. Några av de aktiviteter som bedrivs hos SIAB syftar till att öka anställdas

delaktighet. Om detta sägs bl a att - "Detta ska ge hög totalkvalitet, där vi inte bara

strävar mot hög kvalitet på slutprodukten utan också hög kvalitet i arbetet".

Definitioner

I kvalitetspolicys, och i några andra dokument som beskriver företagens kvalitets

inriktningar, finner man en kombination av vad som är önskvärt att uppnå och hur det

skall göras. Man kan till att bölja med peka på att hos varje f6retag förs ett stort flertal

målsättningar och betoningar fram. En likhet mellan företagen är också att det som förs

fram generellt sett ter sig mångtydigt.

Däremot framträder rätt så tydliga skillnader när detta relateras till Garvins (1988)

klassificering av kvalitetsdefinitioner. Det som beskrivs kan avse såväl att "tillvarata

kundens långsiktiga intressen11 och "leverera felfria hus, anläggningar och tjänster" som

att lIvara det mestprisvärda byggföretaget", "förbättra materialadministrationenu, "sänka

de totala produktions-kostnaderna", "förbättra arbetsmiljön" och "göra rätt från början".

De kvaIitetspoIicys som utarbetats avhandlar vidare inte bara vad som skall uppnås, utan

också hur det skall göras. Även i detta avseende tas en mängd olika aspekter upp.

Jag har valt att särskilt granska den betydelse som företagen tillskriver kvalitets

begreppet. Det som förs fram har i alla tre fallen drag av flera av de definitioner som

Garvin tar upp, men här fmns ändå tydligt skilda betoningar. JM:s kvalitetsdefinition
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framstår som främst användarbaserad, SIAB:s som främst tillverkningsbaserad och

NCC:s kan sägas vara både tillverknings- och värdebaserad.

En användarbaserad defmition (1M) utgår ifrån att det är en kunds/avnämares bedönming

aven vara eller tjänst som avgör dess kvalitet. Denna bedömning antas bl a vara ett

resultat av behov och förväntningar. En tillverkningsbaserad definition (SIAB & NCC)

utgår ifrån att produkters kvalitet avgörs inom ramen för en producents verksamhet. Hög

kvalitet handlar här om en hög grad av överensstämmelse med givna specifikationer. En

värdebaserad definition (NCC) väger en produkts egenskaper mot dess pris. Hög kvalitet

handlar om goda produktegenskaper producerade till en acceptabel kostnad.

Kvalitetsplanen

Efter att ha diskuterat på f6retagsnivå, är det nu dags att vända sig till projektnivån.

Arbetet vid byggarbetsplatserna har i ökad utsträckning kommit att centreras kring, och

presenteras i, de kvalitetsplaner som tagits i bruk hos alla de tre företagen. Det är frågan

om.omfattande dokument som beskriver hur arbetet i kvalitetshänseende är tänkt att

bedrivas vid byggarbetsplatsen, vad som skall kontrolleras extra noga, vem eller vilka

som skall göra det, hur kvalitetsansvaret är fdrdelat och vilka resurser som fmns

tillgängliga. Här beskrivs också företagens övergripande målsättningar och strategier för

kvalitetsarbetet samt kvalitetsfunktionens stödjande roll.

Hos alla de tre byggföretagen förs egenkontrollen fram som ett betonat moment, men ett

flertal andra förhållanden och aktiviteter föreskrivs också. Det handlar bl a om en

organisationsplan ror projektet, hur infonnation och utbildning är tänkt att gå till samt

projektspecifIka hänsyn, mål och åtaganden. Även om de aspekter som nämnts återfinns

i någon form hos alla de tre byggföretagen, framstår vid en jämförelse SIAB:s kvalitets

planer som mindre omfattande och som "egenkontrolltunga". I NCC:s kvalitetsplaner

ingår utöver de aspekter som nämnts även t ex produktionskalkyl och arbetskrafts

diagram och här görs en koppling till rutinerna i byggstyrning. I JM:s kvalitetsplaner

beskrivs även t ex ekonomirutiner och den kvalitetscirkelverksamhet som företaget

bedriver.

Sammantaget tar kvalitetsplanema helt enkelt upp de allra flesta av de moment som har att

göra med ett byggprojekts styrning och ledning rent allmänt. Det här uttrycks nog som

allra tydligast i en intern JM-skrift - "Sedan årsskiftet tar vi ett helhetsgrepp i våra

byggprojekt via projektplanen". Som nämnts ovan har dessa projektplaner allt mer börjat

att kallas för kvalitetsplaner i enlighet med NCC:s och SIAB:s beteckningar. Kvalitets

planerna bidrar vidare till att markera en gräns mellan produktionen och andra faser i
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byggprocessen. Exempelvis förekommer hos JM skilda planer för projekterings- och

produktionsskedena.

Kvalitetsfokus

Programmens kvalitetsfokus, d v s till den övergripande kvalitetsinriktningen, är nästa

dimension i raden. Även om det måhända vore befogat att försöka tydliggöra de

respektive kvalitetsfokus som förekommer, framstår detta som underordnat att

kvalitetsinriktningama generellt sett ter sig svårfångade. I vissa sammanhang fmns det en

koppling mellan kvalitet och produktegenskaper, men kvalitet verkar också kunna

användas för att beteckna ett flertal andra aktiviteter och förhållanden inom ramen för

vatje program. Även om man undantar kravet på en direkt koppling till produkt

egenskaper, framstår företagens kvalitetsinriktningar som mångtydiga. Det verkar också

kunna fmnas ett stort antal vägar till kvalitetsförbättringar, och det som i vissa

sammanhang omtalas i kvalitetstenner kan i andra sammanhang gå under andra

benämningar.

Ett kännetecken för personer knutna till kvalitetsfunktionema är att de betraktar kvalitet

som relaterat till en mängd aspekter. Dessa personer uttalade sig i stil med att - "nu har vi

i och för sig kommit in på laganda (materialadministration, planering, minskade

kostnader, ledarskap etc), men det är ju också kvalitet". En förbättrad kvalitet må vara en

betonad inriktning för de tre byggföretagen, men frågan är om det ens i något av fallen

handlar om en tydligt uttryckt inriktning.

Mot denna bakgrund finns det stora skäl att skifta perspektiv. Kvalitet fungerar nämligen

snarare som ett paraply för förändringsarbete, än som tydligt fokus eller inriktning for

kvalitetsprogram. En mängd målsättningar, strategier och aktiviteter verkar kunna

inordnas och bringas samman under detta paraply. I allt väsentligt är dock de aktiviteter

och inslag som det är frågan om knutna till produktionsapparaten på något sätt.

Programmens ledande aktörer

Under SO-talet formerade de tre byggföretagen kvalitetsfunktioner för att driva på

utvecklingen. I början av 90-talet kom personer med kvalitetsbefattningar att bidra till

utformningen och lanseringen av de fdretagsövergrlpande kvalitetsprogranunen. Dessa

program är dock inte bara frukten av dessa personers ansträngningar och det vore därför

missvisande att okommenterat påstå att programmens ledande aktörer återfmns i

kvalitetsorganisationema.
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Hos NCC har kvalitetsprogrammet till största del utformats och marknadsförts aven

samordningsgmpp som benämns produktionsutveckling och som rapporterar till

företagsledningen. Hela tiden har dock personer knutna till kvalitetsfunktionen varit

inblandade och företagets kvalitetschef ingår i samordningsgruppen. Hos JM har

företagets ledning på ett mer påtagligt sätt än hos de andra företagen engagerat sig i

utformningen, och kvalitetschefen ingår vidare i företagets ledningsgrupp. Hos SIAB har

stora delar av kvalitetsprogrammet utformats vid företagets Mellersta ~egion, där

regionens kvalitetsansvarige och en arbetsmiljösamordnare varit drivande och på flera

sätt bidragit till SIAB:s kvalitetsinriktning i stort.

Personer i kvalitetsfunktionerna har med andra ord kommit att arbeta tillsammans med

personer i andra funktioner, och på olika nivåer, i samband med programmens genom

förande. Flera kvalitetschefer och andra personer med kvalitetsbefattningar pekade också

på att det är viktigt att arbeta i samklang med andra om man skall kunna åstadkomma

förändring. Det finns emellertid en skillnad mellan företagen när det gäller gränssnitten

mellan kvalitetsfunktionema och andra funktioner.

Nyckelaktiviteter

Ett antal aktiviteter knutna till verksamheten vid byggarbetsplatserna har kommit att

utformas och/eller lyftas fram. Några av dem förekommer hos alla de tre företagen,

medan andra är företagsspecifJ.ka. Aktiviteterna uppvisar olikheter sinsemellan när det

gäller mer specifIk inriktning, hur många och vilka kategorier av byggarbetsplatsens

personal som omfattas och om de är av "hårt" eller "mjukt" slag. Hos alla de tre bygg

företagen förekommer egenkontroll vid byggprojekten. Även om alla de tre företagen

bedriver egenkoDtroll, har denna aktivitet kommit att utfonnas något olika och med delvis

olika beteckningar hos de tre företagen.

Ibland genomförs den fysiska avsyningen som föreskrivs i egenkontrollen i samband

med den aktivitet som kallas för kvalitetsrond hos NCC och SIAB. Även hos JM

förekommer kvalitetsronder, men här handlar det om något delvis annat och kopplingen

till egenkontrollen är mindre påtaglig. Det handlar snarare om att före utförandet av

centrala byggmoment samla interna och externa berörda för att diskutera rådande

förutsättningar. Med en förenkling skulle man därför kunna säga att en kvalitetsrond hos

1M främst är tänkt att förebygga att fel uppkommer, medan denna aktivitet hos NCC och

SIAB snarare handlar om att kontrollera om fel uppstått och i så fall justera rör detta.
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Egenkontroll och kvalitetsrondema omfattar platsledningen först och främst och har en

"hård" snarare än "mjuk" karaktär. Andra förekommande aktiviteter - byggstyrning hos

NCC, kvalitetscirklar hos JM och uppstartseminiarier hos SIAB - uppvisar emellertid

delvis skilda drag när det gäller dessa aspekter.

NCC:s aktivitet byggstyrning syftar till att etablera ett antal administrativa miniminivåer

eller rutiner i företaget. Tanken är att bl aplatsledningen skall använda sig av dess~ i

samband med varje projekts genomförande. Det fmns vidare flera kopplingar mellan

byggstyming och det som beskrivs i kvalitetssystemet. Exempelvis inkluderas kvalitets

planen i de administrativa miniminivåer som föreskrivs. Här ingår emellertid också en hel

del annat. Det handlar om produktionstidsplan, arbetskraftsdiagram, organisationsplan

och budget ro m.

I samband med de kvalitetscirklar som 1M bedriver träffas anställda vid ett upprepat antal

tillfällen och diskuterar produktionen och hur den skall läggas upp. Även om cirklarna

består aven mindre kärna medarbetare - någon ur platsledningen, kvalitetsingenjören, en

lagbas och någon eller några hantverkare - sägs de vara' öppna för alla intresserade och

bygger formellt på frivilligt deltagande. Tanken är både att förbättra verksamheten och att

själva arbetssättet i cirklarna skall kunna bidra till att öka anställdas känsla av delaktighet.

Hos SIAB roreskrivs att speciella uppstartseminarier skall hållas i samband med bygg

start. Det handlar om heldagsseminarier som riktar sig mot samtliga anställda knutna till

ett projekt, från hantverkare till arbetschef. Hit kan även arkitekter, kunder!bestä1lare,

underentreprenörer och andra externa intressenter inbjud~. Utöver allmän information

om projektet, diskuteras här flertal aspekter av olika slag. Några av dessa, t ex kvalitet,

tas upp till särskild behandling och utgör teman för de återkommande gruppövningar

som hålls under dagen. Uppstartseminariema är innehållsrika, men det framstår ändå

som tydligt att huvudfokus utgörs av sådant som engagemang, förändrade attityder och

trivsel.

Centrala organiseringsdimensioner

För att kunna uppfylla centrala målsättningar, och"göra det möjligt att praktiskt börja

arbeta med önskade aktiviteter, kan det krävas en förändring/etablering av någon eller

några centrala organiseringsdimensioner. Här uppvisar företagen både skillnader och

likheter. När man tar del av det som förs fram explicit framstår det som föreskrivs som

olika. På ett implicit plan framträder dock en likartad inriktning.
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Låt oss börja med det som förs fram explicit. Hos NCC handlar det främst om att öka

graden av likformighet inom och mellan företagets enheter, vilket syftar till att öka graden

av förutsägbarhet i byggprocessen. Hos 1M handlar det till stor del om att öka vad som

kan kallas kvalitetsmedvetenheten i företaget. Vägen dit beskrivs ofta i tenner av att det

handlar om föra in en inre övertygelse hos de anställda om fördelarna med JM:s kvalitets

inriktning. Hos SIAB slutligen betraktas ett ökat engagemang hos de anställda som en

särskilt viktig förutsättning för att verksamheten skall kunna utvecklas.

Uppmärksamheten riktas hos alla tre företagen främst mot byggprojekten och dess

styrning och ledning, och kvalitetsprogrammen har kommit att föra med sig ett antal

aktiviteter och inslag. Det handlar om alltifrån smågruppsaktiviteter till införande av

datorstöd. Även om dessa aktiviteter och inslag uppvisar olikheter, har de det gemensamt

att de är tänkta att kunna användas i samband med i princip varje nystartat byggprojekt..

Det är frågan om standardiserade inslag med en administrativ tonvikt. "Rutinerna skall

kunna tillämpas på alla projekt oavsett storlek, produkt, art; upphandlingsform mm. II ,

heter det t ex om NCC-aktiviteten byggstyming. I mångt och mycket handlar det om att

införa och etablera ett mer likformigt och formaliserat sätt att arbeta på ute vid bygg

arbetsplatserna.

Införandestrategier

Det är nu dags att vända sig till dimensionen införandestrategier, d v s till de speciella

utgångspunkter som tagits när det gäller själva införandet. För att diskutera denna

dimension har jag valt att särskilt uppmärksamma om införandet främst skett i eller vid

sidan om linjen, vilka enheter och vilka personalkategorier som inforandet riktas mot

samt om det förekommit någon kursverksamhet eller annan stödjande verksamhet. En

likhet mellan företagen är att personer knutna till kvalitetsfunktionema bidrar till att

understödja, och driva på, kvalitetsarbetet vid projekten. Vid en jämförelse framträder

emellertid tre olika införandestrategier. Hos NCC handlar det om en strukturstrategi~ hos

1M handlar det om en strategi med fdrebildsprojekt och hos SIAB handlar det

jämförelsevis merorn "bottom-up".

Införandet av föreskrivna inriktningar hos NCC riktas mot i princip hela bygg

verksamheten. För ändamålet har en särskild byggstyrningsutbildning utformats för att

presentera byggstyrningens administrativa miniminivåer rör att lära ut detpraktiska

handhavandet av det som föreskrivs. De allra flesta tjänstemännen, men i princip inte

några yrkesarbetare alls, har gått denna utbildning som tar tre dagar i anspråk.

Samordningsgroppen produktionsutveckling försöker vidare på olika sätt att driva på
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införandet, bl a genom den i jämförelse mest omfattande satsningen på infonnations

teknologi. NCC:s inriktning ter sig överhuvudtaget mer formaliserad än JM:s och

SIAB:s. Man kan därför säga att det handlar om en strukturstrategi.

Hos 1M förekommer inte någon speciell kursverksamhet på samma sätt som hos SIAB

och NCC. Däremot bedrivs ett antal kvalitetsrelaterade aktiviteter i anslutning till bygg

projektens genomförande. Dessa aktiviteter inbegriper platsleclningen i första hand, men

också lagbasar och hantverkare i samband med kvalitetscirklama. Tanken verkar vara att

en önskvärd och delvis förändrad inriktning skall komma att bli en integrerad del av det

vardagliga arbetet i samband dessa aktiviteters genomförande. Vid ett antal av JM:s

byggarbetsplatser, under vissa arbets- och avdelningschefer, förekommer att omfattande

kvalitetsarbete, medan omfattningen i andra delar av företaget däremot är mer blygsam.

Det här är förvisso ett förhållande som kan sägas gälla för de andra byggföretagen också,

men som framstår som tydligast hos lM. Erfarenheterna från de projekt som det satsas

extra mycket på är tänkta att sedan spridas i företaget och komma andra projekt till godo.

Införandestrategin kan därför sägas bygga på en ide om förebildsprojekt.

Pådrivet aven kvalitetsansvarig och en arbetsmiljösamordnare har en av SIAB:s regioner

varit föregångare. Vid Mellersta regionen har ett flertal inslag utfonnats och ~en

.seminarieverksamhet som genomförs i SIAB har haft en högre frekvens här än vid de

övriga regionerna. Utöver de projektrelaterade uppstartseminarierna handlar det också

om de mer a11m8nna utvecklingsseminarierna. Utvecklingsseminariema behandlar arbetet

i ett byggföretag, dess förutsättningar och möjligheter på ett generellt plan, och det

handlar inte i första band om att föra ut en fast och bes~d inriktning. Ledarskap,

laganda och kvalitetstänkande är några av nyckelorden för seminariet som tidsmässigt

omfattar två dagar för tjänstemän och en dag för yrkesarbetare. Med tanke på att en av

företagets regioner varit föregångare, att alla anställcla omfattas och att det som föreskrivs

handlar om famar snarare än om ett detaljerat innehåll, kan man påstå att det handlar om

en införandestrategi med drag av "bonom-up".

Intryck från byggarbetsplatserna

I detta avsnitt kommer de centrala aktiviteter och inslag som diskuterats ovan att relateras

till situationen ute vid de sammanlagt sex byggarbetsplatser som studerats. I samband

med de besök som gjordes kunde bl a konstateras att i samband med genomförandet av

NCC-projekten hade man börjat arbeta med de administrativa rutiner som fdreskrivs i

byggstyrning, att det bedrevs kvalitetscirk1ar vid JM-projekten och att uppstartseminarier

förekom vid SIAB-projekten.
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Vid samtliga projekt bedrevs egenkontroll i någon form. Som namnet säger kan detta

kontrollförfarande ses som ett uttryck för att det är det byggande företaget, och inte

kundenlbeställaren, som skall ansvara för kontrollverksamheten vid byggarbetsplatsen.

Flera gånger fick vi också höra från byggföretagens sida att ege~ontrollen borde kunna

ersätta kontrollantfunktionen på byggarbetsplatsen.

Även om egenkontroll bedrevs vid samtliga projekt, förekom också kontrollanter i några

fall. Här framträdde tre olika mönster. För det första att egenkontrollen och

kontrollanternas arbete bedrevs parallellt. För det andra att kundenlbeställaren befann sig

regelbundet ute vid byggarbetsplatsen för att delta i kvalitetsronder och för att avsyna det

som upp~örts med eller utan koppling till det som tas upp inom ramen för egen

kontrollen. För det tredje att egenkontrollen ersatt kontrollantens funktion. Det

sistnänmda exemplet utgör ett slags specialfall eftersom både entreprenör och beställare

sorterade under samma företag.

Även om några betydelsefulla kunderlbeställare aktivt driver krav på ett internt kontroll

arbete från byggföretagens sida, är sådana krav långt ifrån allmänt förekommande och

många har en mer avvaktande inställning. I de fall som här studerats togs också egen

kontrollen fram på byggföretagens initiativ. Två relaterade skäl till den avvaktande

inställningen framträdde särskilt. För det första att det kan vara svårt för många kunder/

beställare att på förhand specificera särskilt viktiga moment som sedan skall ligga till

grund för en mer noggrann kontroll. För det andra att kundemalbeställarna helt enkelt

inte ville vara utan representation vid byggarbetspla~ema.

Det är platschefen som har det formella kvalitetsansvaret vid byggarbetsplatsen, medan

arbetsledarna vanligen står rör det praktiska arbetet med egenkontrollen. Några arbets

ledare menade att det kan vara bra att koncentrera kontrollarbetet till vissa moment,

istället för att kontrollera allt som uppförs, och att egenkontrollen kan bidra till detta. De

flesta var dock skeptiska och menade att detta arbete är svårt att kombinera med det sätt

på vilket man nonnalt arbetar. Med något enstaka undantag pekade alla på att det är svårt

att göra dokumentationen till rutin. Egenkontrollen bygger vidare på tanken att man på ett

meningsfullt sätt kan identifiera väsentliga egenskaper hos slutprodukten på förhand, och

att man därför kan specificera och fonnalisera de moment som skall kontrolleras särskilt

noga. Varken för arbetsledarna, eller för flera kunder!beställare, verkade detta vara någon

självklar tanke.
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Kvalitetsprogrammen har fört med sig ett antal standardiserade aktiviteter och inslag med

en administrativ tonvikt, och en ökad formalisering av arbetet vid byggarbetsplatserna.

Hos SIAB har man t ex tagit fram en databas som omfattar ett stort antal färdiga

egenkontröllblanketter, och där man kan välja ut en passande uppsättning vid uppstarten

av ett projekt. Man kan se den ökade administrativa betoningen som antingen en

förutsättning för, eller som en följd av, en önskan att kunna jämföra projekten med

varandra och överföra erfarenheter mellan dem.

Någon platschef såg den ökade administrativa betoningen som ett uttryck för en strävan

efter ökad ordning och reda och därigenom ett bättre fungerande projekt. Andra

betraktade däremot denna utveckling som något uppifrån.påtvingat och med begränsad

relevans för byggarbetsplatsens styrning och ledning. Platscheferna verkade heller inte se

de föreskrivna aktiviteterna och·inslagen som sina huvuduppgifter. Här var utgångs

punkten närmast att situationen ter sig väsentligen olika vid olika projekt och att det gäller

att få produktionen att "flyta" först och främst. En platschef uttryckte det som att man

under dagen har fullt upp med produktionen, varför pappersarbete måste hanteras efter

arbetsdagens slut.

Samtidigt som ett antal standardiserade och formaliserade inslag kommit att föreskrivas,

tydliggörs i kanske främst kvalitetsplanema att det är platsledningen i ållmänhet, och

platschefen i synnerhe4 som ansvarar för verksamheten vid byggarbetsplatserna i olika

avseenden. Det handlar om ett markerat ansvarstagande givet att vissa på förhand

bestämda administrativa moment skall användas som en integrerad del av styrningen och

ledningen. Utgångspunkten·verkar vara att projekten är självständiga enheter, men det är

frågan om en självständighet inom de respektive företagens ramar.

Programmens ledande aktörer gav uttryck för en bred syn på kvalitet där kopplingen till

produktegenskaper ofta var både indirekt och oklar. De flesta anställda kopplade däremot

kvalitet till just produktegeIiskaper först och främst. Många pekade också på att de hade

svårt att förstå sig på företagens kvalitetsinriktningar.
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5.2 Likheter och olikheter i kvalitetsprogrammen

I det förra avsnittet diskuterades kvalitetsprogrammen utifrån ett antal dimensioner. I

detta avsnitt kommer jag att sammanföra diskussionen genom att summera och diskutera

först likheter och sedan olikheter. Till sist kommer jag att beröra frågan om vilket

handlingsutrymme som funnits.

Likheter i flera avseenden

Till att börja med kan konstateras att alla de tre företagen har börjat använda kvalitets

planer med egenkontroll som ett centralt inslag. Personer knutna till kvalitetsfunktioner

spelar huvudroller när det gäller kvalitetsprogrammens genomforande, samtidigt som de

kommit att stödja kvalitetsarbetet vid projekten. Till det skall man lägga att kvalitets

policys utarbetats och att presentationsskrifter tagits fram.

Man kan uttrycka det som att ett gemensamt kvalitetsarbete vuxit fram, understött av

uppbyggda kvalitetsfunktioner, hos de tre byggföretagen. Man kan också uttrycka det

som att byggföretagen byggt upp kvalitetssystem med flera likartade inslag, om man
använder sig av ISO 9000-standardens språkbruk. När kvalitetsarbetet p~esenteras i

skrift, görs det också vanligen som företagens egna kvalitetssystem. Här sägs att, och på

vilket sätt, företagen lever upp till denna standard. Överhuvudtaget verkar byggföretagen

vara måna om att presentera verksamheten och de satsningar som görs i kvalitetstenner,

med eller utan koppling till ISO 900D-standarden och de inslag som kan hänföras dit.

Om man tar fasta på dessa likheter och relaterar dem till Whittles (1992) kvalitets

typologi, hamnar man närmast planeringsmodellen. Detta beror bl a på att de program

som Whittle hänför hit kännetecknas aven högre krav på fonnalisering än lärande

modellen och den visionära kvalitetsmodellen. Planeringsmodellen betonar vidare

integrering, gränsdragning och ökad förutsägbarhet i verksamheten.

Man kan vidare peka på likheter mellan programmen i ett helt annat avseende. Jag tänker

här på att innehållet i de kvalitetspolicys som utarbetats är mångtydigt. I kvalitets

programmen relateras kvalitet förvisso till egenskaper hos varor och tjänster, men också

till en mängd andra aspekter i en något svåröverskådlig blandning. Kvalitet har här

kommit att fungera som ett paraply för förändringsarbete, snarare än som en tydlig

inriktning för kvalitetsprogram.
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Det fmns goda skäl att fråga sig vad företagen egentligen vill med de omfattande

satsningar som genomförts. Om man emellertid betraktar kvalitetsprogrammen mer

distanserat, framträder att programmen rör med sig en tydlig och på flera sätt gemensam

utgångspunkt för byggprojekten. I mångt och mycket handlar det om att införa och

etablera ett mer likfonnigt och formaliserat arbetssätt på ute vid byggarbetsplatserna.

Man kan tycka att kvalitetsprogram är en typ av förändringsarbete som i forsta hand

borde vara riktade mot produktegenskaper på något sätt. Här handlar det emellertid mer

om att införa och etablera inslag och aktiviteter som får byggprojekten att framstå som

fonneIla organisationer, d v s som hierarkiskt styrda, avgränsbara, jämförbara enheter

med likartade uppgifter. Man kan därför säga att kvalitetsprogrammen faller tillbaka på

en organisationside. Det här är en inriktning som har tydlig koppling till de likartade

kvalitetsarbete som vuxit fram, men även en stor del av de övriga inslagen passar in i

mönstret. I nästa kapitel kommer detta tema att vidareutvecklas.

Organisationsiden är en produktionside, d v s en samlande utgångspunkt för

produktionen och hur den kan och bör styras och ledas, som avviker från den gängse

föreställningen om byggföretags produktionsapparat. Detta framgick tydligt när

programmens inriktning diskuterades med personer ute vid byggarbetsplatserna. Vid

samtalen framkom nämligen att de anställda snarare utgick ifrån vad som i kapitel tre

kallades ror en projektitJe. Det är en föreställning om byggprojekt som baseras på tanken

att varje produktionstillfålle är en unik uppgift som bäst löses utifrån en flexibel och

decentraliserad utgångspunkt.

En fråga som man måste ställa sig är vilken roll som kvalitetsprogrammen egentligen

spelar i detta sammanhang. Är organisationsidens intåg en följd av dessa programs

genomförande, eller var marken redan beredd for ett förändringsarbete som tog avstamp i

en sådan produktionside? Med andra ord, är denna utveckling något som utgår ifrån

kvalitetsprogrammen, eller är det istället så att programmen kommit att ikläda sig en

redan pågående omvandling som utgår Ifrån andra faktorer än de som tagits upp i detta

arbete? Kvalitetsprogrammens genomforande har bidragit till att införa/etablera ett antal

inslag och aktiviteter som till stor faller tillbaka på tanken attbyggprojekt är fonneIla

organisationer, d v s hierarkiskt styrda, avgränsbara, jämförbara enheter med likartade

uppgifter. Om det handlar om hönan eller ägget låter jag dock vara osagt.
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Tre program - tre olika kvalitetsmodeller?

Som framkommit i detta kapitel uppvisar företagens program inte bara likheter utan också

skillnader. Till att börja med kan man peka på olikheter inom ramen för de likheter som

identifierats. De kvalitetsplaner som utarbetats hos de respektive r-öretagen har t ex delvis

olika utformning. Även om det överallt uppfattades som viktigt att presentera

verksamheten i kvalitetstenner, kom detta att ta sig något olika uttryck hos de tre

företagen. Att kvalitetsprogrammen faller tillbaka på en organisationside framträder

vidare med något varierande tydlighet.

Det fmns också skillnader som ter sig mer särskiljande. Den betydelse som tillskrevs

kvalitetsbegreppet kunde till att börja med klassificeras olika i förhållande till Garvins

(1988) klassificering. De organiseringsdimensioner som explicit betonas skiljer sig också

de åt vid en jämforelse. Även om personer knutna till kvalitetsfunktionen spelar nyckel

roller i samband med programmens genomforande, kan man heller inte okommenterat

påstå att programmens ledande aktörer återfmns i kvalitetsfunktionema. Ett antal

aktiviteter av delvis skilda slag har vidare kommit i bruk vid byggarbetsplatserna, och

införandestrategiema ter sig mer olika än lika.

När man tar fasta på de likheter som förekommer hamnar man närmast planerings

modellen i Whittles (1992) typologi. Om man däremot tar fasta på de olikheter som

förekommer, kan de tre kvalitetsprogrammen förhållandevis entydigt hänföras till skilda

kvalitetsmodeller. Den organiseringsdimension som betonas särskilt hos NCC handlar

om att öka grade~ av förutsägbarhet och likfonnighet i verksamheten. En samordnings

grupp på företagsnivå kom vidare att spela en nyckelroll i samband med genomförandet,

kanske främst vad avser byggstymingsaktiviteten. Utgångspunkten för införandet har

vidare byggt på en slags strukturstrategi. Vid en jämförelse framstår NCC:s program

som närmast att hänföra till planeringsmodellen.

Hos 1M tedde sig företagsledningens engagemang som mer påtagligt än på andra håll.

Blånd annat har en strävan varit att öka graden av kvalitetsmedvetenhet hos anställda,

vilket bl a kvalitetscirklama var tänkta att kunna bidra med. Införandestrategin byggde

vidare på en ide med förebildsprojekt. JM:s program kan därför närmast hänföras till den

visionära levalitetsmodellen. Det handlar i detta fall typiskt om att fonnulera och sprida en

vision om hela företagets framtid, genom att identifiera kvalitetsrelaterade mål och medel,

och införa dem i verksamheten.
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SIAB:s program kännetecknas bl a av den seminarieverksamhet med uppstarts- och

utvecklingsseminarier som förekommer. Företagets Mellersta region i allmänhet, och en

kvalitetsansvarig och en arbetsmiljösamordnare verkande där i synnerhet, har varit

drivande för utvecklingen. En ökad grad av engagemang var vidare något centralt och

införandestrategin har jämförelsevis mer av "bottom-up".. SIAB:s program kan därför

hänföras tilllärandemodellen vid en jämförelse. Denna modell har en mer "humanistisk"

prägel än de övriga där engagemang, motivation och självbestänunande u~gör honnörs

ord. Förbättringar inom ramen för denna modell handlar typiskt om ökad deltagande,

förbättrat kundbemötande och förbättrade arbetsmiljöaspekter.

Byggfdretagen har utformat kvalitetsprogram med flera likartade inslag. Ändå har dessa

inslag inte kommit att detenninera utformningen av kvalitetsprogrammen och tre företag i

samma bransch har kommit att genomföra kvalitetsprogram med delvis olika

karakteristik. Om man relaterar de gemensamma inslagen till Whittles typologi framstår

der som nännast att hänföra till planeringsmodellen. Om man däremot tar fasta på

skillnaderna, kan programmen snarast hänföras till endera av planeringsmodellen, den

visionära kvalitetsmodellen och lärandemodellen. Även om det inte är frågan om tre

distinkt skilda kvalitetsmodeller, är det ändå uppenbart att det är frågan om tre program

med delvis olika karakteristik.

Handlingsutrymmet i samband med genomförandet

Bland ett antal inslag som diskuterats har egenkontrollen och kvalitetsstandarden ISO

9000 varit de mest betydelsefulla, även om inställningen.till dem varit blandad. Särskilt

hård har kritiken varit mot ISO 9000-standarden, och några direkta krav på att bygg

företagen skall efterleva denna standard finns knappast heller. Trots det tycks det för alla

tre byggföretagen ha varit svårt att inte på något sätt lyfta fram och betona denna standard

i samband med kvalitetsprogrammens genomförande. Detta kan bl a förstås mot bak

grund av att det handlar om en tydligt artikulerad modell som kommit att fungera som en

allmän utgångspunkt for diskussioner om kvalitetsarbete i byggbranschen. Man kan

också tillägga att det handlar om en väsentligen legitim utgångspunkt som kommit att bli

mycket uppmärksammad i det svenska näringslivet i stort och vars kriterier kunder/

beställare i framtiden kan tänkas kräva att byggföretagen efterlever.

Byggföretagen har byggt upp kvalitetssystem med flera likartade inslag, vilket kan ses

som en reflektion av egenkontrollens framväxt och ISO 9000-standardens betydelse.

Under kvalitetsparaplyet tycks det emellertid finnas ett betydande handlingsutrynune när

det gäller hur, när och med vad som de gemensamma inslagen kan bringas samman.
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Trots att ett antal likartade inslag kommit att lyftas fram och betonas i samband med

kvalitetsprogrammens genomförande, uppvisar programmen flera olikheter. Till stor del

kan detta handlingsutrymme härledas till att kvalitet kommit att fungera som ett paraply

för förändringsarbete, snarare än som en tydlig inriktning för byggföretagens

kvalitetsprogram. I nästa kapitel kommer detta tema att vidareutvecklas.

Hos alla de tre byggföretagen bringas det gemensamma kvalitetsarbetet samman med en

mängd andra inslag av olika typ. Som ettexempel kan nämnas att när'byggstyrning

beskrivs ingår kvalitetsplanen som ett moment, och i beskrivningar av vad som skall ingå

i kvalitetsplanema relateras till rutinerna i byggstyrning. I byggföretagens program

betraktas en förbättrad materialadministration, sänkta produktionskostnader, en

förbättra~ laganda, att tfgöra rätt från början", ett bättre tillvaratagande av kundens

långsiktiga intressen, för att ta några exempel i mängden, som kvalitetsförbättringar.

Det som i vissa sammanhang beskrivs i kvalitetstenner, har i andra sammanhang kommit

att foras fram med andra förtecken. Exempelvis grupperas egenkontrollen tillsammans

med kvalitetscirklar och utvecklingsseminarier i vissa fall, för att i andra fall framställas

som separata inslag. Kanske kan detta kasta ljus över att samtidigt som ett till stora delar

gemensamt kvalitetsarbete vuxit fram, framstår de organiseringsdimensioner som de

respektive företagen explicit betonar som delvis olika. Med andra ord skiftar betoningen

mellan programmen när det gäller vad som anses behövas förändras/etableras för att

programmen skall kunna få avsedd effekt.

För byggföretagen verkar handlingsutrymmet ha va.t1-t väsentligen inskränkt i vissa

avseenden och tämligen fritt i andra. Några inslag och aktiviteter verkar ha varit svåra att

bortse ifrån, men detta har ändå inte varit helt bestämmande för hur kvalitetsprogranunen

har utfonnats. Det tycks fmnas en hel del handlingsutrymme att utforma kvalitetsprogram

av skilda slag, även i de fall då specifIka inslag är mer eller mindre givna. De gemen

samma inslagen har utformats och betecknats delvis olika hos de tre byggföretagen.

Dessutom tycks det ha funnits ett utrymme för företagsspecifIka lösningar även när det

gäller progranunens utformningar i stort.
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6 TVA FRAMTRÄDANDE TEMAN

I det här kapitlet kommer jag att diskutera och utveckla resonemanget kring två teman

som framträdde i det föregående kapitlet. För det första att kvalitet fungerat som paraply

för förändringsarbete, snarare än som en tydlig inriktning för kvalitetsprogram. För det

andra att kvalitetsprogrammen kommit att falla tillbaka på en utgångspunkt för bygg

projekt där dessa behandlas som formella organisationer.

6.1 Kvalitet som paraply

När kvalitet fungerar som paraply för ett förändringsprogram, snarare än som en tydlig

inriktning för ett kvalitetsprogram, innebär det ett egenskapsskifte. Det handlar då inte

längre om en målsättning som skall uppfyllas, utan om att sammanföra, inordna och

skydda. Ett uppfållt paraply relaterar något till mängd a istället rör till mängd b, och kan

därfor bidra till att ge en struktur och ett sammanhang åt de aktiviteter och förhållanden

som omfattas (ef. Czamiawska-Joerges, 1988). Det kan också bidra till att skydda de

aktiviteter och inslag som omfattas mot angrepp, åtminstone i en riktning. Under

kvalitetsparaplyet verkar ett flertal aktiviteter och inslag av olika slag kunna inordnas och

bringas samman. Så var åtminstone fallet. när det gällde byggföretagens

kvalitetsprogram.

En forklaring till att det är attraktivt att fålla upp ett kvalitetsparaply är att det minskar

risken rör intern kritik. Detta beror på den, som det verkar, grundmurade positiva värde

laddning som är knuten till ordet kvalitet. Inte osannolikt har vi här en förklaring till att

programmens ledande aktörer så ofta presenterade de satsningar som bedrevs i kvalitets

tenner, alternativt som något som är av avgörande betydelse för kvaliteten på det som

framställs.

Även om det naturligtvis är fullt möjligt att vara skeptisk till ett speciellt inslag som

inordnats under kvalitetsparaplyet, kan det vara svårt argumentera for en sådan

ståndpunkt. Det är helt enkelt svårt att argumentera mot kvalitetsförbättringar. På samma

sätt som det fmns socialt utvecklade regler för hur man kan och bör handla, finns också

regler för vad som är mer lämpligt att säga än annat och hur detta kan och bör göras. Det

går att bryta mot dessa regler, men då fmns det en risk för att argumenten inte uppfattas

som seriösa och trovärdiga (Bronsson, 1993).
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Ett uppfållt kvalitetsparaply kan bidra till att förhindra intern kritik på grund av den

positiva värdeladdningen. Det fmns också fler sidor av detta mynt. Sannolikt fmner de

flesta anställda tanken på att förbättra kvaliteten tilltalande - vem vill inte göra ett bättre

jobb? Cole et al menar att ett uppfållt kvalitetsparaply både kan minska de anställdas

motstånd mot förändringar och verka stödjande när det gäller att genomfora förändringar

överhuvudtaget:

"QuaIity provides an overall theme of change in the organization, one

that is more instrinsically appealing and less threatening than

competing themes such as cost reduction or productivity

improvement. It is hard to flod anyone who is against quality, but

cost reduction and productivity impro:vement often evoke fear of

displacement. Quality by contrast is positive, unifying, and

constructive. tf (Cole et al, 1993, s 73)

Ett kvalitetsparaply bidrar till en uppmaning om förändring utan att budskapet egentligen

behöver basuneras ut. Detta paraply kan ge ett sammanhang åt aktiviteter och inslag av

varierande karaktär, men bär också med sig en indikation om hur saker och ting bör vara.

Det känns nännast självklart att kostnader skall minskas, medan produktivitet och kvalitet

skall förbättras. Till skillnad från kostnader och produktivitet, som det kan fmnas

betänkligheter emot, fmns det knappast några generella förbehåll i 4et här fallet. Kvalitet

är något bra och mer kvalitet är än bättre.

Kvalitetsparaplyet kan helt enkelt bidra till att sätta aktiviteter och inslag i en mer positiv

dager. För byggföretagen verkade det vara särskilt v~gt att fålla upp kvalitetsparaplyet

när verksamheten, och de satsningar som genomfördes, presenterades för kunder/

beställare och andra externa intressenter. Organisationer är beroende av andra företag,

myndigheter, branschorganisationer, intressentföreningar etc i sin omgivning rör

resurser och stöd. Även i de fall då direkta krav på att ett internt kvalitetsarbete inte är vid

handen, kan det därför vara fördelaktigt att presentera de satsningar som genomförs i

kvalitetstezmer för att öka legitimiteten och förbättra omvärldsrelationema.

När kvalitet fungerar som ett paraply för ett förändringsprogram, snarare än som en

tydlig inriktning för ett kvalitetsprogram, innebär det att oklarheten ökar och att

tolkningsmöjlighetema blir fler. Rombach (1990a) har studerat genomförandet av ett

kvalitets-program som kom att uppfattas som synnerligen lyckat just tack vare att

ambitionerna var oklara till sin karaktär. Programmet genomfördes i ett sammanhang där

det fanns en mängd intressen och preferenser inblandade, och där en precisering och
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konkretisering hade kunnat ställa dessa mot varandra. Oklarheten bidrog här till att

motverka öppen konflikt, på grund av att programmets fokus gick att tolka på olika sätt.

Även byggforetagens satsningar kan med fördel betraktas i detta ljus. Såväl

rationaliseringsivrare och kostnadsmedvetna som arbetsmiljökämpar och marknadsförare

har i kvalitetsprogrammen haft möjlighet att finna inslag som ligger i linje med deras

intressen, men som ställda mot varandra var och en för sig formodligen hade uppvisat

konflikterande drag. Ett kvalitetsparaply kan också bidra till att personer knutna till olika

funktioner, avdelningar och enheter i allmänhet, och till kvalitetsfunktionen i synnerhet,

fmner gemensamma nämnare och inleder samarbete. Tidigare i detta arbete har vi t ex

uppmärksanunat ett nära samarbete mellan en kvalitetsansvarig och en arbetsmiljö

samordnare.

Det verkar fmnas flera fördelar med att fålla upp ett kvalitetsparaply, men det fmns också

skäl att peka på de problem som kan tänkas uppstå. Till att börja med kan man peka på att

kvalitet for många faktiskt är intimt sammanknippat med egenskaper hos varor och

tjänster, åtminstone gällde detta for en stor del av byggföretagens anställda. Medan några

anställda betraktade t ex kvalitets- och arbetsmiljöaspekter som närmast självklart

integrerade, hade andra betydligt svårare att se hur en sådan integration skulle kunna gå

till, eller varför det ens var relevant ~tt tala om dessa aspekter i ett och samma

sammanhang. Krlshnan et al (1993) pekar att den förvirring som kan uppstå när det inte

fmnsnågot tydligt kvalitetsfokus, och när kvalitetsprogram omfattar flera delaktiviteter

av skilda slag, ger en central förklaring till att så m~gakvalitetsprogram misslyckas.

Om ett kvalitetsparaply täcker över "allf', kan man på goda grunder fråga sig om det

egentligen täcker över någonting alls? Och om kvalitet tillskrivs betydelser som avviker

alltför mycket från det gängse språkbruket kan det få till följd att en inledande förvirring

successivt övergår till irritation, något som det fanns tydliga tecken på bland

byggföretens personal. Det föreligger därmed en risk att kvalitet över tiden kan få

karaktären av ett närmast meningslöst, eller till och med tabubelagt, begrepp. Berg talar

om en "symbolisk nedsmutsning":

"Det kanske mest uppenbara problemet är att kvalitetsbegreppet

förlorat en del av sin kvalitet, just därför att det blivit ett begrepp

snarare än en reell egenskap hos en produkt eller tjänst. " (Berg,

1989, sid 215)

Ords relativa värdeladdningar varierar över tiden och kan till med komma att skifta tecken

från plus till minus eller tvärtom. I den offentliga verksamheten förbyttes den positiva
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klang som var knuten till planering, detaljreglering och centralisering under tidigt 70-tal,

till en negativ klang i slutet på 80-talet (Czamiawska-Joerges, 1988). Kvalitet är

emellertid ett ord med en, som det verkar, grundmurad positiv värdeladdning och ett

teckenskifte är knappast troligt. Detta är emellertid inte alls någon osannolik utveckling i

enskilda sammanhang. Med andra ord kan det mycket väl hända att kvalitet blir ett ord

som byggföretagens, och andra organisationers, ledningar i framtiden lämpligen

undviker om de vill kunna genomföra förändringar.

6.2 Byggprojekt som formella organisationer

Vad kännetecknar då en formell organisation? Även om ingen någonsin har sett en sådan

enhet, har vi ändå inte så svårt att enas om vad det är frågan om. Det rör sig nämligen om

en allmänt spridd, och som det verkar allt mer accepterad och utbredd, föreställning om

verksamheters karakteristik. En formell organisation är en avgränsbar enhet. Man vet var

en sådan enhet börjar och var den slutar. Man vet vilka som kan räknas in, och därmed

också vilka som inte kan det. Avgränsbarheten gör det vidare möjligt att mäta det som

fors in och jämföra med det som kommer ut i bearbetat och förädlat skick. Dessutom

förutsätts att formella organisationer har en ledning med överblick och kontroll över

situationen, och en hierarki genom vilken ledningens beslut kanaliseras (Meyer, 1992;

.Jacobsson, 1994a).

När utgångspunkten för byggprojekt är en formell organisation handlar det om

hierarkiskt styrdat avgränsbara, jämförbara enheter med likartade uppgifter. Det har

uppmärksammats att både hela verksamheter och ingående delenheter allt mer kommit att

betraktas som formella organisationer. När det gäller delenheter, kopplas detta ofta

sanunan med att sådana enheter i växande utsträckning formerats till småföretag eller

interna resultatenheter inom ramen för en större helhet (ef. Jacobsson, 1994b). Något

mindre uppmärksammat är att aven produktionsenheter omfattas av trenden (Sahlin

Andersson, 1994). Det handlar då, som i det här fallet, närmast om att betrakta del

enheter som formella produktionsorganisationer.

Mot en organisationside

När man tänker på en formell organisation tänker man allt som oftast på en ordnad

verksamhet där det finns tydliga riktlinjer, ansvarsområdena är klarlagda och alla vet sin

plats och vad som skall göras. Man tänker sig också att det finns en ledning som har

kontroll och överblick över situationen. Kort sagt, det handlar om en enhet där det råder
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ordning och reda (Sahlin-Andersson, 1994). Det betyder att när man tänker på en

verksamhet som en fonnelI organisation förväntar man sig också att dess ledning skall

kunna presentera och begripliggöra verksamheten för utomstående, och kunna ta ansvar

för det som sker.

Kvalitetsprogrammen kan också sägas bidra till att öka ordningen och redan. Den

föreskrivna inriktningen handlar i mångt och mycket om att införa och eta~lera ett mer

likfonnigt och formaliserat sätt att arbeta på. Genom att börja använda en gemensam

administrativ bas, där ett antal moment tas i bruk vid varje projekt, kan vidare en ur

företagens synpunkt ökad, och dessutom påvisbar, konsistens och kontinuitet i

verksamheten skapas. Kvalitetsplanerna kan med fördel ses i detta perspektiv.

Ett ständigt återkommande brok av de aktiviteter och inslag som lyfts fram i kvalitets

programmen bidrar dels till ett mer likformigt och fonnaliserat arbete vid projekten, men

också till att fdrutsättningarna rör jämförelser mellan projekt, och överföringar av

erfarenheter mellan dem, förbättras. Samtidigt ökas incitamenten till sådanajämforelser.

Erfarenheter av ett visst sätt att arbeta har traditionellt konunit att spridas från ett projekt

till nästa i samband med att personer sedennera arbetar i nya projekt (Ekstedt, 1988;

Wirdenius, 1991). Platscheferna har lärt sig styrningens och ledningens konst genom

dire~ erfarenheter från byggarbetsplatsen i första hand, och inte genom att läsa skrifter

på detta tema Denna erfarenhetsbaserade kunskap är väsentligen knuten till de enskilda

individerna och har endast i begränsad utsträckning konunit att formaliseras. I de fall då

dokumentation ägt rum har denna inte blivit granskad i n.ägon större omfattning utanför

projekten. Eftersom byggföretag är decentraliserade, och har en begränsad administrativ

överbyggnad, har det heller inte funnits någon personalstyrka att tala om som varit

tillgänglig för att kunna bidra i detta avseende. Ett uttIyck för den situation som rått är att

informationsteknologi inte har kommit till lika påtaglig användning som på andra håll

(Salaj, 1990).

Ett ökat brok av gemensamma, och formaliserade, inslag kan till och med sägas utgöra

en slags grundläggande förutsättning för att erfarenheter från ett projekt skall kunna bli

företagens allmängods och/eller kunna föreskrivas generellt. Kvalitetsprogrammen har

vidare kommit att knytas till en ökad datorisering av byggprojekten, vilket innebär att

referatkunskap med nödvändighet måste göra sitt intrång. Datorer kommunicerar ju via

referat, d v s via fonnaliserad och överförd kunskap (Wirdenius, 1991). I och med att

kvalitetsfunktioner har byggts upp har också möjligheterna att hantera en företags

övergripande kommunikationskanal ökat.
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Även om den traditionella utgångspunkten har sina brister, finns det emellertid skäl att

ifrågasätta om alternativet är mer lämpat. Man får inte glömma bort att det handlar om en

arbetsintensiv tjänsteliknande produktion där betingelserna kan ändras avsevärt från gång

till annan (Ekstedt, 1988; Kadefors, 1992). Exempelvis innebär den omfattande

användningen av underentreprenörer att resursernas sammansättning och ordningsföljd

kan vara svår att förutsäga. Josephson pekar på en grundläggande konflikt mellan krav

på rationellt och noggrant planerad byggproduktion, och krav på flexibilitet och

anpassningsfdnnåga till uppdykande händelser:

"Vid strävan efter effektivt agerande finns stor risk att organisationen

blir inflexibel. Effektivitet går sällan hand i hand med Dexibilitet

(Brunsson). En exakt planerad verksamhet skapar således rationellt

agerande. Det minskar handlingsfriheten, och kan skapa problem

eftersom inte varje detalj kan förutses." <Josephson, 1994, s 62)

Kvalitetsprogrammens genomförande har inneburit att ett antal nya aktiviteter har kommit

i brok och att några redan förekommande inslag har lyfts fram och betonats. Det handlar

.·om medvetna satsningar på att förändra en existerande praktik genom att införa och

etablera inslag och aktiviteter som faller tillbaka på en organisationside. Man kan

emellertid fråga sig om ens progranunens ledande aktörer vill svänga om skutan helt. I

deras ögon var det snarare frågan om en synnerligen önskvärd, och på flera sätt annor

lunda riktning, än om ett sluttilIstånd. "Det är ändå skillnad mellan att bedriva projekt och

att bedriva stationär produktion", som flera av programmens förkämpar påpekade.

Byggarbetsplatsen - mötesplats för gamla och nya produktionsideer

När ideer institutionaliseras får de en för-givet-tagen karaktär (Berger & Luckman,

1967). Det betyder att de uppfattas som "självklara" och "naturliga". När en ide

institutionaliseras får den också en förhållandevis trögrörlig karaktär, vilket beror på att

det är den bild av världen som man känner sig hemma i och därför vare sig är något man

tänker särskilt mycket på eller ifrågasätter näninvärt. I byggbranschen har vad som kan

kallas för en projektide kommit att få karaktären aven institutionaliserad produktionside.

Med produktionside menas här en samlande utgångspunkt för verksamheten vid

byggarbetsplatsen och hur den kan och bör styras och ledas.

Projektiden kan med fördel ställas mot den organisationside som kvalitetsprogrammen

faller tillbaka på. Medan organisationsiden baseras på att resursernas sammansättning

upprepas, att produktionssituationen ser likartad ut och att man centralt kan föreskriva
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relevanta inslag rör byggprojektens styrning och ledning, hänger projektiden samman

med en föreställning om projekten som unika företeelser där uppförandet helst bör ske

utifrån en flexibel och decentraliserad utgångspunkt, och där'det handlar om att lösa en

uppgift utifrån dess specifika förutsättningar. I det senare fallet framstår platschefen som

en producent, medan han i det förra framstår som en administratör.

Mot denna bakgrund kan man bättre förstå varför de flesta platscheferna uppgav att de

var tveksamma och främmande inf6r de aktiviteter och inslag som kvalitetsprogrammen

kommit att lyfta fram och betona. Det handlar om aktiviteter och inslag som faller tillbaka

på en produktionside som står i kontrast till den föreställning som de kommit att in

socialiseras i, och som uppfattats som "självklar" och "naturlig" för de flesta av dem.

Någon platschef verkade förvisso fmna sig väl tillrätta i situationen, men majoriteten såg

inte på utvecklingen med blida ögon. En sade något uppgivet att han slutat vara platschef

och numera är någon slags mötesmänniska, medan en annan kände sig frustrerad över att

handlingsfriheten kommit att inskränkas i och med de standardiserade administrativa

inslag som kommit att föreskrivas. Situationen varierar ju från gång till annan, så varför

iägga ner en massa krut på att utforma standardiserade administrativa inslag eller att

jämföra projekten sinsemellan? Annorlunda uttryckt, platscheferna kände sig som

producenter snarare än som administratörer.

Man kan å ena sidan betrakta kontrollantfunktionen som ett uttryck for projektiden.

Eftersom det kan vara svårt att på förhand veta exakt vad som är mest centralt att

kontrollera," och eftersom en mängd aktörer är inblandade i uppförandet av ett bygg

objekt, krävs en kontinuerlig avsyning och diskussion. D.ärför faller det sig naturligt att

en eller flera personer, utsedda av kundenlbestä1Iaren, befmner sig ute vid bygg

arbetsp~atsen för att avsyna på egen hand och påtala om något är felaktigt eller utförs på

ett mindre önskvärt sätt. Man kan å andra sidan betrakta egenkontrollens framväxt som

ett uttryck for organisationsidens intåg. Eftersom det är platsledningen som ansvarar för

det som uppfors inom ramen för en avgränsbar enhet, och eftersom platsledningen

förväntas ha kontroll över produktionsförloppet, ter det sig naturligt att kontrollen skall

bedrivas av byggföretagets personaL

Det vore knappast rättvisande att framställa det som att organisationsiden har kommit att

ersätta projektiden som en grundläggande utgångspunkt för att bedriva byggprojekt.

Byggarbetsplatserna utgör istället ett slags mötesplatser för gamla och nya produktions

ideer. Exempelvis bedrivs egenkontrollen och kontrollanternas arbete inte sällan

parallellt. Vissa inslag och aktiviteter faller tillbaka på en organisationside, medan andra

genomsyras av projektiden och åter andra·baseras på utgångspunkter någonstans
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däremellan. Med andra ord, arbetet vid byggarbetsplatserna kan relateras till

produktionsideer med skiftande förtecken.

Möjligen skulle man på ett allmänt plan kunna skilja det som sägs från det som görs,

d v' s göra en uppdelning mellan prat och handling (se t ex Brunsson, 1993). Förvisso

presenteras och beskrivs byggprojekten som formella organisationer i växande

utsträckning, medan det vardagliga arbetet snarast sker med utgångspunkt ifrån den

specifIka uppgift som är vid handen. Å andra sidan kan man också peka på ett omvänt

förhållande. Medan flera av de aktiviteter och inslag som kommit i bruk faller tillbaka på

organisationsiden, pratar platscheferna snarast som att det handlar om att lösa en mer

eller mindre unik produktionsuppgift.

Alla verksamheter omfattas av ett antal mer eller mindre för-givet-tagna ideer som bidrar

till att skapa mening i det som görs och som ger stadga och stabilitet i arbetet. Samtidigt

bidrar de till att avskärma världen i vissa dimensioner. Organisationsidens intåg kan

därför leda till att det öppnas upp rör möjligheter som tidigare funnits mer i det fördolda.

Sett i detta perspektiv hänger programmens påverkan snarare samman med att nya frågor

väcks till liv, än med att en färdigpaketerad kvalitetslösning införs.

Det dagliga arbetet vid byggarbetsplatserna verkar inte ha förändrats radikalt som ett

resultat av kvalitetsprogranunens genomförande. Progranunen har dock kommit att

införa och lyfta fram ett antal aktiviteter och inslag, och väckt en diskussion om

kvalitetsfrågor till liv. Det arbetas och pratas helt enkelt på ett delvis annat sätt än tidigare

hos byggföretagen. Om egenkontrollens framväxt bi~agit till ett närmande eller

fjännande till kundenlbeställaren tål nog att diskuteras. Samtidigt är det svårt att inte

tänka sig att gränssnittet mellan byggföretagen och deras kunderlbeställare kommer att

påverkas som en följd av detta. Det verkar vara ungefär lika osannolikt att tro på att

kvalitetsprogrammen kommer att få effekter som revolutionerar byggföretagens

produktionsapparat, som att tro att den inte kommer att påverkas alls.
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7 VAR HA~ DA KVALITETSIDEERNA FÖRT MED SIG?

Till sist kan det vara dags att relatera erfarenheterna från studien av byggföretagens

kvalitetsprogram till de sll:ltsatser som tidigare dragits om kvalitetsideema och deras

framväxt mer generellt. Här beskrevs bl a hur förekommande kvalitetsfokus kommit att

vidgas från egenskaper hos varor och tjänster till att även omfatta det sammanhang som

varorna produceras inom samt till själva förutsättningarna för kvalitetsförbättring. Skilda

förespråkare lanserar budskap om hur man bör genomföra kvalitetsförbättringar där såväl

medlen som målen är aven mängd olika slag. Det fmns flera sätt att betrakta kvalitets

begreppet och ett stort antal specifIka fokus för kvalitetsförbättringar har dessutom

uppmärksammats. Kvalitet kan betyda betydligt mer än egenskaper hos varor och

tjänster. Man·kan ändå på goda grunder tala om ett övergripande kvalitetsfokus.

Kvalitet är ett ord med positiv värdeladdning och när detta ord sanunansätts med andra

handlar det om att peka ut något förstklassigt. En betydande del av det som förespråkas

kan vidare knytas till produktionsprocessen i snävare eller vidare mening. Kvalitets

ideemas övergripande fokus kan också sägas vara riktat mot "denförstklassiga

produktionsprocessen". Det handlar om ett önskvärt framtida tillstånd som bl a

kännetecknas av att man strävar efter att öka anställdas känsla av delaktighet,'sätter

kunden i centrum och hela tiden försöker förbättra sig. Skilda tekniker, metoder och

angreppssätt bidrar i ett mer eller mindre begränsat avseende, men relateras ändå som

regel till den övergripande bilden av vad det är som är värt att sträva emot. Många gånger

förs detta budskap fram med en nännast religiös övertygelse.

En uppsjö tekniker, metoder 9ch angreppssätt har utarbetats, och fler verkar tillkomma

hela tiden. Det handlar om en eklektisk uppsättning metoder som inkluderar både "hårda"

och "mjuka" inslag. Tillsammans med de statistiskt utarbetade metoderna har ISO 9000

standarden och ett antal nationella och internationella kvalitetsutlnärkelser kommit att få

en särställning. Standarden och utmärkelserna är utfonnade både för att kunna användas

som modeller för extern värdering och för att kunna fungera som ledstjärnor för det

interna kvalitetsarbetet. Vid en utvärdering studeras hur kvalitetsarbetet går till enligt en

föreskriven ordning och hur ledningen formellt skapat förutsättningar för detta arbete.

Det handlar med andra ord om en "kontroll av kontrollen".

Det som förespråkas har till största del vuxit fram i en industriell miljö. Över tiden har

emellertid inslagen kommit att förespråkats, och uppfattas, som relevanta även f6r andra

typer av verksamheter. Det är dock uppenbart att en betydande del av det som förs fram

passar bättre för varuproduktion än för andra verksamhetstyper. Detta beror, .för det
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första, på att inslagen är relaterade till sammanhang där verksamheter antas ha en eller

flera tydliga kunder, vars behov kan tillfredsställas genom att produkter levereras. För

det andra bygger de på att produktionsprocessen har en karaktär som lämpar sig för

analys och formalisering. De centrala inslagen återspeglar helt enkelt den miljö i vilken de

vuxit fram.

När kvalitet kan relatera till "den förstklassiga produktionsprocessen" likaväl som till

produktegenskaper, ter det sig allt annat än självklart vad ett kvalitetsprogram fokuserar.

Man kan t ex tänka sig både ett och flera betonade fokus. Hos byggföretagen kom

kvalitet att fungera som ett paraply för förändringsarbete, snarare än som en tydlig

inriktning rör kvalitetsprogram. I flera sammanhang fanns en koppling mellan kvalitet

och produktegenskaper. Dessutom kom kvalitet att beteckna ett antal andra aktiviteter och

förhållanden. Det förekom också att inslag som i vissa sanunanhang omtalades i

kvalitetstenner, i andra lanserade~ med andra beteckningar.

Man kan på goda grunder fråga sig vad de respektive byggföretagen egentligen ville med

sina kvalitetsprogram. Samtidigt kan man konstatera att programmen i mångt och mycket

handlade om att införa och etablera ett mer likfonnigt och fonnaliserat sätt att arbeta på

ute vid byggarbetsplatserna. I högre grad än vad som varit vanligt behandlades här bygg

projekten som avgränsbara och jämförbara enheter. Programmen lyfte dessutom fram ett

kontrollförfarande som bygger på tanken att kundenlbeställaren på förhand kan ställa

relevanta krav på det som skall uppföras. Vare sig för byggföretagens anställda, eller för

flera kunder/beställare, verkade detta vara någon självklar tanke. Sammantaget kom

kvalitetsprogrammen att falla tillbaka på en mer fabrilcslik. utgångspunkt för att bedriva

byggproduktion än den som varit gängse.

Det fmns vidare skäl att uppmärksamma att kvalitetsideemas framväxt har fört med sig en

ny funktion till den organisatoriska scenen - levalitetsfunktionen. Så säger oss åtminstone

erfarenheterna från byggföretagens satsningar. Även i andra sammanhang har det dock

rapporterats om nyformerade alternativt utvidgade kvalitetsfunktioner (se t ex Shani &

Rogberg, 1994). Att kvalitetsideema bär med sig en ny funktion till den organisatoriska

scenen, rimmar vidare väl med det faktum att centrala inslag är relaterade till samman

hang där produktionsprocessen antas ha en karaktär som lämpar sig för analys och

formalisering (ef. Hatchuel, 1993). För att kunna nyttja de statistiska metoderna krävs

noggrann mätning och analys och det behövs en betydande personalstyrka för att kunna

motsvara det som krävs i ISO 9000-standarden och kvalitetsutmärkelsema. Det finns en

vision hos många kvalitetsförespråkare att kvalitet "skall vara inbyggt i processen", och

att någon kvalitetsfunktion därför inte skall behövas mer än i ett övergångsskede. Med
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tanke på karaktären hos centrala inslag verkar inte detta vara någon särskilt sannolik

vision.

Bland det som kvalitetsideema bär med sig märks ett övergripande kvalitetsfokus som

riktas mot "den förstklassiga produktionsprocessen". Ett betydande antal tekniker,

metoder och angreppssätt har vidare utfonnats och lanserats, varav de statistiskt

inspirerade metoderna, ISO 9000-standarden och kvalitetsutmärkelsema ter sig särskilt

betydelsefulla. Till detta skall läggas introduktionen aven ny funktion till den

organisatoriska scenen. Vad som händer när kvalitetsideerna möterpraktiken är dock

aldrig givet. För det första verkar det fmnas ett handlingsutrymme för enskilda

organisationer att utfonna kvalitetsprogram av delvis olika slag. Förvisso lyfter

kvalitetsideema fram några centrala metoder som har en förhållandevis specifik

utformning, men ideema bidrar dessutom till att öppna upp för enskilda initiativ och

anpassningar genom att det fokus för kvalitetsförbättringar som pekas ut är väsentligen

öppet till sin karaktär. För det andra sker aldrig ett genomförande i ett socialt vakuum.

Hur en viss organisation kommer att påverkas av ett visst inslag, eller av ett kvalitets..

program med en viss utformning, beror bl a på den typ av verksamhet som bedrivs och

på erfarenheter och sediment av tidigare satsningar.

När de tre byggföretagen genomförde sina kvalitetsprogram uppmärkSammades och

diskuterades ett antal olika inslag. Bland annat kom alla de tre programmen att inkludera

moment knutna till ISO 9OOD-standarden. Trots en utbredd skepsis verkade det vara svårt

för byggföretagen att inte inkludera moment knutna till denna kvalitetsstandard i

programmen. Ändå kom inte denna, eller andra gemens~ utgångspunkter, att

determinera utfonnningen av kvalitetsprogrammen. Det fanns ett handlingsutrymme både

att utforma inslag som varit svåra att frångå på delvis olika sätt och att länka dessa inslag

till en mängd andra aktiviteter och inslag av såväl "hård" som "mjuk" karaktär. Även om

det fanns ett betydande handlingsutrynune i vissa avseenden, får man emellertid inte

glömma bort att det samtidigt var väsentligen inskränkt i andra.

Det handlingsutrymme som funnits kan inte minst härledas till att kvalitet fungerade som

paraply för förändringsarbete, snarare än som en tydlig inriktning för kvalitetsprogram.

Ett flertal aktiviteter av de mest skilda slag verkar kunna inordnas och bringas sanunan

under detta paraply. Ett uppfålIt kvalitetsparaply kan också, som vi har sett i denna

studie, bidra till att personer knutna till skilda funktioner, avdelningar och enheter finner

gemensamma nämnare och inleder samarbete. Detta gäller särskilt för personer knutna till

kvalitetsfunktioner. När kvalitet inte längre bara avser produktegenskaper vidgas vidare

arbetsuppgifterna för dessa personer. Kvalitetsfunktionen kan anförtros såväl direkt-
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arbetsuppgifterna för dessa personer. Kvalitetsfunktionen kan anförtros såväl direkt

övervakning av produktegenskaper som uppgiften att förändra produktionsprocessens

styrning och ledning i stort.

Under senare år har kvalitetsideerna kommit att fonnligen skölja in över arbetslivet. I

snart sagt alla industrialiserade länder har dessa ideer uppmärksammats och en mängd

kvalitetsprogram har genomförts. Från att ha varit en fråga för tillverkningsindustrin, har

intresset för kvalitetsfrågor växt närmast explosionsartat bland såväl företag som

myndigheter och skolor. Mot bakgrund av erfarenheterna från denna studie, verkar

knappast kvalitetsförespråkarnas optimistiska budskap om revolution i verksamheten

särskilt trovärdigt. Men inte heller skeptikernas budskap om att "det mest är en fråga om

prat", eller att det handlar mer om evangelium än om teologi, verkar vara någon särskilt

lämplig utgångspunkt om man vill förstå vad kvalitetsideema för med sig.

Kvalitetsideerna verkar bäst kunna kategoriseras som en kombination av evangelium och

teologi. Det finns definitivt fog för en skeptisk hållning med tanke på att de positiva

effekter som utlovas inte sällan är betydligt överdrivna. Dessutom är det övergripande

kvalitetsfokus som framträder tämligen öppet till sin karaktär. Samtidigt är det svårt att

bortse ifrån att centrala inslag både har en rigid utformning och kräver en hel del

anpassningar och resursåtaganden när de införs i praktiken.
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Kapitel 10

TQM SOlll förändringsresurs
Om generell kunskap och lokal praktik

Martin Rogberg & Andreas Werr

Äntligen var tiden mogen. Byggföretagets kvalitetschef kände det som
om en stor sten hade lättat från·hans hjärta. Även om han brunnit för
att ta tag i uppdraget att utveckla verksamheten, hade hans ideer och
ansträngningar hamnat på sidan om den "riktiga verksamheten'J. Allt
verkade bara handla om att producera så mycket och så fort som möj
ligt.

Men- nu rådde tydligen andra tider. Under ett extrainkallat lednings
gruppsmöte precis före helgen hade VD bestämt sig. Uppdragen sinar,
kundernas klagomål blir allt mer högljudda och kostnadskostymen är
på tok för stor. Gamla sanningar håller inte längre - nu är det total·
kvalitet som gäller! VD lade ut texten ordentligt och det var tydligt att
han funderat en hel del. Mötet ajournerades till nästkommande fre
dag och alla fick i uppdrag att ordentligt fundera igenom vad som
behövde göras.

Inför fredagsmötet hade VD:s sekreterare plockat in synpunkter och
sammanställt dem på blädderblock. VD läste upp den ganska digra lis
tan och sade sedan att här måste vi nog lyfta blicken och bestämma
vad vi skall fokusera på. Det är totalkvalitet so:r:n gäller ocJ:! skall vi ut
i Europa får vi köra ISO 9000 också. Sedan gäller det förstås att få ner
produktionskostnaderna och några ext~rna konsulter har vi nog inte
råd med.

Efter mötet kom personalchefen fram till kvalitetschefen och sade att
nu äntligen kunde man ta tag i problemen, för en god kvalitet krävs ju
också en god arbetsmiljö. Kvalitetschefen kände sig inte helt överty
gad, men insåg att han nog kunde behöva allierade om det verkligen
skulle kunna bli förändring den här gången.

Det var inget snack om att det var nu som tåget gick. Vad som egent
ligen kunde förbättra produktkvaliteten hos en byggnad var kvalitets-

© Studentlitteratur 195



Martin Rogberg & Andreas We"

chefen rätt övertygad om - men hur skulle han göra med allt annat?
Han hade hört att ISO 9000 var en byråkratisk skapelse - skulle den
verkligen leda till en förbättrad verksamhet? Och kunde verkligen
satsningar på totalkvalitet hos amerikanska verkstadsföretag vara rele
vanta för att förbättra verksamheten i ett svenskt byggföretag?

aj _i if ii if l&T .1 t .ll ~ILLZ" 'f =............

Från generell kunskap till förändrad praktik
Situationen som kvalitetschefen hamnat i verkar vara vanlig i
dagens företag. Ny kunskap om hur organisationer bör ledas och
förändras sköljer över oss från managementlitteratur, affärspress,
seminarier, konferenser, konsulter etc. Denna typ av kunskap verkar
dessutom vara i ständig förändring, där managementmodeller av
olika slag avlöser varandra. I tilltagande utsträckning har generell
managementkunskap - i form av populära managementmodeller 
kommit att fungera som viktiga utgångspunkter och kunskapskäl
lor i förändringsarbete (Huczynski 1993, R0Vik 1998). Johan Asp
lund har uttryckt sig på följande sätt när det gäller företagsledares
relation till alla de managementmodeller som bjuds ut:

Oavsett vilket tillstånd du och ditt företag för tillfallet befinner er i, så
är en förändring oundviklig. Om våra chefer läser böcker om manage
ment allt eftersom de utkommer, så måste de dels bli alldeles vind
ögda, dels fasthållas i ett ständigt alarmtillstånd (Sellerberg 1987:155).

De populära managementmodellerna presenteras i regel som verk
tyg för organisationers förbättring eller till och med överlevnad.
Utifr~n ett sådant verktygsperspektiv (R0Vik 1998), lyder budskapet
att tillämpar man bara en viss modell är organisationens fortlevnad
tryggad. Steget från generell kunskap till en förändrad praktik ses
som ett underordnat problem som ligger vid sidan av modellen
ifråga.. I den populära litteraturen är m,ålet ofta tydligt utpekat,
medan vägen till framgång är dunkel och implementeringen ett
lokalt problem.

Studier av praktiken visar emellertid att managementmodeller säl
lan implementeras fullt ut och ofta leder till betydligt blygsammare
förbättringar än vad som utlovats. Empirisk forskning pekar istället
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nästan undantagslöst på svårigheterna med att genomföra önskade
förändringar och förbättringar (Rombach 1990). En specifik forsk
ningslitteratur kring organisationsförändring - .Change Manage
ment - har därför vuxit fram för att belysa hur man ~an komma till
rätta med "implemeIiteringsproblemenJl

• Framgårigsfaktorer som
denna forskningsinriktning lyfter fram är t.ex. skapånde av· motiva
tion för förändring (Nadler 1993, Nadler och Tushman 1993, Res
nick 1993), hantering av politiska processer (Mohrman et al. 1989)
och en bestämd, karismatisk och målmedveten ledning av föränd
ringsarbetet (Greiner 1967, Resnick 1993).

Detta indikerar att tanken om en någotsånär direkt relation :mellan
generell managementkunskap och lokal framgång är långt ifrån
oproblematisk. Mot denna bakgrund har det vuxit fram ett k~nkur
rerande perspektiv, som utifrån R0vik (1998) kan kallas symbolper
spektivet. Detta perspektiv utgår ifrån den s.k. nyinstftutionella sko
lan (DiMaggio och Powell 1991), vilken argumenterar 'för att
organisationers överlevnad kan hänföras till deras legitimitet sna
rare än till deras effektivitet..Ett sätt att uppnå··denna legitimitet är
att anamma den senaste managementmodellen. Den populära
managementmodellen blir då mer en symbol för modernitet än en
utgång,spunkt för det dagliga arb~tet. Bland annat lyfter denna litte
ratur fram att organisationer ofta presenterar sig på ett sätt, medan
de i praktiken arbetar på ett annat - pratet blir lost kopplat till
handlingen (Brunsson 1989).

Tidigare forskning om populära managementmodeller utgår således
från två delvis motstridiga perspektiv. Utifrån det ena perspektivet
betraktas managementmodeller som effektiva verktyg, utifrån det
andra som legitimerande symboler. I verktygsperspektivet utgår
man från att generell managementkunskap går att framgångsrikt
applicera, givet ett genomtänkt förändringsarbete. I symbolper
spektivet ifrågasätts om denna process överhuvudtaget är möjlig,
eller om den ens är önskvärd.

Mot denna bakgrund intresserar vi oss i detta kapitel för vägen från
generell managementkunskap till en förändrad lokal praktik. Frå
gan vi ställer är hur en förändringsagent tillämpar sådan kunskap 
i form aven populär managementmodell -för ått' därigenom för
ändra en viss praktik. Mer specifikt kommer vi att fokusera på för-
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ändringssatsningar hos de tre byggföretagen NCC, SIAB och JM
som har TQM-modellen som utgångspunkt. Vi intresserar oss där
med för förändringsarbeten med totalkvalitet som övergripande
ledstjärna och med ISO 9000 som en central met.od. Särskilt intresse
rjktas mot hur de kvalitetsansvariga1 - med utgångspunkt i en för
trogenhet i den lokala praktikens behov - utformat och dri~t på
förändringsarbetet.

Total QuaIity Management
- en populär managementmodell
Total Quaiity Management (TQM) - eller totalkvalitet som det ofta
hetat i Sverige - var en av de managementmodeller som domine
rade 1990-talets managementdebatt. I en studie uppgav över 80 %
av de tillfrågade företagsledarna att kvalitet kommer att ha högsta
prioritet även under det kommande decenniet (Spector och Beer
1994). Även i Sverige var intresset stort och ett antal kvalitetspro
gram genomfördes. Landstinget i Bohuslän, CSN i Sundsvall och
IBM i Järfälla är några exempel i mängden.

i början av 1990-talet växte TQM-modellen snabbt fram som en
ledande managementmodell. Vi befinner oss emellertid inte längre
Jli stormens öga". En modevåg har kommit och gått. I media nådde
kvalitetsvågen sin högsta höjd under mitten av 1990-talet, då TQM,
totalkvalitet, ISO 9000-standarden och andra besläktade begrepp
var som mest omskrivna.2

1 Hos NCC handlade det om en kvalitetschef på företagsnivå, ett antal kvalitets
chefer på divisionsnivå, kvalitetsledare på avdelningsnivå samt kvalitetsingen
jörer vid vissa större projekt. Hos JM handlade det om en kvalitetschef, en assis
terande kvalitetsledare och ett antal kvalitetsingenjörer vid företagets regioner.
Hos SIAB handlade det om en kvalitetschef, kvalitetsansvariga vid regionerna
samt i enstaka fall en kvalitetsledare på avdelningsnivå.

2 Studerar man det antal IIträffar" per år på de mest omskrivna kvalitetskoncepten
i litteraturdatabaserna ABI-inform, Libris och affärsdatabasen, finner man att
såväl Total Quality Management som totalkvalitet och ISO 9000-standarden ger
en bild aven modevåg med en topp under 1994. Om man vill vara mer precis,
kan man konstatera att "problemet" nådde sin topp något före de relaterade
"lösningarna" och att den amerikanska vågen ligger något år före den svenska
(se också R0vik [1998] som rapporterar ett liknande mönster).
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I diskussioner om populära managementmodeller och modevågor
görs det inte alltid någon tydlig åtskillnad mellan det som är vanligt
och det som är populärt. Detta trots att det som är populärt inte
nödvändigtvis behöver vara särskilt vanligt och vice versa (Bruns
son 1998). TQM-modellen var en synnerligen populär manage
mentmodell som fick stor uppmärksamhet i många branscher och i
många länder.

Uppmärksammade managementmodeller har vanligen en generell
karaktär och lanseras som relevanta för i princip alla typer av verk
samheter (Benders et al. 1998). Men även om de populära model
lerna inte verkar vara begränsade i rummet på något avgörande sätt,
förefaller de vara begränsade i tiden. För att en managementmodell
skall kunna få betydande spridning och uppmärksamhet krävs att
den på något sätt fin~er klangbotten i samtiden. De argument som
finns och den retorik som förs bör aktivt sättas in ett relevant
utvecklingssammanhang, för att på så sätt kunna uppfattas som ny,
modern och framtidsorienterad (Cole 1994).

Utifrån en studie av populära managementmodeller, menar Hat
chuel (1993) att dessa med fördel kan beskrivas som uppbyggda av
tre delkomponenter: en managementfilosofi, en teknisk kärna samt
en förenklad organisatorisk scen (se också Hatchuel och Weil 1995).
Dessa komponenter skall i det följande fungera som utgångspunk
ter för vår beskrivning av TQM-modellen.

En central del i varje försök att medvetet förändra en verksamhet är
den vision om ett bättre framtida tillstånd som modellens infö
rande' förväntas leda till. Med managementfllosofi avses ett system av
begrepp där såväl centrala problem som deras lösningar pekas ut,
och där framställningen av varför målen är värda att uppnå och var
för medlen leder fram till målen spelar en avgörande roll. Det hand
lar både om att sätta in modellen i ett sammanhang och att skapa
en värdeladdning kring densamma.

Utgångspunkten för kvalitetsvågen har varit japanska företags strä
van efter förbättrade produktegenskaper och den samtidiga fram
gången för den japanska industrin. I takt med ett ökat intresse för
kvalitetsfrågor har allt fler aspekter kopplats till förbättrade pro
duktegenskaper. Vissa fokus för arbetet med kvalitetsförbättringar
har till och med fått status av mål i sig själva. Detta gäller för kund-
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nytta, men också för mer abstrakta aspekter. Det talas inte .sällan om
J/the ne.ed to improve the overall level of 'quaiity' in organiz-ations"
(se t.ex. Almaraz 1994:9).

Under 1990-talet handlade det inte längre bara om japanska företag
och pro.duktegenskaper, utan minst lika mycket om ameri.kanska
för.etag .och konkurrensstrategi. TQM har definierats på många oli.ka
sätt, men en gängse utgångspunkt är att det handlar om en övergri
pande filosofi parad me.d en stor upp.sättning metoder. I Be.rgmans
och Klefs j.ös (19.91) tappning omfattar denna filosofi följande hörn
stenar: företagsledningens engagemang, basera beslut på fakta,
arbeta med processer, ständig kvalitetsförbättring, allas medverka,
och kunden i centrum.

TQM~modellens tek.niska kärna utgörs av de verktyg, metoder och
begrepp genom vilka visionerna i filosofin skall realiseras. Kvalitets
metoderna utgörs aven stor mängd verktyg, snarare än ~v något
tydligt tillvägagångssätt. Här återfinns såväl "hårda" som "m jukall

inslag. Bland de "hårda" inslagen återfinns olika former av statis
tiska metoder, t.ex så kallade styrdiagram. Bland de mjuka inslagen
återfinns t.ex. kvalitetscirklar, syftande till ökad motivation hos
anställda och förbättring av konkreta arbetsmoment.

I början av 1990-talet fick kvalitetsstandarden ISO 9000 och ett
antal nationella och internationella kvalitetsutmärkelser stor upp
märksamhet och blev centrala delar i den tekniska kärnan. ISO
9000 är en standard för vad som kallas för kvalitetssystem och som
beskrivs som IIorganisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och
resurser för att leda och styra verksamheten med avseende på kvali
tet". I ISO 9000 specificeras också kriterier som fungerar som
utgångspunkt för uppbyggnaden av ett sådant kvalitetssystem.

ISO 9000~standarden fokuserar på produktionsprocessen i 'en vid
mening och utgår från "de tekniska, administrativa och mänskliga
faktorer som påverkar kvaliteten hos produkter under alla stadier i
kvalitetsslingan, från behovsidentifiering till kundtillfredsställelse".
Även om ISO 9000~standarden förs fram som relevant för i princip
alla typer av verksamheter, framträder dess rötter i tillverknings
industrin tydligt. Bland annat antas att verksamheten har en karak~

tär som lämpar sig väl för en formell analys (se vidare Rogberg
1995).
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Det tredje elementet i Hatchuels och Weils (1995) karaktäristik av
managementmodeller utgör den organisatoriska scenen. Hatchuel
och Weil påpekar att modeller alltid har en relation till aktörer - de
inkluderar en beskrivning av vem eller vilka som omfattas av
ffi.odellen ifråga. Bland aktörer kan finnas såväl ledare och under
ordnade som experter som direkt eller indirekt deltar i förändrings
arbetet.

I kvalitetslitteraturen är man vanligen noga med att peka på före
tagsledningens helt centrala roll för ett lyckat kvalitetsarbete (se
t.ex. Bergman och Klefsjö 1994). Betydligt mindre uppmärksammat
är att Total Quaiity Management är nära kopplat till en särskild
funktion. En sådan krävs bland annat för att kunna nyttja de statis
tiska metoder som förekommer och som kräver specialistkompe
tens. På liknande sätt behövs en betydande personalstyrka för att
kunna uppfylla kraven ställda i ISO 9000-standarden.

Förändringsarbete hos tre byggföretag
I det följande avsnittet flyttar vi över fokus från TQM-modellen i
teorin till en praktisk tillämpning av denna modell. Fokus riktas då
mot de förändringssatsningar som de tre byggföretagen NCC, SIAB
och]M genomförde i början på 1990-talet. Speciell uppmärksamhet
riktas mot kvalitetsansvarigas och andra förändringsagenters till
lämpning av den populära managementmodellen. Som en intro
duktion beskrivs kvalitetsarbetet hos byggföretag i allmänhet. Där
efter kommer vi in på bakgrunden till satsningarna, för att
avslutningsvis diskutera företagens satsningar var för sig.3

3 Byggföretagens kvalitetsprogram studerades på två nivåer. Dels intresserade vi
oss för kvalitetsprogrammens målsättningar, strategier och fokus mer generellt.
Dels intresserade vi oss för de aktiviteter och förhållanden som programmen
kommit att föra med sig och lyfta fram på projektnivån, d.v.s. ute på byggar..
betsplatserna. I varje byggföretag studerades två byggprojekt närmare för att få
en viss variation såväl inom ramen för som mellan byggföretagen. Data samla
des in på tre sätt: intervjuer genomfördes med ett 70-tal personer, ett omfat
tande skriftligt material samlades in och analyserades och deltagande observa
tioner genomfördes i samband med besöken på byggarbetsplatserna. För en mer
omfattande beskrivning av dessa satsningar, se t.ex. Rogberg (1995).
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Kvalitetsarbetet hos byggföretag
Ett byggföretag bedriver i allt väsentligt sin produktion i projekt
form. Det är frågan om en arbetsintensiv produktion, där mänskligt
arbete utgör en dominerande produktionsfaktor. Man kan beskriva
det som att verksamheten utgör en blandning av tjänster, kunskap
och industri.

Relationen mellan en byggentreprenör och dess kunder påverkas
bland annat av att det är svårt att specificera kvalitetskrav på det
som skall uppföras. Inte heller är det på förhand givet hur en pro
duktionsprocess kommer att fortlöpa. Därför har kunderna kom
pletterat produktkrav med en fortgående och fysisk kontroll av
arbetet ute vid byggarbetsplatserna.

Det traditionella kontrollförfarandet är att kunden försöker garan
tera att projekten fortlöper på ett önskvärt sätt med hjälp av
kontrollantfunktionen. En eller flera kontrollanter befinner sig ute
vid byggarbetsplatsen för att avsyna och påtala om något är fel
aktigt eller utförs på ett mindre fördelaktigt sätt. Relationen mellan
kontrollanterna och platschefen kan snarast beskrivas som ett pågå
ende samtal om byggets fortskridande.

Mot slutet av 1980-talet började emellertid några kunder att ställa
andra krav på byggföretagen. Kvalitetssäkring skulle nu bedrivas
genom systematisk planläggning och kontroll. Byggföretagen skulle
kunna visa upp hur de själva hade tänkt kontrollera verksamheten
och förebygga risken för felaktigheter. Som ett svar på dessa krav
växte egenkontrollen fram.

Det var dock i långt ifrån alla projekt som denna typ av kontrollför
farande förekom. I vår studie framkom också att egenkontrollen var
kontroversiell. Oenigheten var påfallande när det gällde om egen
kontrollen bidrog till en förbättrad produktkvalitet eller inte. Flera
kunder var också tveksamma till om egenkontrollen verkligen kunde
ersätta kontrollanternas arbete och ville gärna vara fysiskt represen
terade ute vid byggarbetsplatserna.
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När finansbubblan spruckit
I början av 1990-talet fanns en stor enighet hos företagens led
ningar om att verksamheten behövde förändras. En orsak till detta
var en kvalitetskritik som handlade om sättet att bygga våtutrym
men, användandet av f1ytspackel, platta tak som läckte fn med
mera. En annan källa till kritik var bristfällig arbetsmiljö ute på
byggarbetsplatserna. Det var till exempel ovanligt att de kollektiv
anställda fysiskt klarade av att arbeta i sin yrkesroll fram till pensio
nen.

Det sena 1980-talet hade varit närmast en guldgruva för byggföreta
gen, men nu rådde andra tider. Dels var det dags att ta tag i problem
som man var medveten om, men som man inte upplevt sig hinna
med tidigare. Dels vällde en omstruktureringsvåg in över branschen
med fusioner, samarbeten och förvärv som initierade en översyn av
gällande strukturer och processer.

Det verkade med andra ord funnits flera skäl för att förändra verk
samheten. Inspiration till hur förändringen skulle genomföras kom
sedan från olika håll. 1M hade under en längre tid - utan att få sär
skilt mycket gehör - propagerat för vikten av ett förbättrat kvalitets
arbete i byggbranschen. Under 1990-talet uppvaktades vidare bygg
företagen av konsulter som ville lansera olika varianter av TQM
program.

Sakta men säkert började också ISO 9000-standarden att uppmärk
sammas av byggföretagen. Det handlade inte i första hand om
kundkrav, utan mer om marknadsföring. Överhuvudtaget verkade
byggföretagen vara måna om att beskriva verksamheten i kvalitets
termer, med eller utan koppling till standardens begrepp. Man pra
tade särskilt om kvalitetsplanen, d.v.s. den projektanpassade tillämp
ningen av ISO 9000-standarden. I en definition beskrevs denna
plan som det "dokument som fastställer de specifika kvalitetspåver
kande aktiviteterna, deras ordningsföljd och de resurser som därvid
används för viss vara, tjänst, kontrakt eller projekt".

Mot bakgrund av det uppfattade förändringstrycket, och med
utgångspunkt i det påbörjade arbetet med egenkontroll, initierades
omfattande förändringssatsningar hos de tre byggföretagen NCC,
SIAB och 1M. Dessa utgick från en tanke om totalkvalitet. När man
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tittade närmare på de tre byggföretagen kunde man emellertid se att
det handlade om tre delvis olika tolkningar av modellen. Hos NCC
handlade den övergripande inriktningen främst om att få en bättre
struktur på verksamheten. Hos SIAB handlade det primärt om enga
gemang hos de anställda och hos JM om att bli det kvalitetsledande
byggföretaget.

NCC: Det gäller att få struktur på verksamheten
När byggföretagen studerades var NCC ett relativt ungt företag - ett
resultat av fusionen mellan ABV och leC. Tanken bakom fusionen
var att skapa ett konkurrenskraftigt alternativ till det marknadsdo
minerande Skanska. Storlek var ett kriterium för att ta upp konkur
rensen. Två andra skäl handlade om effektivisering och om en för
bättrad överblick över de interna processerna. Förändringsarbetet
handlade också till stor del om att skapa gemensamma ledningssys
tem, för att på så sätt integrera de två ingående företagens enheter
och skapa förutsättningar för uppföljningar av hela verksamheten.

När företagsledningen på NCC talade om att förbättra verksam
heten, handlade det primärt om att öka graden av likformighet och
föru~sägbarhet. ·Rent generellt handlade det om en mer formalise
rad inriktning än den som1M och SIAB arbetade efter. Detta skedde
bland annat genom den i jämförelse mest omfattande satsningen
på informationsteknologi. Flera av de aktiviteter som betonades sär
skilt syftade till att göra företagets olika enheter mer likställda, för
att på så sätt kunna jämföra och sprida erfarenheter mellan dessa
enheter.

Ett slagord för det önskvärda arbetssättet var byggstyming. Med detta
begrepp ville man lyfta fram att förändringsarbetet handlade om ett
för hela företaget gemensamt arbetssätt när det gällde byggprojekts
styrning och ledning. På NCC kände man också ett starkt behov av
att möta vissa kunders efterfrågan på egenkontroll, det vill säga krav
på dokume.nterad kvalitetssäkring. Det förekom inte några direkta
kundkrav på att man skulle motsvara ISO 9000-standarden, men
man valde-ändå att anamma denna standard.

Bland flera inslag var det uppbyggda kvalitetssystemet (med utgångs
punkt i ISO 9000) och den så kallade byggstyrningen företagets två
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strategiska verktyg - med en formulering hämtad från en strategi
plan. Två utdrag ur den rika dokumentation som förekom hos NCC
ger en illustration av dessa båda verktyg och deras inbördes rela
tion:

Byggstyrningssystemet beskriver ledningen, genomförandet och
administrationen av ett byggprojekt. Kvalitetssystemet är motsva
rande beskrivning med avseende på kvalitet som ett åtagande mot
kunden.

Byggstyrning skall vi se som ett strategiskt verktyg som rätt använt ger
oss möjlighet att följa upp våra mål vad avser kvalitet, tid, ekonomi
och arbetsmiljö. Omvärldens krav har dessutom gjort det nödvändigt
att ta fram ett särskilt kvalitetssystem.

I samband med fusionen mellan ABV och lee bildades en central
utvecklingsenhet - Produktionsutveckling. Enhetens primära upp
gift var att skapa och införa ett gemensamt styr- och ledningssys
tem för. de båda företagen. Hit räknades såväl kvalitetsarbetet som
byggstyrningen. Företagets kvalitetschef ingick i denna grupp och
såg kvalitetsarbetet som en integrerad del av det övergripande för
ändringsarbetet.

Även längre ner i hierarkin arbetade kvalitetsansvariga med företa
gets förändringsarbete, ofta tillsammans med byggstyrningsansva
riga. Ibland sammanföll till och med ansvaret för de båda inslagen
till en och samma p~rsonJ ett förhållande som,snarare sågs som ett
ideal än som något problem. Relationen mellan byggstyrningsan
svariga och kvalitetsansvariga kännetecknades av närhet, såväl
innehållsmässigt som strukturellt.

De kvalitetsansvariga betonade att det är frågan om en omfattande
och allt annat än enkel uppgift att införa och upprätthålla ett syste
matiskt kvalitetsarbete. Många personer i den operativa verksamhe
ten såg detta som ett extra påhäng med oklar omedelbar nytta. Det
gällde därför att liera sig med personer i andra befattningar och
funktioner för att kunna åstadkomma förändring. Eller som företa
gets kvalitetschef väljer att uttrycka sig:

Krav på formella rutiner överensstämmer ofta med kraven i byggstyr
ningen. Därför har jag ännu så länge legat lågt med uttryckliga kvali
tetskrav. Vi säger ofta kvalitetssäkring externt om samma sak som vi
skulle kalla byggstyrning internt.
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Hos NCC beskrev man vanligen sin kvalitetsinriktning i termer av
sitt kvalitetssystem. Här fanns också en väl utvecklad dokumenta
tion. Även kvalitetsplanen var ett omfattande dokument som
beskrev hur kvalitetsarbetet i vid mening skulle bedrivas på bygg
arbetsplatserna. Här ingår bland annat en beskrivning av projekt
organisationen med ansvarsgränser och befogenheter. Här ingår
vidare egenkontrollen på ett naturligt sätt, men också kompetens
situationen, arbetskraftsdiagram, produktionskalkyl, dokument
hantering med mera.

Införandet av byggstyrningen beskrevs som en etablering av admi
nistrativa miniminivåer eller rutiner i verksamheten. Dessa skulle
kunna användas i samband med alla de projekt som företaget bedri
ver, närmast oavsett storlek, produkt, art och upphandlingsform.
För att stödja införandet av byggstyrningen genomfördes en omfat
tande utbildningssatsning där de olika delarna av detta system pre
senterades och diskuterades. För den fortlöpande utbildningen
hade en dokumentation tagits fram och samlats i ett antal pärmar
där byggstyrningen och dess tillämpningar i olika sammanhang
utvecklades. Här finns vidare en tydlig koppling till ISO 900D-stan
darden.

Byggstyrningen och kvalitetssystemet förenades inte bara på ett all
mänt plan, utan även på ett mer operativt plan. Integreringen mel
lan dessa inslag kan beskrivas som ett slags blixtlås, där olika
moment kombinerades genom en korsvis användning av gemen
samma element. Kvalitetsplanen är till exempel ett centralt och
framträdande inslag i byggstyrningen. Vidare ingår en organisa
tionsplan som en av de administrativa miniminivåerna i byggstyr
ningen, samtidigt som organisationsplanen också utgör ett av de
moment som skall ingå i en kvalitetsplan.

ISO 9000-standarden blev en central utgångspunkt för förbättrings
arbetet i NCC, såväl för kvalitetssystemet som för det övergripande
styrverktyget "byggstyrning/. Man skulle kunna beskriva det som
att kvalitetssystemet och byggstyrningen var delvis integrerade på
NCC. Förändringsinslagen hängde samman på flera sätt, men
kunde också framstå som enskilda inslag.

Det var å ena sidan vanligt att byggstyrningen och kvalitetssyste
met beskrevs som om det var frågan om en och samma aktivitet. Å
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andra sidan beskrevs inslagen också var för sig. Byggstyrningen pre
senterades primärt för de anställda som ett sätt att nå interna förde
lar. Kvalitetssystemet presenterades däremot primärt för kunder och
andra externa intressenter.

SIAB: Engagemang på alla nivåer
De senaste årens fusioner och förvärv i byggbranschen hade med
fört att SIAB befann sig på en slags mellannivå storleksmässigt. Ett
sätt att positionera sig var att skapa sig en image som ett företag
som både ville och kunde ta annorlunda och tekniskt utmanande
projekt. Mot" denna bakgrund ville man gärna ha ett väl fungerande
kvalitetssystem - med utgångspunkt i ISO 9000 - för att därigenom
skapa trovärdighet i sin inriktning.

SIAB:s kvalitetsprogram hade emellertid inte bara ett ISO 9000
fokus. Istället var det termen totalkvalitet som fungerade som sam
lande begrepp för förändringssatsningarna på företaget. Unde"r
detta överordnande begrepp rymdes två olika inslag eller fokus. Å
ena sidan sorterades ISO 9000 in här. Å andra sidan sorterades även
en inriktning på ett ökat engagemang hos medarbetarna in här.
Dessa inslag relaterades till varandra genom totalkvalitetsbegrep
pet, vilket följande yttrande från en arbetsmiljöansvarig illustrerar:

Den röda tråden i budskapet är att arbeta systematiskt genom hela
byggprocessen med delaktighet för alla inblandade. Detta skall ge hög
totalkvalitet, där vi inte bara strävar mot hög kvalitet på slutproduk
ten utan också mot hög kvalitet i arbetet.

När man på SIAB talade om att förbättra verksamheten, gjordes det
ofta med termen Jlengagemang på alla nivåer". Ett ökat engage
mang beskrevs i termer av ökad delaktighet, förhöjd motivation
och förändrade attityder till arbetet. SIAB och DIÖS hade slagits
samman 1990 och genom ett ökat engagemang tänkte man sig
bland annat att integrera DIÖS personal i SIAB-kulturen. Medan
NCC strävade efter integration via formella system, handlade det
hos SIAB snarare om att skapa delaktighet hos medarbetarna.

En förklaring till detta fokus var att SIAB haft något aven tradition
av förändringsarbete genom delaktighet. En kvalitetsansvarig på
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SIAB påpekade flera gånger att man försökt jobba underifrån och
undvika vad han kallade för "HK-kampanjer". SIAB:s inriktning
mot att öka personalens engagemang manifesterades dels i de före
tagsövergripande utvecklingsseminarierna, dels i de proj'ektan
knutna uppstartseminarierna.

SIAB:s mellersta region var en föregångare i förändringsarbetet. Här
fanns en positiv regionchef och några engagerade avdelningsch-efer,
vilket medförde att det fanns mer resurser än vanligt för utveck
lingsarbete. En kvalitetsansvarig och en arbetsmiljöansvarig vid
denna region drev på utvecklingen, såväl lokalt som mer generellt i
företaget. Många pekade på dessa personer som både inspiratörer
och pådrivare. Om den kvalitetsansvarige sades bland annat i posi
tiva ordalag att han är SIAB:s egen "kvalitetsguru".

SIAB:s mellersta region framställdes som ett internt föredöme för
övriga regioner. Detta gällde såväl för arbetet med ISO 9000-stan
darden som för arbetet med utvecklings- och uppstartseminarierna.
Som ett stöd för egenkontrollen hade den mellersta~regionens kva
litetsansvarige tagit fram en databas, vilken bestod av 400 generiska
kontrollplaner som beskrev olika typsituationer i byggandet. Tan
ken var att man i varje projekt skulle kunna välja och anp-assa ett
mindre antal av dessa kontrollplaner.

Även om man på SIAB hade tagit fram flera olika skrifter som
beskrev företagets kvalitetssystem, hade man jämfört med NCC en
mindre utvecklad dokumentation. Kvalitetsplanen upptogs exem
pelvis till förhållandevis stor del avegenkontrollen och inte så
mycket mer. I fokus fanns inte minst de 400 kontrollplanerna.

Hos SIAB förekom inte något direkt införand-estöd för ISO, 9000
standarden. Istället fokuserades generell information och aktivite
ter för utsedda kvalitetsansvariga. Däremot förekom ett indirekt
införandestöd genom både utvecklings- och uppstartsem-inarierna.
Dessa utgjorde i sin tur de inslag som primärt bar företagets- föränd
ringsinriktning i stort och i smått.

Under utvecklingsseminarierna behandlades arbetet i ett byggföre
tag, dess förutsättningar och möjligheter till förbättringar på ett all
mänt plan. Ledarskap, engagemang och lag_anda var några av nyck
elorden. Under utvecklingsseminarierna lyftes kvalitetsarbetet fram
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i betydelsen av att utföra ett bra arbete. I samband med detta gjor
des kopplingar till aspekter som trivsel, attitydförändringar och
ökat engagemang. Referenser till ISO 9000 gjordes och standarden
diskuterades, men detta ämne upptog inte någon huvuddel av
seminariet.

Uppstartseminarierna var å sin sida mer dir~kt knutna till ett bygg
projekt och brukade hållas under en dag i samband med byggstart.
Tanken var dels att informera om bygget för dem som på något sätt
skulle bli inblandade, dels att bygga vidare på tankegångarna från
utvecklingsseminarierna. Här tog man bland annat upp vad som
gäller för egenkontrollen vid projektet ifråga. En väsentlig del av
dessa seminarier brukade vidare ägnas åt grupparbeten där de när
varande delades in i mindre grupper för att diskutera särskilda
teman, varav kvalitet var ett.

När förändringsinslagen beskrevs användes vanligen begreppet
totalkvalitet eller ibland bara kvalitetsbegreppet som sådant. Här
härbärgerades en bred uppsättning inslag alltifrån ISO 9000-relate
rade aktiviteter till arbetsmiljöfrämjande åtgärder. Kvalitetsbegrep
pet skapade på så-sätt en förutsättning för ett samarbete mellan kva
litets- och arbetsmiljöansvariga. En diskussion om ISO 9000
standarden var exempelvis ett delmoment under både utvecklings
och uppstartseminariema.

Kvalitet kan beskrivas som något både över- och underordnat andra
inslag inom ramen för förändringsprogrammet på SIAB. Seminari
erna fokuserade på ett ökat engagemang som en förutsättning för

. att andra aspekter skulle kunna utvecklas och förbättras, varav kva
litetsarbetet var ett. Det budskap som fördes lyfte fram att föränd
ring måste ske, gärna i form av lokala initiativ. Med andra ord hand
lade det i mindre utsträckning om att föra ut en entydig och
bestämd förändringsinriktning.

]M: Det kvalitetsledande byggföretaget
Hos JM hade man under en lång rad av år utgått från kvalitet som
en gemensam inriktning eller strategi för hela verksamheten.Före
taget var väsentligen mindre än NCC, men också mindre än SIAB.
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Genom sitt kvalitetsfokus kunde man skapa en positiv image och
en komparativ fördel i förhållande till sina konkurrenter. 1M· ville
med andra ord framstå som det kvalitetsstämplade byggföretaget.

.Företagets kvalitetschef beskrev det som att en hög grad av "kvali
tetsmedvetenhet" var något som skulle kunna ge företaget en stra
tegisk fördel i förhållande till andra byggföretag. Med kvalitetsche
fens ord handlade det om att "plantera in inre drivkrafter hos de
anställda", medan företagets VD i en skrivning uttryckte sig på föl
jande sätt:

För oss i 1M är arbetsmiljön viktig. Ledningen och andan på våra
arbetsplatser skall vara sådan att ~lla trivs på jobbet, att arbetet är sti
mulerande. Och jag har tyckt mig förstå att andan och trivseln är god.
Annars skulle inte 1M kunna vara det kvalitetsledande byggföretaget.

Startskottet för JM:s inriktning mot att bli "det kvalitetsledande
byggföretaget" kan spåras tillbaka till 1982, då företagets vVD och
dess personalchef for på studieresa till Japan. Ett par år senare star
tade man upp så kallade kvalitetscirklar i några projekt. Ytterligare
något år senare hade man med hjälp av ett antal kundseminarier
formulerat en kvalitetspolicy. Denna policy tedde sig både mer
ambitiös och mer genomarbetad än motsvarande policys hos NCC
och SIAB. Senare tillkom kvalitetsronder, projektplaner och egen
kontrollen.

JM:s profilering var påtaglig för de flesta med anknytning till bygg
branschen. När 1M i början av 1990-talet genomförde sitt föränd
ringsprogram hade man således ett antal år av förberedelser bakom
sig. Den allmänna meningen var också att JM låg ett par år före i
tänkandet, om än kanske inte lika tydligt i det praktiska genomför
andet.

Vid en jämförelse framstår den övergripande kvalitetsstrategin hos
JM som mer direkt sanktionerad av företagsledningen. Kvalitets
chefen, med säte i ledningsgruppen, framstod vidare som JM:s för
ändringsideolog. Arbetet med att initiera och utforma nya arbets
sätt kom i stor utsträckning att ledas från kvalitetsfunktionen. Kva
litetsansvariga kunde till exempel få ta ansvar för att utforma och
kontrollera hur skyddsfrågor hanterades i samband med ett bygg
projekts genomförande.
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För att komma igång med det nya arbetssättet undveks särskild
kursverksamhet. Istället infördes de nya arbetssätten som en inte
grerad del av det vardagliga arbetet. Vid några projekt hade man till
delat kvalitetsarbetet extra resurser och anlitat särskilt engagerad
personal. Erfarenheter av de projekt, som det satsades extra mycket
på, var sedan tänkta att spridas i företaget och komma andra projekt
till godo. Kvalitetsansvariga på alla nivåer bidrog aktivt till att både
utforma och införa kvalitetsronder, kvalitetscirklar, projektplaner och
egenkontrollen.

Kvalitetsronderna handlade om att före utförandet av centrala
byggmoment samla interna och externa berörda för att diskutera rå..
dande förutsättningar. Genom denna aktivitet skulle såväl anställda
som kunder, konstruktörer, underleverantörer med flera ges en möj
lighet att vidtalas, för att på så sätt undvika olämpliga utföranden.

Medan kvalitetsronderna handlade om att skapa en bild av de
externa förväntningar som kunde finnas, handlade kvalitetscirk
larna om planering av·det som redan beslutats. En kvalitetscirkel i
JM:s tappning utgörs aven mindre grupp medarbetare inom
samma arbetsområde som träffas regelbundet före och under ett
byggprojekts genomförande. Här diskuteras och planeras ett urval
av ett byggprojektets produktionsmoment.

Företagets kvalitetsstrategi beskrevs vidare i termer av ett kvalitets
system. I likhet med situationen hos SIAB var dokumentationen
kring detta betydligt mindre utvecklad än hos NCC. Däremot var
projektplanen (kvalitetsplan enligt ISO 9000) ett omfattande doku
ment som tog upp de allra flesta moment som har att göra med
byggprojektets styrning och ledning. Här inkluderades egenkon
trolIen på ett naturligt sätt, men också en hel del annat. Det kunde
handla om marknadsplan, produktionskalkyl, ekonomirutiner, kva
litetscirklar, kvalitetsronder, arbetsmiljö, slutbesiktningar med
mera.

Det som inledningsvis gick under namnet projektplaner kom suc
cessivt att börja kallas för kvalitetsplaner även hos JM, i enlighet
med beteckningen hos NCC och SIAB. Skälet till namnändringen
hade att göra med att benämningen projektplaner krävde en förkla
ring från kunderna, vilket inte benämningen kvalitetsplaner gjorde
på samma sätt. Benämningen kvalitetsplaner var mer allmänt före-
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kommande och låg dessutom i tiden. Kvalitetschefen var emellertid
inte alls förtjust i namnbytet:

Kvalitet är ett positivt laddat ord som kommit i dålig dager eftersom
det används för så många olika saker. Vi har också bidragit till att kalla
lite för mycket för kvalitet, men jag tycker 1M klarat sig bra ändå ...
Det var synd att vi behövde byta benämningen projektplaner mot
kvalitetsplaner, projektplaner sade vad det handlade om.

Kvalitet var således den centrala ledstjärnan för företagets förbätt
ringsarbete. Även i JM-fallet härbärgerade detta begrepp många
olika inslag. De flesta aktiviteter med syfte att förbättra arbetssätt
och rutiner fick en koppling till kvalitet, då de drevs av kvalitets-
funktionen. Övergripande riktlinjer för hur projekt skulle bedrivas
döptes efter hand om till kvalitetsplaner, eftersom detta ansågs vara
ett mer accepterat begrepp än den tidigare beteckningen projektpla
ner.

Företagets användning av TQM-modellen kännetecknades emeller
tid inte bara aven pro-aktiv strävan, utan även aven mer reaktiv
skepticism. Man skulle kunna beskriva JM:s angreppssätt som en på
samma gång frivillig och ofrivillig användning av TQM-modellen.
Inte minst framträdde en skeptisk hållning till ISO 9000-standar
den. Företagets kvalitetschef påpekade ofta att mari ville ha en viss
distans till denna standard} så gott det nu gick. Skälet till detta var
att han menade att standarden överbetonar en formell regelstyr
ning av verksamheten.

Några avslutande reflektioner om företagen
Genomgången av förändringssatsningama i tre byggföretag visade
på såväl likheter som skillnader. Förändringsarbetet i de tre företa
gen började i en vision om ett i grunden förändrat sätt att arbeta ute
vid byggarbetsplatserna. Utgångspunkter och fokus skiftade efter
hand} men de kvalitetsansvariga förenades i ett förhållningssätt där
i princip samtliga aktiviteter som kunde bidra till en förändring av
det rådande sågs med blida ögon.

De tre byggföretagen pratade gärna i kvalitetstermer om sin verk
samhet i allmänhet och om sina förändringssatsningar i synnerhet.
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Exakt vad som avsågs var emellertid inte särskilt tydligt, och kvali
tetsbegreppet förekom såväl i betydelsen av produkt- som i betydel
sen av processkvalitet. Vanligast var att kvalitet allel1a användes
som ett abstrakt och mångtydigt begrepp. Detta fram~iäddesärskilt
tydligt hos de kvalitetsansvariga som kunde uttala sig i stil me,d att
"nu har vi i och för sig kommit in på laganda (arbetsmiljö/ pr~duk
tionseffektivitet/ledarskap etc.), men det är ju också kvalitet".

. -

Vid sidan av likheterna fanns skillnader :mellan företagen såväl när
det gällde övergrip'ande fokus som n~r det gällde 1nförand~stöd.

Relationen mellan totalkvalitet och ISO 9000 å ena sidan och- övriga
förändringsinslag å andra sidan tog sig tre olika uttryck, vilke~ indi
kerar att de kvalitetsansvariga var flexibla och pragmatiska snarare
än dogmatiska i sin relation till TQM-modellen. Hos NC~ beskrevs
relationen som en delvis integrering av två strategiska verktyg. Hos
SIAB som att kvalitet var något på en gån"g både över- och underord
nat andra inslag. Hos 1M, slutligen, handlade det om en bå,de·frivil
lig och ofrivillig användning av TQM-modellen.

TQM-modellen som förändringsmotor
Beskrivningarna av de tre byggföretagen indikerar att TQM-model
len på flera sätt fungerade som en tillgång i förändringsarbetet, vil
ket skall närmare diskuteras i detta avsnitt. För de kvalitetsansvariga
bidrog modellen med inspirerande ideer och ett systematiskt
angreppssätt, men också till att skapa allianser med andra aktörer i
organisationen, till att legitimera förändringsarbetet samt till att
skapa en mer accepterad roll för kvalitetsfunktionen.

Ett legitimt begrepp
Ett framträdande drag i vår studie var att TQM-modellen bidrog
med ett attraktivt språkbruk. Det fanns också en uppsjö dokument
som beskrev inriktning och fokus för företagens kvalitetsarbete. Det
mer konkreta innehållet i ISO 9000-standarden gav vidare ett antal
begrepp för att prata om kvalitet i byggbranschen. Detta framträdde
kanske tydligast hos JM, där företagets strategiska inriktning i stort
på flera sätt beskrevs i kvalitetstermer.
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En väsentlig del av förklaringen till kvalitetsbegreppets attraktivitet
var dess legitimitet. Kvalitetsmodellen var en av 1990-talets mest
uppmärksammade managementmodeller, och TQM-modellen
framträdde närmast som en norm som det var önskvärt att anpassa
sig till. Kvalitetsprogram betraktades vid denna tid mer eller mindre
automatiskt som en rationell och effektiv reform (jfr DiMaggio och
PoweI11991).

Kvalitetsbegreppets legitimitet verkade vara särskilt viktig i relatio
nen till externa intressenter. Exempelvis kände sig 1M föranledda
att ändra beteckningen "projektplaner" till "kvalitetsplaner" i
enlighet med språkbruket hos NCC och SIAB, för att på så sätt bättre
motsvara kundernas förväntningar.

Kvalitetsbegreppets legitimitet utnyttjades även internt för att
minska risken för ifrågasättande. Vi mötte flera som var tveksamma
till kvalitetsbegr~ppetsom sådant hos byggföretagen, men kritiska
yttranden balanserades vanligen av ett positivt omdöme i någon
annan dimension. Även om det naturligtvis var fullt möjligt att
vara skeptisk till kvalitetsinslag, kunde det vara svårt att argumen
tera för en sådan ståndpunkt (jfr Brunsson och Olsen 1993). Kvali
tet som fokus för ett förändringsarbete signalerade ett synnerligen
legitimt mål för de tänkta förändringarna. Med denna användning
blev kvalitetsetiketten en viktig resurs för att motivera och legiti
mera en lång rad olika aktiviteter.

En inkluderande managementfilosofi
Totalkvalitet beskrivs ofta som en övergripande managementfilosofi
- där aspekter som kundfokus och anställdas delaktighet har en
naturlig plats vid sidan av mätorienterade metoder av olika slag.
Managementfilosofin kännetecknades därmed aven relativt hög
grad av tolkningsfrihet. Detta bidrog till att de kvalitetsansvariga
kunde använda valda delar av filosofin utifrån sina respektive före
tags situation och behov, något som underlättade integrationen av
TQM-modellen i det pågående förändringsarbetet.

Modellens tolkningsfrihet bidrog vidare till att kvalitetsfilosofin fick
en inkluderande snarare än en exkluderande karaktär. Både kvali-
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tetsansvariga och andra ledande aktörer såg sina förändringsaktivi
teter och strävanden som naturlig del av totalkvaliteten. På så sätt
kunde såväl rationaliseringsivrare och kostnadsmedvetna, som
arbetsmiljöförkämpar och marknadsförare, finna stöd för sina ideer
och inslag i en gemensam filosofi (se också Benders et al. 1998).

De kvalitetsansvarigas insatser uppfattades knappast som särskilt
statusfyllda. För att få genomslag för sina ideer var de kvalitetsan
svariga därför måna om att liera sig med andra förändringsivrare.
Detta var speciellt framträdande i SIAB-fallet, där förändrings
arbetet leddes av ett tydligt par bestående aven kvalitets- och en
arbetsmiljöansvarig. Dessa personer hade delvis olika mål, men för
enades i en vision om totalkvalitet som rätt väg mot de respektive
målen.

Ett prefabricerat verktyg med vissa frihetsgrader
TQM-modellen och dess verktygslåda fungerade vidare som en
inspirationskälla och kunskapsbas för förändringsarbetet. Hos NCC
användes ISO 9000-standarden för att skapa strukturerade plane
rings- och uppföljningsrutiner, och hos 1M var kvalitetscirklar ett
centralt inslag. Användningen av verktygslådan präglades även den
aven viss flexibilitet. Målet var inte en ideologisk efterapning, utan
en situationsanpassad tillämpning syftande till integration med
övriga förändringsinslag.

ISO 9000-standarden konkretiserades till beskrivningar av kvalitets
system i allmänhet och till beskrivningar av kvalitetsplaner i syn
nerhet. Hos NCC, där förbättringsarbetet fokuserade på en ökad
strukturering av arbetet, betraktades kvalitetssystemet som ett stra
tegiskt verktyg. Hos SIAB, som istället hade valt en utvecklingsstra
tegi kännetecknad av delaktighet och allas engagemang, fungerade
standarden istället primärt som en utgångspunkt för diskussionerna
kring kvalitet vid byggprojektens uppstartseminarier. Hos 1M, slut
ligen, formulerades detaljerade kvalitetsplaner, vilka omfattade ett
antal aspekter förknippade med byggprojektets ledning och styr
ning i stort.

Managementmodellers tekniska kärna skiljer sig åt när det gäller
graden av prefabricering, det vill säga i vilken utsträckning före-
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kommande metoder är formaliserade, kodifierade och detaljerade.
Sannolikt är det så att antalet frihetsgrader minskar när graden av
prefabricering ökar. Det verkar dock som att även en hög grad av
prefabricering - såsom i fallet med ISO 9000 - erbjuder vissa frihets
grader. Detta beror på att de populära managementmodellerna är
generella till sin karaktär. ISO 9000 är tänkt att kunna fungera i de
allra flesta organisationer. När en populär modell lanseras i en lokal
kontext, måste den därför mer eller mindre av nödvändighet
behandlas som ett halvfabrikat (R0Vik 1998).

En utvecklingsenhet med social förankring
Kvalitetsfunktionen och dess aktiviteter befann sig i en ständig
kamp om uppmärksamhet och legitimitet, eftersom de låg utanför
kämverksamheten - 4en direkta produktionen. Med utgångspunkt
från tidigare studier vore det sannolikt att ISO 9000-kriteriem~

utgjorde ett stöd för att legitimera förändringsarbetet. Såsom flera
författare noterat (t.ex. Huczynski 1993), medför en högre grad av
prefabricering att en modell uppfattas som mer trovärdig och däri
genom har en större chans att accepteras. En hög grad av prefabri
cering hos en modell anta~ inte minst motsvara en hög grad av kun
skap, vilket i sin tur tas som tecken på att modellen ifråga verkligen
kommer att införas och få genomslag i verksamheten (jfr Rogberg
och Werr 2000).

I denna studie uppfattade emellertid flera anställda den höga gra
den av prefabricering inte som något positivt, utan istället som
något byråkratiskt. Därmed medförde ISO 9000-standarden inte
någon självklar nytta för de kvalitetsansvariga. Standarden har
emellertid indirekt haft stor betydelse, eftersom den på ett tydligt
sätt pekat ut behovet aven specialistfunktion. Den höga graden av
prefabricering bidrog till att skapa en roll för och legitimera en spe
ciell aktör - den kvalitetsansvarige - som behärskar verktygslådan.
TQM-modellen i allmänhet och ISO 9000-standarden i synnerhet
har en komplexitet och ett upplägg som närmast kräver närvaron
av experter.

Kvalitetsfunktionen stärktes vidare av TQM-modellens sociala för
ankring - eller om man så vill institutionalisering. Till exempel lade
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byggföretagens branschorganisation avsevärda resurser på att ta
fram en branschanpassad version av ISO 9000-standarden. Ett
annat exempel är att JM var med och grundade det svenska kvali
tetsinstitutet SIQ. Kvalitetsprofessurer, konferenser, böcker, samt
den stora och delvis tekniska verktygslådan, bidrog vidare till att
skapa legitimitet för de professionella kvalitetsarbetarna i stort (se
vidare Furusten 2002).

TQM-modellen som förändringsbroms
I avsnittet ovan diskuterade vi TQM-modellens stöd till föränd
ringsarbetet. Modellen var dock inte alltid en tillgång. Det fanns
även ett behov av att aktivt distansera förändringsarbetet från
denna modell och istället lyfta fram andra förändringsinslag. Exem
pelvis uppfattade vissa att ISO 9000-standarden inte passade för
byggproduktion och andra att detta inslag var alltför byråkratiskt
till sin karaktär. Detta sätter i sin tur fingret på betydelsen av att en
generell modell verkligen uppfattas som anpassad och reviderad till
det lokala sammanhanget. Uppfylls inte detta krav, minskar chan
sen avsevärt för acceptans och därmed för en framgångsrik integre
ring i det dagliga arbetet (Sahlin-Andersson 1996).

Behovet av distansering
Även om kvalitetsbegreppet hade en grundmurad positiv klang,
saknades inte kritik mot TQM-modellen. Inte minst menade flera
anställda att ISO 9000-standarden - som vuxit fram i en traditionell
tillverkningsindustri - inte passade byggföretagens produktions
miljö (se vidare Kadefors 1992).

När de kvalitetsansvariga ibland tillät sig att vara skeptiska mot ISO
900a-standarden, var kritiken delvis en annan. Med utgångspunkt
från en mer eller mindre ingående kunskap om kvalitetslitteraturen
påpekades att standarden betonade formalisering i för hög grad och
anställdas engagemang i för låg grad.. Många kvalitetsansvariga
betraktade standarden primärt som en ingrediens, en utgångspunkt
eller som den just nu framkomliga vägen.
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Den skeptiska hållningen till ISO 9000-standarden var speciellt
framträdande hos JM. Företaget hade under en längre tid arbetat
med en kvalitetsstrategi, även om dess införande bara låg något före
NCC och SIAB. Kvalitetschefens tveksamhet kan tolkas som ett
resultat av att 1M inte längre var ensamma på banan. Ett företag
som varit först på plan, och som bestämt sig för en viss inriktning,
vill förmodligen inte att någon annan i ett senare skede skall kunna
diktera villkoren (jfr Brunsson och Jacobsson 1998).

Det var emellertid inte bara de konkreta och formaliserade delarna
av TQM-modellen so~ stötte på patrull. Även om de kvalitetsan
svariga uppfattade kvalitet som mycket mer än produktegenskaper}
uppfattade andra kvalitet som kopplat till just sådana egenskaper.
Flera anställda pekade på att de hade svårt att förstå vilken bety
delse företagen egentligen lagt i begreppet. Vi fann också en viss
medvetenhet hos de kvalitetsansvariga om riskerna med att överut
nyttja detta begrepp i "kommunikationen med övriga anställda.

Risken för symbolisk nedsmutsning
Kvalitetsbegreppets svårfångade betydelse har i tidigare studier
beskrivits både som en tillgång och som en belastning. Rombach
(1990) pekar på fördelarna av kvalitetsbegreppets oklarhet, speciellt
i sammanhang där det finns en mängd intressen inblandade.
Genom att undvika precisering och konkretisering av kvalitetsbe
greppet kunde en öppen konflikt mellan dessa intressen undvikas. I
en annan studie betraktade Krishnan et al. (1993) däremot oklarhe
ten som ett betydande problem, eftersom anställda hade varierande
tolkningar och därför lade sin energi på delvis olika aspekter.

När kvalitetsbegreppet har flera parallella betydelser, kan man fråga
sig om det betyder någonting alls. Och om begreppet tillskrivs bety
delser som avviker alltför mycket från det gängse språkbruket} kan
det få till följd att en inledande förvirring successivt övergår till irri
tation, något som det fanns tydliga tecken på bland byggföretagens
personal. Det finns därmed en risk för att kvalitet över tiden kan få
karaktären av ett närmast meningslöst, eller till och med negativt
laddat begrepp (Czarniawska-]oerges 1988). Det föreligger en risk
för J1symbolisk nedsmutsning":
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Det kanske mest uppenbara problemet är att kvalitetsbegreppet förlo
rat en del av sin kvalitet, just därför att det blivit ett begrepp snarare
än en reell egenskap hos en produkt eller tjänst (Berg 1989:215).

Även om kvalitet är ett ord med en grundmurad positiv värdeladd
ning, är det ingen osannolik utveckling att det blir negativt laddat i
enskilda sammanhang. Hos byggföretagen fann vi tydliga indika
tioner på att kvalitet tappat en hel del av sin forna glans.

Managementmodeller - chefens förändringsresurs
I detta kapitel har vi intresserat oss för hur generell management
kunskap omvandlats och integrerats i ett lokalt sammanhang, för
att där bidra till en förändrad praktik. Vi har särskilt intresserat oss
för hur kvalitetsansvariga har agerat och hur de har tillämpat en
populär managementmodell i en strävan mot ett bättre arbetssätt.

En central slutsats från vår studie är att TQM-modellen - i händerna
på de kvalitetsansvariga - fungerade som en flerdimensionell och
dubbelbottnad förändringsresurs. Modellen fungerade dels som en
inspirationskälla och kunskapsbas i arbetet med att förbättra rutiner
och arbetssätt, dels som ett medel för att skapa legitimitet och enga
gemang för förändringsarbetet. Därigenom bidrog modellen till att
skapa allianser med andra aktörer inom organisationen, till att legi
timera förändringsarbetet gentemot både interna och externa aktö
rer samt till att skapa en accepterad plattform för kvalitetscheferna
och andra kvalitetsansvariga.4

4 Vår slutsats om TQM-modellen som förändringsresurs visar på relevansen för ett
"översättningsperspektiv" för själva förändringsarbetet (Czamiawska och Sevon
1996, ~vik 1998). Utifrån detta perspektiv ses sambandet mellan extern kun
skap och den pågående organisatoriska praktiken som en översättningsprocess.
Tillämpningen aven viss managementkunskap blir mot denna bakgrund en
process i vilken både den externa kunskapen och den pågående praktiken
omtolkas i ljuset av varandra. Sahlin-Andersson (1996) visar att organisatoriska
ideer ständigt flödar in i organisationer på långt fler sätt än genom planerade
förändringsprogram. Dessa ideer används vidare inte på ett detenninerat sätt,
utan anpassas, översätts och "editeras" för att passa organisationens och aktö
rernas spedfika situation och problem.
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Att tillämpa en populär managementmodell som en integrerad del
av ett förändringsarbete verkar således kunna innebära flera förde
lar. Dessa fördelar var emellertid allt annat än universellt givna, och
modellen kunde under vissa omständigheter istället bli en black om
foten. Samtidigt som de kyalitetsansvariga ku;nde dra nytta av att
lyfta fram totalkvalitet och ISO 9000, poängterade de behovet av att
tona ner dessa inslag i vissa sammanhang. TQM-modellen fram
ställdes vid dessa tillfällen som ett underordnat medel snarare än
som ett överordnat mål.

TQM-modellen framstod både som en motor och som en möjlig
broms för förändringsarbetet. De kvalitetsansvariga var till förhål
landevis stor del medvetna om modellens begränsningar. Snarare
än att dogmatiskt följ~. modellen visade de ett pragmatiskt förhåll
ningssätt, där modellens brister och förtjänster vägdes mot varan
dra. Modellen fungerade som en övergripande ledstjärna, snarare
än som en direkt anvisning för hur kvalitetsarbetet borde utformas
och organis~ras. I vissa situationer och gentemot vissa aktörer
beskrevs förändringsarbetet i kvalitetstermer för att erbjuda ett
skydd mot ifrågasättande. I andra situationer och gentemot andra
aktörer distanserades istället förändringsarbetet från TQM-model
len.

Utifrån vår studie finns det vidare skäl att särskilt lyfta fram två cen
trala aspekter nära knutna till slutsatsen om populära management
modeller söm-resurser. För det första handlar det om de kvalitetsan
svarigas ofta både flexibla och medvetna tillämpning av TQM
modellen. För det andra handlar det om att denna tillämpning
innebar att modellen fungerade mer eller mindre parallellt och
samtidigt som både verktyg och symbol.

Vägen från generell managementkunskap till kunskap i handling
verkar föru~sätta implementerare medvetna om såväl modellers
verktygsdimension som om deras symboliska dimension. Som verk·
tygsresurs tillhandahöll TQM-modellen anvisningar om hur kvali
tetsarbetet skulle bedrivas och organiseras. Vår studie visar emeller
tid att tank~nom "ett bästa sätt att organisera" omsattes i handling
på delvis olika sätt hos de tre byggföretagen. Som symbolisk resurs
bidrog dessutom TQM-modellen på flera sätt till förändringsarbe
tets acceptans.
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Utifrån ett resursperspektiv framträder verktygs- och symbol
dimensionerna som sammanflätade på flera sätt. Verktygsdimensio
nen verkar till att börja med vara en förutsättning för att manage
mentmodeller skall ha ett symboliskt värde. Saknas en grundläg
gande tilltro till modellernas praktiska genomförbarhet, kan de
svårligen fungera som legitimerande för en utvecklingsenhet, som
en samlande managementfilosofi eller som ett motiverande språk
bruk. Detsamma gäller omvänt, där modellernas symboliska resur
ser skapar förutsättningar för ett faktiskt bidrag till en förbättrad
praktik.

Våra slutsatser från byggföretagens satsningar pekar på att tidigare
forskning om länken mellan generell kunskap och en lokal praktik
kan ha varit alltför enögd. Å ena sidan har införandet av populära
managementmodeller beskrivits som mer eller mindre självklart
och linjärt (verktygsperspektivet). Å andra sidan har det beskrivits
som skenbart, omöjligt och till och med som icke önskvärt (symbol~
perspektivet).

Slutsatsen om populära managementmodeller som flerdimensio
nella och dubbelbottnade resurser lyfter fram att den generella
managementkunskapen kan fungera som både verktyg och symbol
i händerna på en lokal förändringsagent. Denna slutsats verkar
avslutningsvis vara en rimlig utgångspunkt även för studier av
andra managementmodeller som tillämpats i andra sammanhang.
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Om acceptansen av populära
managementmodeller - en studie av
införandet av BPR

MARTIN ROGBERG OCH ANDREAS WERR

Användning och acceptans av managementmodeller har återkommande studerats på
strategisk nivå i organisationer. Få studier har däremot uppmärksammat acceptansen
av managementmodeller på den operativa nivån. I denna uppsats anlägger vi ett pro:
jektgruppsperspektiv för att förstå acceptansen av managementmodellen Business
Process Reengineering (BPR) som utgångspunkt för ett konsultdrivet förändringsar
bete. Vi visar att olika aspekter av BPR-modellen har bidragit till dess acceptans. En
diagnosmodell, en lösningsmodell, en genomförarmodell och en legitimeringsmodell
presenteras som centrala dimensioner som bidrar till att förstå acceptansen av BPR
modellen på en operativ nivå. Vi argumenterar för att ett fokus på managementmod
eHers filosofi - det övergripande idekomplexet - ter sig otillräckligt för att förstå man
agementmodellers acceptans. Vår slutsats är att man även bör se på de mer konkreta
elementen - detaljerade metoder och verktyg samt modellens koppling till olika ak
törer - för att förklara acceptansen på den operativa nivån.

HUR KAN MAN FÖRSTÅ POPULÄRA MANAGEMENTMODELLER?
I denna uppsats intresserar vi oss för hur och varför en populär management
modell som Business Process Reengineering (BPR) accepteras i samband
med dess införande och hur den vidare bidrar till acceptansen av ett förän
dringsarbete. På samma sätt som många andra organisationsforskare kan vi
inte undgå att fascineras av den uppmärksamhet och den spridning som pop
ulära managementmodeller har fått. Vad är det som gör att vissa modeller blir
uppmärksammade och får en närmast global spridning, till synes oberoende
av geografiska avstånd och kulturella hinder? Hur kommer det sig att organ
isationer av så skilda slag beslutar att införa en viss modell vid en och samma
tidpunkt? Varför accepteras överhuvudtaget dessa populära framställningar
som legitima utgångspunkter för organisationsförändring?

Ett antal delsvar på dessa frågor har diskuterats i litteraturen och flera av
dessa lyfter fram karaktären hos populära managementmodeller. Det påpe
kas ofta att uppmärksammade managementmodeller, såsom BPR, har en ge
nerell utformning och lanseras som relevanta för i princip alla slags verksam-
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heter. De lanseras som universella modeller giltiga för de flesta typer av or
ganisationer, inte sällan beskrivna som framgångskoncept oberoende av typ
av verksamhet, kulturella förutsättningar eller geografiska avstånd. Därmed
har populära managementmodeller en global snarare än en lokal karaktär
(Furusten, 1995; R0vik, 1998).

Även om de populära managementmodellerna inte verkar vara begrän
sade i rummet på något avgörande sätt, förefaller de däremot vara begränsade
i tiden. De populära managementmodellerna kommer och går. Exempelvis
beskriver Barley & Kunda (1992) hur den amerikanska managementdis
kursen under 1900-talet har pendlat mellan vad de kallar en normativ och en
rationell retorik, eller om man så vill pendlat mellan en betoning på «hårda»
och en betoning på «mjuka» managementmodeller.

Delvis i opposition till detta resonemang hävdar Guillen (1994) att BPR
och andra populära·modelIer under 1990-talet snarare har en eklektisk kar
aktär. Han menar därför att det inte längre är relevant att tala om «hårda» och
«mjuka» managementmodeller som två motpoler och att man istället bör
utgå ifrån andra typer av klassificeringar. Ett sådant alternativ presenteras av
Hatchuel & Weil (1995). Deras utgångspunkt är att varje managementmodell
kan delas in i tre delkomponenter: en managementjilosoji, en teknisk kärna
samt en förenklad organisatorisk scen (se även Hatchuel, 1993).

En central del i varje försök att medvetet förändra en verksamhet är den
vision om ett bättre framtida tillstånd som modellens införande förväntas
leda till. Med managementfilosofi avses ett system av begrepp där såväl cen
trala problem som lösningar på dessa pekas ut och där framställningen av
varför målen är värda att uppnå och varför medlen leder fram till målen
spelar en avgörande roll. Det handlar både om att sätta in modellen i ett sam
manhang och att skapa en värdeladdning kring densamma. På detta sätt ges
modellen ett utpekat syfte, tillsammans med ett eller flera argument för mod
ellens införande.

Managementfilosofin i BPR betonar den hierarkiska och funktionella or
ganisationen som ett hot mot organisationens överlevnad. Föreställningen är
att den turbulenta omvärlden med ökande konkurrens och kundkrav ställer
nya krav på organisationers flexibilitet, snabbhet och kvalitet som inte kan
tillgodoses av den traditionella hierarkiska organisationsformen. Istället
föreslår BPR en platt processorienterad organisation av bemyndigade (em
powered) individer. Tanken är att uppgifter i en sådan organisation utförs
mycket snabbare och därmed till lägre kostnad, men med högre kvalitet och
flexibilitet, vilket är nödvändigt för organisationens framgång och långsiktiga
överlevnad.

Givet en kunskap om vad man bör förändra och varför, återstår frågan om
hur detta kan och bör gå till, d.v.s. frågan om den tekniska kärnan. Denna kan
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i sin tur delas in i tillvägagångssätt, verktyg och begreppsapparat. Med tillvä
gagångssätt avses de ingående procedurerna och arbetsstegen, som beskriver
vilka aktiviteter som bör ingå när man inför modellen samt vilka förutsätt
ningar som bör råda när införandet påbörjas. Med verktyg menas å andra
sidan de mer specifika hjälpmedel som modellen kan innefatta och som ofta
handlar om att stödja konkret problemlösning. Med begreppsapparat åsyftas
slutligen modellens centrala begrepp, d.v.s. dess språkliga komponenter. Be
greppsapparaten bidrar till att forma språkbruk och kommun~ation vid
modellens införande.

För införandet av BPR finns ett antal detaljerade tillvägagångssätt. De
flesta följer en logik som börjar med en förberedande fas, som Sedan följs av
en analysfas, en reengineeringfas, en implementeringsfas och avslutas med en
utvärderingsfas (se t.ex. Kettinger, Teng & Guha, 1997). BPR innehåller också
en omfattande verktygslåda bestående av olika typer av verktyg för att
kartlägga, mäta och.analysera arbetsprocesser. En viktig del av den tekniska
kärnan i BPR är dess begreppsapparat. Denna tillhandahåller en mängd både
verbala och grafiska begrepp för att stödja såväl tillvägagångssätt som verk
tygslådan. Exempel på centrala begrepp i BPR utgör de olika tidskategorier
som man kan använda för att mäta en process, såsom aktiva tider, passiva
tider, fulltidsekvivalenter och väntetider.

Det tredje elementet i Hatchuels & Weils (1995) allmänna karakteristik av
managementmodeller utgör den förenklade organisatoriska scenen. Hatchuel
&Weil (1995) påpekar att modeller alltid har en relation till aktörer - de ink
luderar en beskrivning av vem eller vilka som omfattas av modellen ifråga.
Den organisatoriska scenen ger en stiliserad bild av de aktörer som modellen
implicit eller explicit omfattar samt aktörernas inbördes relationer. Bland ak
törer kan finnas såväl ledare och underordnade som experter som direkt eller
indirekt deltar i förändringsarbetet.

Kartan över de organisatoriska aktörerna tydliggör rollfördelningen i re
engineeringarbetet. Ett centralt antagande i BPR-modellen är att initiativet
till förändringsarbetet måste komma från organisationens topp. Själva
kartläggnings- och analysarbetet skall däremot genomföras av designteam,
d.v.s. projektgrupper bestående av personer direkt involverade i det dagliga
arbetet. En ledare för reengineeringarbetet med goda kunskaper om BPR
modellen pekas dessutom ut som en viktig aktör (se t.ex. Hammer &
Champy,1993).

VARFÖR ACCEPTERAS POPULÄRA MANAGEMENTMODEllER?
Den framväxande litteraturen om populariteten och acceptansen av populära
managementmodeller har pekat på att dessa, trots förekommande kritik, inte
verkar möta något större motstånd när de införs i organisationer - snarare
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tvärtom. Exempelvis hävdar Huczynski (1993) att populära management
modeller accepteras eftersom de lever upp till många av de krav på förutsäg
barhet, kontroll och sociala och personliga behov som dagens beslutsfattare
ser som sina viktigaste problemområden. Med författarens egna ord (Huc
zynski, 1993, s. 171):

The nature of organizationallife places responsibility on managers to perform, and
achieve in a context where they neither unclerstand how their actions produce results;
nor are able to influence the most volatile element in the organization - other people.

Enligt detta resonemang bidrar managementmodeller både till att göra
världen mer begriplig och till att legitimera ledarrollen som sådan, något som
gör dem synnerligen attraktiva för företagsledare och chefer. De flesta studier
av acceptansen av moderna managementmodeller har inriktats på de strate
giska aktörerna, deras situation eller person. Det betyder att man primärt in
tresserat sig för hur och varför aktörer på högre hierarkiska nivåer, som be
finner sig på ett visst avstånd från den operativa verksamheten, accepterar
populära managementmodeller. Bland sådana studier återfinns såväl organi
sationsteoretiska (se t.ex. Brunsson & Jacobsson, 1998; R0Vik, 1998) som
social-psykologiska förklaringsmodeller (se t.ex. Gill & Whittle, 1993; Abra
hamson, 1996).

När det gäller de strategiska aktörerna, förklaras acceptansen av manage
mentmodeller bland annat av det betydande tolkningsutrymme som uppstår
när man befinner sig en bit ifrån den operativa verksamheten. Populära man
agementmodeller kan här bidra till att strukturera verksamheten «på distans»
och därmed reducera osäkerheten för beslutsfattare. Deras verklighets
beskrivningar behöver heller inte ställas i direkt relation till den operativa
verksamheten och dess logik (jfr Fernler, 1990; 1996). Resonemanget im
plicerar att managementmodeller möter ett ökande motstånd ju närmare den
operativa verksamheten de kommer. Detta har dock inte studerats i någon
större utsträckning.

Mot denna bakgrund har vi här valt ett genomförarperspektiv.med fokus
på de operativa aktörerna. Det betyder att vi primärt intresserar oss för ak
törer på lägre hierarkiska nivåer. För de operativa aktör~rna kan tolknings
utrymmet vara mer begränsat och det finns därför skäl att anta att dessa ak
törer skulle vara mindre benägna att acceptera de populära management
modellerna än de strategiska aktörerna. I det följande kommer vi att
diskutera acceptansen av Business Process Reengineering i en projektgrupp
med ansvar för att genomföra ett BPR-projekt i telekomföretaget «ScandTel».
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INFÖRANDET AV BPR PÅ SCANDTEl

Forskningsmetod och perspektiv
ScandTel-fallet utgör en konsultdriven tillämpning av BPR-modellen hos en
mobiltelefonioperatör. Processen studerades genom deltagande observation
av samtliga konsultledda projektgruppsrnöten i klientorganisationen i sam
band med diagnosarbetet. Mötena dokumenterades genom intensivt anteck
nande. Återkommande, semistrukturerade intervjuer genomfördes med
både projektdeltagarna och konsulten. Fokus i dessa intervjuer var aktörernas
egna upplevelser av händelseförloppet. Totalt genomfördes 12 intervjuer och
12 projektgruppsmöten observerades. All dokumentation kring projektet
samlades också in och analyserades. Mot denna bakgrund återspeglar nedan
stående beskrivning av ScandTel-fallet ett «projektgruppsperspektiv».

Moss Kanter, Stein & Tick (1992) gör en uppdelning i tre typer av aktörer
i ett förändringsarbete. Dessa är strategerna, som initierar arbetet och sätter
dess yttre ramar, implementerarna, som har ett ansvar för att genomföra för
ändringen inom de ramar som givits av strategerna, och till sist mottagarna,
som skall verka i den förändrade organisationen. Projektgruppen i ScandTel
utgörs aven blandning av implementerare och mottagare. En aktör (SI) är
avdelningschef i en av avdelningarna som berörs av processen och har
därmed mer aven implementerarroll. De övriga aktörerna är medarbetare
och har därför huvudsakligen ett mottagarperspektiv.

Projektet i korthet
ScandTel är en svensk mobiltelefonioperatör. En snabbt växande marknad
hade under en tid satt hård press på den interna organisationen ansvarig för
utbyggnad och underhåll av radionätverket. Företagets tillväxt begränsades i
praktiken bara av nätets kapacitet. Den allmänna uppfattningen var att om
man inte kunde öka kapaciteten i takt med det snabbt växande antalet abon
nenter, skulle detta ha mycket negativa konsekvenser för kvaliteten i tele
fonitjänsten. Avbrutna samtal och långa väntetider för samtal skulle minska
kundtillfredsställelse och leda till minskad marknadsandel.

Organisationen som ansvarade för utbyggnad och underhåll av radionätet
uppfattades således som en flaskhals för bolagets kortsiktiga tillväxt, men den
hotade också organisationens långsiktiga utveckling. Missnöjet med den
ständiga överbelastningen hade vuxit sig allt starkare bland de anställda i de
berörda avdelningarna. Flera försök hade gjorts att genom effektiviseringar
av processen minska arbetsbelastningen och skapa en mer tillfredsställande
arbetsmiljö för de anställda, men inga av dessa försök hade medfört några
större förändringar.
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Även om det fanns en enighet om att de tidigare förändringsförsöken
hade runnit ut i sanden, fanns det inte någon direkt samsyn om varför så varit
fallet. En projektdeltagare (51) såg orsaken i bristande kompetens vad gällde
genomförandet av processförbättringsprojekt, två andra (52 och S3) såg hu
vudorsaken i chefernas oförmåga att enas om en gemensam lösning och yt
terligare två (54 och SS) såg chefernas ovillighet att lyssna på sin personal som
huvudorsaken till de tidigare misslyckade förändringsförsöken.

Frustrationen bland personalen var hög, men en strimma hopp tändes när
en nytillträdd ledning aviserade att man skulle genomföra ett BPR-projekt
med syfte att «hitta smartare sätt att jobba». Många anställda såg detta projekt
som ett sista hopp: «Blir det inget av detta är det bara att sluta», som en av de
anställda uttryckte saken. Eftersom de anställda besatt en kompetens som var
svår att ersätta, och som dessutom var starkt efterfrågad av konkurrenterna,
uppfattade ledningen för 5candTel ett sådant uttalande som allvarligt.

Det stora, internationella konsultbolaget ProCon anlitades för att genom
föra BPR-projektet. ProCon hade utvecklat och marknadsfört en egen nord
isk variant av BPR-modellen som innefattade omkring 60 aktiviteter inom
förändringsprocessens fyra faser. För genomförandet av projektet tillsattes en
projektgrupp bestående av fem personer från ScandTel. Dessa utvaldes i
samråd mellan avdelningschefen för en av de två berörda avdelningarna, som
också ingick i projektgruppen, och dennes överordnade chefer. De utvalda
personerna var «vanliga» medarbetare i de två avdelningar som arbetade med
den kritiska processen: «att bygga och förändra radionät». Projektgruppen
leddes aven konsult från ProCon.

Alla projektdeltagarna förutom 52, som fruktade att detta skulle bli ytter
ligare ett projekt som inte skulle leda till några resultat, såg positivt på att
medverka i projektgruppen. Det som framförallt upplevdes som mo
tiverande var möjligheterna att påverka organisationens framtida arbetssätt.
Vissa av projektdeltagarna hade här mycket bestämda uppfattningar om hur
detta skulle se ut (54 och SS), medan de andra mer såg fram emot den ge
mensamma processen för att hitta ett nytt sätt att arbeta.

Projektarbetet inleddes med en kort presentation av BPR för samtliga
medarbetare inom de berörda avdelningarna. Projektgruppen gavs sedan en
mer detaljer~dintroduktion till modellens filosofi, faser och aktiviteter. Både
i dessa presen.tationer och i projektet som helhet spelade modellen en viktig
rolL Konsulterna hänvisade återkommande till modellens grundtankar,
sekventiella flöde av aktiviteter och verktyg. Projektdeltagarna fick också
tillgång till metoddokumentation och en viss «metodträning».

Introduktionen av BPR-projektet i berörda avdelningar inom företaget
genomfördes aven konsult från ProCon som sades vara erkänt karismatisk.
Han beskrev BPR som en modell för ett radikalt nytt sätt att arbeta med en
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strävan mot decentralisering, teamarbete, processfokusering och IT-använd
ning. Budskapet i introduktionen var att radikala förbättringar avorganisa
tionens effektivitet var både nödvändiga och möjliga. För detta krävdes dock
«nya och smartare arbetssätt».

Ett centralt inslag i presentationen var att ställa det nuvarande sättet att
arbeta i kontrast mot det som BPR-modellen implicerade. Härvid pre
senterades den av medarbetarna upplevda trögheten och «byråkratin» som
ett naturligt inslag i den traditionella, hierarkiska, tayloristiska organisa
tionen. Lösningen beskrevs som den moderna, platta, teambaserade organi
sationen. Denna skulle vara både snabb och flexibel. En övergång till en sådan
organisation beskrevs som oundviklig, framdriven av den alltmer turbulenta
och snabbföränderliga omvärlden. Denna presentation av BPR upplevdes ge
nerellt som positiv av projektdeltagarna:

Mobiliseringsseminariet var ganska kul. Det visade på hur vi hade arbetat. Det största
problemet i företaget är en tröghet. Beslutsvägar är svåra att ta. Konsultens budskap
om plattare organisationer upplevdes därför som positivt [....] Det var också kul att se
visioner. Förhoppningsvis leder detta till att fler inser att verksamheten måste struk
tureras om. (54)

Även övriga närvarande medarbetare upplevde budskapet som positivt och
mötet sägs ha lämnat ett «uppiggat gäng» efter sig. Enligt 54 och 55 åter
speglade de lösningar som ingick i BPR (teambaserad och platt organisation)
ideer som egentligen hade funnits länge i organisationen.

Efter detta introduktionsmöte började arbetet i projektgruppen. Varje
projektgruppsmöte inleddes med en kort återblick på modellen för att på så
sätt beskriva mötets syfte och placera in det i sitt sammanhang i hela BPR
processen. Arbetet i projektgruppen leddes med stor målmedvetenhet av
konsulten. Han satte agendan för varje möte, fördelade utredningsuppdrag
till projektdeltagarna, vägledde dem i genomförandet av utredningsupp
dragen och ledde 'analysen av de framtagna resultaten.

Också i framtagandet av lösningarna hade konsulten en central roll
genom att leda och strukturera diskussionen. Projektdeltagarna var väl med
vetna om konsultens styrning av projektet och såg den som ett av hans vikti
gaste bidrag. Även om flera projektdeltagare vid något tillfälle under proces
sen yttrade tveksamhet om sina reella möjligheter att påverka lösningarna,
betraktade de konsultens bestämda styrning som positiv. Konsulten hade ju
omfattande erfarenhet av dessa processer, och dessutom en beprövad modell,
så nog visste han hur man skulle komma i mål, resonerades det.
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Tre utgångspunkter för engagemanget i BPR-projektet
ScandTel tyngdes aven historia av misslyckade förändringsinitiativ och det
fanns en utbredd skepsis mot att engagera sig i ytterligare ett förändringsar
bete med osäkert utfalL Trots detta accepterades BPR-projektet utan något
egentligt motstånd eller ifrågasättande från projektdeltagarnas sida. Hur kan
detta förstås?

En möjlig förklaring skulle kunna vara att projektdeltagarna koopterades
(Selznick, 1949). Genom sitt deltagande i projektgruppen gavs de en privil
egierad ställning och en möjlighet att påverka, vilket torde ha givit dem en
mer positiv inställning till förändringsarbetet (jfr Greiner, 1967; Beer, Eisen
stat & Spector, 1993). Detta kan vara en delförk1aring, men givet förändring
shistoriken i ScandTel upplevdes det knappast som en förmån att få delta
aktivt i ett förändringsarbete. I våra ögon framstår koopteringsförklaringen i
bästa fall som en delförklaring.

En närmare genomgång av projektdeltagarnas motiv till medverkan i, och
syn på, förändringsarbetet pekar istället på andra typer av förklaringar. I de
återkommande intervjuerna kunde tre olika sätt att förstå förändringsproces
sen och dess framgångsfaktorer identifieras. Dessa utgångspunkter för en
gagemanget i BPR-projektet ger olika svar på frågan om varför man valt att
delta. Mot bakgrund av ScandTels historia av misslyckade förändrings
projekt, var denna fråga nära kopplad till frågan om det verkligen skulle bli
en förändring denna gång. En sammanfattning av de tre utgångspunkterna
ges i Tabell l.

Förändringsarbete som analysprocess. En första utgångspunkt för engage
manget, som framförallt representeras av SI, utgår från att problemet i tidi
gare förändringsarbete har varit en brist på kunskap om hur man bedriver en
dylik analysprocess, d.v.s. hur man kartlägger processer, mäter dessa, analy
serar dem och tar fram nya lösningar.

I BPR-projektet betraktades konsulten med sin modell som en innehavare
av denna kritiska kunskap. Konsulten sågs huvudsakligen som metodstöd
och «expert» på BPR-processen'. BPR-modellen beskrevs i termer av ett antal
arbetssteg, för vilka SI kunde redogöra i detalj. Själva metoden var en viktig
garant för konsultens kunskap och expertis:

Metoden är mycket viktig för att skapa en tilltro till konsulten. Jag hade haft väldigt
svårt att köpa någon, som inte kunde presentera ett beprövat och vedertaget sätt på
vilket de tänkt gå tillväga. (SI)

Ideerna har vi haft länge, men vi har saknat BPR:s kraftfulla verktyg. (54)



Tabell!. Projektdeltagarnas syn på BPR-projektet, konsulten och BPR-modellen.

Förändringsarbete som maktkamp mellan chefer. En andre utgångspunkt var
att problemen i de tidigare processerna huvudsakligen betraktades som ett
resultat aven maktkamp mellan chefer, som hindrade att man kunde enas
och driva igenom någon lösning. Denna utgångspunkt framhävs speciellt av
S2 och S3. Detta problem hanterades genom att BPR-projektet drevs aven
extern konsult, som stod utanför etablerade maktspel och på så sätt kunde
driva processen mot konsensus. BPR-modellen sågs inte som så viktig för
denna utgångspunkt och S2 och S3 hade en diffus bild av innehållet i denna
managementmodell. BPR-modellen tillskrevs dock en indirekt roll som ett
stöd för konsultens kraftfulla agerande (S2), eller som ett sätt att initiera ett
nytänkande i samband med förändringsarbetet (S3).

Förändringsarbete som arena för att få igenom ideer. En tredje utgångspunkt,
tydligt representerad av S4 och SS, hänför misslyckandena i tidigare förän
dringsinitiativ till chefernas ovilja att lyssna till sina anställda. Medarbetarna
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har länge varit medvetna om problemen och också haft konkreta ideer om
hur dessa skulle lösas i form av nya sätt att organisera arbetet. Det har dock
inte funnits något gehör för dessa bland cheferna.

BPR-projektet sågs som ett sätt att äntligen få gehör för dessa ideer, medan
konsulten uppfattades som en garant för att man nu skulle kunna genom
driva förslagen i organisationen. BPR-modellen tolkades här som en
föreskrift för vissa sätt att arbeta, som t.ex. teamarbete, decentraliserat ansvar,
minskad byråkrati m.ffi., lösningar, som enligt egen utsago hade eftersträvats
länge. BPR-modellen gav en språkdräkt och logik till dessa tankar, vilket up
pfattades som ett hjälpmedel att driva ideerna:

ACCEPTANSEN AV BPR PÅ SCANDTEl
Efter att ha presenterat och diskuterat införandet av BPR på ScandTel- och
hur projektdeltagarna uppfattade denna populära managementmodell 
skall vi i detta avsnitt fördjupa oss i acceptansfrågan. Våra empiriska resultat
tyder på att BPR-modellen accepterades på ett tämligen självklart sätt och
utan att möta något påtagligt motstånd. Vi fann vidare att fyra aspekter av
BPR-modellen kan identifieras som särskilt viktiga för modellens acceptans:
- Genom att vara väl förankrad i den för tiden gällande managementkul-

turen, upplevdes BPR-modellen som en relevant diagnosmodell för verk
samheten och som ett uppskattat sätt att beskriva förekommande prob
lem.

- BPR-modellen innehöll en tydlig och attraktiv lösningsmodell i termer av
ideer om hur en framtida organisation skulle fungera. Detta var viktigt för
projektdeltagarna, som var intresserade av att lösningen skulle gynna dem
personligen. På grund aven relativt hög frihetsgrad i tolkningen av mod
ellen kunde var och en finna inslag som de attraherades av.

- Genom sin detaljerade tekniska kärna och en uppsättning konkreta exem
pel, uppfattades BPR-modellen som en trovärdig genomförarmodelI.
Modellen signalerade att förändringen var praktiskt genomförbar.

- Genom sin koppling till en extern konsult fungerade BPR-modellen även
som en legitimeringsmodell för en «opolitisk» aktör - i det här fallet en
extern konsult. Samtidigt uppfattades närvaron aven extern aktör som
sådan som central för att projektdeltagarna skulle acceptera modellen.

En relevant diagnosmodell
Flera av projektdeltagarna, oberoende av vilken underliggande syn de hade på
förändringsarbetet, beskrev BPR som ett relevant sätt att beskriva och begrip
liggöra centrala problem i organisationen. Den bild av dessa problem som vid
upprepade tillfällen presenterades av BPR-konsulten förankrade förän
dringsbehovet i ett problemkomplex som i förlängningen sades utgöra ett hot
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mot hela organisationens överlevnad. Utifrån BPR-modellen argumenterade
konsulten för att den allt snabbare omvärldsförändringen ställde krav på or
ganisationens flexibilitet, snabbhet och kvalitet som inte kunde tillgodoses av
den traditionella hierarkiska organisationsformen.

Istället föreslogs ett nytt perspektiv - processperspektivet - som inte bara
beskrevs som en bättre utgångspunkt, utan även som ett mer träffande sätt att
beskriva verksamheter överhuvudtaget. Processperspektivet understöddes
vidare aven uppsättning centrala begrepp som utgjorde utgångspunkter för
att beskriva arbetsflödet och olika typer av tidsrelaterade aspekter av detta.

Sättet att beskriva och analysera verksamheten mottogs med entusiasm av
projektdeltagarna och bidrog därmed till acceptansen av BPR-modellen och
det förändringsarbete som bedrevs. Diagnosmodellen upplevdes som en träf
fande beskrivning av situationen i 5candTel. 54 t.ex. upplevde denna diagnos
modell som så träffande att han hoppades att fler nu äntligen skulle förstå
varför man måste förändra sig. 51 minns att: «modellen trillade på plats
direkt bland de berörda, eftersom behovet fanns». Flera projektdeltagare
uttryckte att själva möjligheten att få betrakta organisationen utifrån ett pro
cessperspektiv var ett framträdande motiv till deras deltagande överhuvud
taget.

Att denna diagnosmodell mottogs med sådan entusiasm skulle kunna ses
som en konsekvens av att den gav en träffande bild av den typ av verksamhet
som bedrevs och den särskilda affärssituation 5candTel befann sig i vid tiden
för studien. Med tanke på att BPR är en synnerligen generell management
modell med betydande spridning till organisationer av skilda slag, ter sig
emellertid en sådan förklaring otillräcklig.

Vi menar istället att förklaringen snarare har ett göra med fenomenet att
generellt beskrivna problem har en tendens att även uppfattas som lokalt
förankrade problem (se t.ex. R0vik, 1998). När den populära management
diskursen beskriver organisationsprocesser i allmänhet som otillräckliga, up
plevs de inte sällan som otillräckliga även i den egna organisationen. Som
bland andra Fernler (1996) har påpekat, skapas bilder av vad som känneteck
nar både organisationer i allmänhet och den egna organisationen i synnerhet,
inte bara via egna direkta erfarenheter, utan till stor del även via generella be
skrivningar.

BPR-modellen utgjorde en populär sådan beskrivningsmodell) då den
representerade och återspeglade för 1990-talet typiska tankemodeller) såsom
processperspektivet, fokuseringen på att förkorta ledtider av olika slag och en
snabb omvärldsförändring som huvudsaklig drivkraft bakom nödvändiga
förändringsbehov. När sedan dessa mer allmänt förekommande tankemod
eller - genom konsultens presentation - kopplades till organisationens speci
fika situation) skapades en upplevelse aven ny förståelse. Såväl 54 som 55
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poängterade att presentationen av BPR gav dem motiverande aha-upplev
elser.

En attraktiv lösningsmodeI!
Det var inte bara sättet att beskriva och analysera problemen som bidrog till
acceptansen av BPR-modellen. Även de lösningar som BPR-filosofin lyfte
fram mottogs positivt. Några av projektdeltagarna betraktade BPR-projektet
som en arena för att driva igenom sådant som man länge eftersträvat. För
dessa personer var de antydda resultaten av yttersta vikt och avgörande för
deras acceptans av förändringsarbetet. Så länge de lösningar som förändrings
arbetet skulle leda fram till- i termer av nya rutiner och arbetssätt - överens
stämde med deras egna visioner, såg de positivt på BPR-projektet och sitt eget
deltagande.

BPR-modellen verkade säkra projektdeltagarnas acceptans, inte minst
genom att på ett tydligt sätt kommunicera riktlinjerna för förändringsarbe
tets lösningar. På ScandTel. fick man ta del av dessa riktlinjer genom konsult
ens upprepade presentationer av modellen i dess helhet och hur och varför
den skulle användas. Flera av projektdeltagarna hade också tagit del av be
skrivningar av BPR i affärspressen och på så sätt skapat sig en bild av dess in
nehåll.

Projektdeltagarna uppfattade BPR-modellen som en garant för att de ru
tiner och arbetssätt som förändringsarbetet skulle mynna ut i, hade de ön
skvärda egenskaperna. S4 och SS beskrev BPR i termer av «teamiösningar,
bättre arbetssätt, ny organisation, snabbare tider och mer ansvar». Det hand
lade om lösningar på problemen som de själva och andra hade strävat efter
länge, men som inte fått gehör hos ledningen. Andra centrala inslag i BPR
modellen som IT-stödet och en radikal förändringsinriktning verkade man
helt bortse ifrån.

Den bild av BPR-modellens lösningsrymd som förekom bland projekt
deltagarna varierade avsevärt och var färgad av deras egna visioner. Detta har
till stor del att göra med BPR-modellens mångtydiga karaktär, något som
möjliggör olika tolkningar av dess innehåll. Att projektdeltagarna hade en
hög grad av tolkningsfrihet i teorin utnyttjades också i praktiken och förhål
landevis olika uppfattningar verkade kunna samsas sida vid sida utan att de
uppfattades stå i något egentligt motsatsförhållande till varandra. Det verkar
med andra ord som om Benders (1998) tes att en hög grad av tolkningsfrihet
är avgörande för managementmodellers acceptans generellt sett, har bäring
även i ScandTel-fallet.

Projektdeltagarnas tolkning av BPR som «något man hade eftersträvat
länge», tyder på att innehållet i modellen inte upplevdes som vare sig radikalt
nytt eller som särskilt överraskande. Reaktionen tyder snarare på att man
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sedan tidigare var bekant med flera av ideerna - dock utan att för den skull
uppfatta dem som delar av just BPR-modellen. Ideerna hade nått organisa
tionen som en del i den allmänna diskursen om moderna organisationer 
den populära managementdiskursen.

. Härigenom blev ideerna till en legitim utgångspunkt för förändringsarbe
tet. Bland annat Brunsson & Olsen (1993) diskuterar betydelsen av utbredda
normer om vilka förändringar som upplevs som rättvisa, moderiktiga, ratio
nella och effektiva. Förändringar som i högre grad uppfyller dessa normer
har en bättre möjlighet att accepteras som legitima än de som gör det i lägre
grad. Att leva upp till sådana normer kan också verka motiverande genom att
bidra till organisationers attraktivitet som arbetsplatser (Meyer & Rowan,
1991). Vem vill inte hellre arbeta i «tvärfunktionella team» än i «funktionella
silos»?

Att uppfylla vissa utbredda normer kan även, förutom att bidra till ökad
motivation hos berörda, inverka positivt på acceptansen av modellen genom
att minska risken för intern kritik. Även om det är fullt möjligt att vara neg
ativ till ett visst framträdande inslag i den· populära managementdiskursen,
kan det vara svårt att argumentera för en sådan ståndpunkt. På samma sätt
som det finns socialt utvecklade regler för hur man kan och bör handla, finns
det regler för vad som är mer lämpligt att säga och hur detta kan och bör
sägas. För deltagarna i ett förändringsprojekt verkar det därför finnas incita
ment att förankra projektet i en modern och populär managementmodell
som BPR.

Det förefaller vidare sannolikt att BPR-modellen genom att tillhandahålla
ett antal legitima lösningar för förändringsarbetet, som man dessutom kan
välja ganska fritt ibland och som det är svårt att vara kritisk mot, bidrar till
att länka modellen till varje individs intressen. En avgörande förutsättning
för att människor skall anamma något nytt är, enligt Czarniawska-Joerges
(1988) och Brunsson (1989), att det verkar troligt att detta nya kommer att
innebära fler fördelar än nackdelar för individen.

En trovärdig genomförarmodelI
En ytterligare acceptansdimension handlar om att bygga upp en förväntan
om att det som i princip verkar vara rimligt att genomföra, också kommer att
leda fram till handling och till ett förändrat beteende i organisationen. Att
göra troligt att de insatser som skall genomföras faktiskt kommer att bära
frukt, blir därmed en viktig förutsättning för att skapa ett engagemang för
dessa insatser (Czarniawska-Joerges, 1988; Brunsson, 1989). Två centrala
faktorer som bidrog till detta var att BPR-modellen tillhandahöll ett detal
jerat tillvägagångssätt å ena sidan och att konsulten kontinuerligt under-
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stödde sitt resonemang genom ett flertal exempel på företag som hade nått
stora framgångar med BPR-modellen å andra sidan.

Särskilt i en av projektdeltagarnas primära utgångspunkt för att engagera
sig i BPR-projektet spelade den tekniska kärnan - i form av det detaljerade
tillvägagångssättet - en viktig roll för att göra troligt att förändringsarbetet
skulle ge resultat. Det detaljerade tillvägagångssättet sågs här inte minst som
en försäkran om att konsulten, som den drivande aktören i processen, hade
den kunskap som behövdes för att realisera projektet.

BPR-modellen betraktades därmed som en representation aven kunskap
om hur man genomför ett förändringsarbete, vilken är en ofta återkom
mande syn på detaljerade managementmodeller (Greiner & Metzger, 1983;
Huczynski, 1993). Detta sätt att betrakta managementmodeller bygger på ett
antagande om att förändringsarbetet är en rationell, sekventiell,och planer
bar process, ett synsätt som är synnerligen djupt förankrat i den populära
managementkulturen (Brunsson & Olsen, 1993).

De återkommande hänvisningarna till det detaljerade tillvägagångssättet
- konsulten inledde varje projektmöte med att presentera och diskutera pro
jektets faser och var man för tillfället befann sig i denna struktur - kan också
ses som ett sätt att skapa trovärdighet genom att reproducera bilden av förän
dringsarbetet som en kontrollerbar, planerbar och rationell process (jfr
Fitzgerald, 1996). I presentationerna ingick även ett antal mer konkreta verk
tyg som understödde olika delaktiviteter i BPR-projekt. Sammantaget bidrog
detta till att frammana en bild som uppskattades av de inblandade, inte minst
för att den verkade fungera som ett försvar mot osäkerheten i förändringsar
betet (jfr Wastell, 1996).

Trovärdigheten hos BPR-modellen förstärktes vidare av ett stort antal
anekdotiska exempel på välkända företag, som hade uppnått häpnadsväc
kande framgångar genom att införa BPR-modellen i sin verksamhet. I den al
lmänt tillgängliga BPR-litteraturen (se t.ex. Hammer, 1990; Hammer &
Champy, 1993; Willoch, 1994) återfinns ett slags exempelbank av framgångs- .
historier som konsulten frekvent använde sig av.

En legitimeringsmodell för en ((opolitisk}) aktör
Vi har kunnat peka på att BPR-modellen som sådan accepterades som både
problem och lösning samt som utgångspunkt för genomförandet. Till detta
skall läggas att BPR-modellen fungerade som en legitimerande kraft åt en
«opolitisk» aktör - i det här fallet en extern konsult - vars närvaro i sin tur
bidrog till att legitimera modellen och därigenom bidrog till dess acceptans.

Ett förekommande sätt att betrakta förändringsprocessen var att se den
som en politisk process, där huvudproblematiken handlade om svårighet
erna att enas om en gemensam lösning inom ScandTeL I detta sätt att be-
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trakta BPR-projektet hade BPR-modellen som sådan en mer undanskymd
roll. Varken 52 eller S3 hade någon större kunskap om BPR och de verkade
heller inte se detta som något avgörande problem. Istället var det närvaron av
en «opolitisk» extern konsult som betraktades som det kanske viktigaste
skälet till att man ville engagera sig i BPR-projektet.

Även om dessa projektdeltagare inte uppfattade någon direkt relevans hos
BPR-modellen som sådan, uppfattade de ändå ett indirekt drag hos denna
modell som kunde vara betydelsefullt. BPR-modellen sågs här som en
förklaring till konsultens bestämda agerande och som en utgångspunkt för
nytänkande. S2 tillskrev modellen, och då framför allt dess tekniska kärna, en
viktig roll i att förklara konsultens handlande och S3 såg den som en ge
mensam utgångspunkt för nytänkande.

BPR-modellen som sådan - som en gemensam utgångspunkt för nytän
kande - kan vidare tänkas ha en roll för att skapa konsensus och överbrygga
politiska konflikter. I en intervjustudie av managementkonsulter och deras
användning av managementmodeller var ett återkommande tema att sådana
modeller kunde ha en roll i att överbrygga motsättningar och politiska stri
digheter. Detta skedde genom att managementmodellerna kunde tillhan
dahålla en neutral och opolitisk utgångspunkt för att analysera och beskriva
den organisatoriska verkligheten (Werr, Stjernberg & Docherty, 1997).

BPR-modellen bidrog också mer direkt till att lyfta fram konsulten som en
central aktör. Observationerna under projektgruppsmötena visade på otaliga
situationer där tillämpningen av den tekniska kärnan (begrepp, verktyg och .
tillvägagångssätt) vållade praktiska problem, vilka konsulten aktivt bidrog till
att finna lösningar på (jfr också Werr, 1999). Härigenom skapade BPR-mod
ellen en legitimitet inte bara för förändringsarbetet generellt utan också mer
direkt för konsulten. Givet att BPR-modellen accepterats som utgångspunkt,
blev konsulten en nyckelaktör. Han upplevdes stå för den centrala kunskap
som krävdes för att förverkliga modellens löften.

Vi har ovan diskuterat och argumenterat för att fyra acceptansdimen
sioner verkar vara särskilt viktiga att beakta för att förstå situationen på
ScandTeL Vi menar vidare att dessa dimensioner torde vara relevanta för att
förstå hur och varför BPR accepteras, inte bara i ScandTel-fallet, utan även
mer generellt. Dimensionerna anknyter till generiska frågor som varje «mot
tagare» av ett förändringskoncept kan antas ställa sig mer eller mindre med
vetet. Dessa frågor är huruvida modellen är relevant och rimlig på ett gener
ellt plan (jfr diagnosmodellen), huruvida den är attraktiv för varje enskild in
divid (jfr lösningsmodellen) och huruvida den är genomförbar (jfr
genomförarmodellen och legitimeringsmodellen).

Liknande frågor har identifierats av Czarniawska-Joerges (1988) när det
gäller att förstå varför ideologier accepteras eller förkastas. Hon pekar på att
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ideologier för att accepteras behöver vara kulturellt förankrade, d.v.s. åter
spegla centrala kulturella värderingar, individuellt förankrad~, d.v.s. tilltala
den enskilda individens intressen och verklighetsförankrade, d.v.s. upplevas
som realistiska. Detta indikerar att de fyra dimensioner som identifierades
som viktiga för att förstå acceptansen i ScandTel-fallet, har en generaliserbar
het utöver detta specifika fall.

FRÅN MANA6EMENTFlLOSOFI TILL TEKNISK KÄRNA OCH
OR6ANISATORISK SCEN
Vi har ovan diskuterat ScandTel-fallet utifrån ett acceptansperspektiv och
presenterat ett antal faktorer som verkade bidra aktivt till acceptansen av
BPR-modellen. Nedan skall vi fördjupa denna diskussion genom'att relatera
dessa faktorer till modellens olika delkomponenter. Här finner vi att faktor
erna går att hänföra till såväl den övergripande managementfilosofin som till
den tekniska kärnan och den organisatoriska scenen (jfr Hatchuel, 1993;
Hatchuel &Weil, 1995). (Se Tabell 2)

Tabell 2. Managementfilosofins, den teknjska kärnans och den organisa
toriska scenens bidrag till BPR:s acceptans.

Den övergripande filosofin visar sig vara viktig på flera sätt för att förstå hur
och varför projektdeltagarna accepterade BPR-modellen. Här målas det upp
en bild aven framtida organisation, som är förankrad i den populära man
agementdiskursen och som därför upplevdes som positiv av projektdelta
gama, t.o.m. som något man hade eftersträvat länge.

Samtidigt visar en närmare analys av de olika projektdeltagarnas tolknin
gar av BPR-modellen att de betonade olika aspekter av filosofin. BPR-mod
ellen kännetecknas aven hög grad av tolkningsfrihet härvidlag. Ett stort antal
exempel på «reengineerade» organisationer, d.v.s. organisationer som illustr
erade de eftersträvade sätten att arbeta på och som hade nått de eftersträvade
resultaten, användes vidare för att ge argumentationen ökad trovärdighet.
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Men, som ScandTel-fallet tydligt illustrerar, var det inte bara filosofin utan
även den tekniska kärnan som visade sig spela en avgörande roll för accep
tansen. Till att börja med kan vi här peka på att processperspektivet var ett
vanligt förekommande organisationsperspektiv under 1990-talet, vilket
bidrog till att BPR-modellen och dess processrelaterade uppsättning begrepp
upplevdes som en rimlig utgångspunkt för att beskriva och analysera verk
samheten. Även andra delar av den tekniska kärnan framträder som
väsentliga att lyfta fram, inte minst det detaljerade tillvägagångssätt som är en
så central del av BPR-modellen. Det verkar som om en hög grad av prefabric
ering hos den tekniska kärnan bidrar till att skapa trovärdighet och en känsla
av realism hos modellen.

Det finns vidare skäl att lyfta fram de faktorer som är knutna till den or
ganisatoriska scenen. Trovärdigheten och legitimiteten hos den externa kon
sulten från ProCon var i stor utsträckning beroende av att han kunde visa upp
väl utvecklade tillvägagångssätt och verktyg som utgångspunkt för sitt arbete.
BPR-modellens användning pekade ut behovet aven metodexpert (jfr
Hatchuel, 1993), samtidigt som denna expert legitimerades av modellen. På
ScandTel uppfattades denna konsult som kanske lika viktig, eller till och med
som viktigare än modellen som sådan. Projektdeltagarna pekade på behovet
aven extern aktör som kunde framstå som objektiv till de olika politiska
viljor och stridigheter som var orsak till tidigare misslyckanden i förändrings
arbetet. Genom användandet aven rationaliserad modell legitimerade kon
sulten såväl modellen som sin egen existens och nytta i förändringsprocessen.

Detta resonemang pekar vidåre på att graden av prefabricering - samti
digt som den bidrar till modellens verklighetsförankring - också skapar ett
behov av, och utrymme för, en metodexpert. En välutvecklad teknisk kärna
med ett detaljerat tillvägagångssätt och en eller flera konkreta verktyg bör
således inte primärt betraktas som ett sätt att ersätta en expert och överföra
initiativet till dem som berörs aven förändring. Snarare bidrar en välutveck
lad teknisk kärna till att stärka expertrollen genom att legitimera densamma
(jfr Werr, 1999).

Som framkommit tidigare kan BPR-modellen betraktas på olika sätt och
vissa delar av modellen kan betraktas som mer väsentliga än andra. Vissa av
projektdeltagarna fokuserade primärt på modellens tekniska kärna och be
traktade dess höga grad av prefabricering som en garant för kunskap och ex
pertis. Andra fokuserade på den övergripande managementfilosofin och be
traktade den som en indikator på de förväntade resultaten av förändringsar
betet. Ytterligare en grupp intresserade sig primärt för modellens
organisatoriska scen - där en extern konsult betraktades som en nyckelaktör.
En närmare studie av vilken typ av aktörer som lyfter fram vilka aspekter
framstår som ett intressant uppslag för fortsatt forskning.
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Samtidigt som olika aktörer fokuserade på olika element, hade de dock en
gemensam fråga som modellen hjälpte dem att besvara. Denna fråga hand
lade om att skapa sig en uppfattning om varför 'förändringsarbetet skulle leda
till något resultat denna gång, när historien visade på en serie av misslyc
kanden. Det var inte minst i skapandet av denna verklighetsförankring som
modellens mer operativa element - den tekniska kärnan och den organisa
toriska scenen - fick en viktig roll.

Mot bakgrund av «förändringströttheten» i ScandTel kan generaliserbar
heten för våra slutsatser för andra projektgrupper och andra management
modeller ifrågasättas. Vi vill dock hävda att situationen som beskrivs i Scand
Tel har en allmängiltighet som verkar vara växande. Ett till synes allt oftare
förekommande införande av populära managementmodeller i verksamheten
(Brunsson & Winberg, 1990) verkar ha medfört att ledare och medarbetare
på lägre nivåer drabbats aven resignerad inställning till förändringsprogram.
Detta illustreras inte minst av «BOHICA» (<<Bend Over Here It Comes
Again»). Denna akronym används i konsultkretsar för att beskriva en vanlig
inställning till förändringsprogram hos organisationsmedlemmar som något
som blåser över bara man har tålamod att vänta ut dem.

ACCEPTANSEN AV MANA6EMENTMODElLER
PÅ OLIKA OR6ANISATIONSNIVÄER
I det föregående har vi diskuterat acceptansen aven managementmodell
bland projektdeltagarna i ett BPR-projekt. Studien visade att modellen ac
cepterades närmast okritiskt. Liknande resultat har förvisso framkommit i ti
digare studier, men dessa studier har för det mesta fokuserat på företagsledare
och chefer och bortsett från modellens mer konkreta och operativa använd
ning.

En återkommande förklaring till managementmodellers acceptans· är att
osäkerheten är stor och tolkningsmöjligheterna många bland chefer högt upp
i hierarkin, vilket skapar ett behov av externa modeller som bidrar till ska
pandet aven hanterbar verklighet. De modeller som kommer ifråga ställs inte
heller alltid i direkt relation till den operativa verksamheten (se t.ex. Huczyn
ski,1993).

I enlighet med detta resonemang finns det skäl att anta att organisationens
företagsledare och chefer har en större benägenhet att acceptera populära
managementmodeller än de mer operativa aktörerna. Detta understöds
vidare av Fernlers (1996) tes att avståndet till den operativa verksamheten ger
en huvudförklaring till varför vissa aktörer är mer benägna än andra att ac
ceptera populära managementmodeller. Något förenklat kan man uttrycka
denna tes som att ju större avstånd från den operativa verksamheten, desto
större behov av och förståelse för populära managementmodeller och vice
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versa. Ju närmare den operativa verksamheten man befinner sig, desto
svårare blir det att «tolka in» denna i de generella modellerna.

Föreliggande studie visar dock att managementmodeller kan accepteras
utan att möta något betydande motstånd även av människor som verkar på
en mer operativ nivå. Hur kan vi då förstå denna avvikelse mellan våra resul
tat och t.ex. Fernlers (1996) slutsatser?

En viktig orsak till acceptansen av BPR-modellen i ScandTel-fallet var att
projektdeltagarna inte upplevde att BPR-modellen stod i något påtagligt
motsatsförhållande till den verksamhet i vilken de verkade och till de villkor
som där rådde. Det är framförallt två faktorer som bidragit till att den uni
versellt framställda BPR-modellen, med sin välutvecklade tekniska kärna av
detaljerade begrepp, tillvägagångssätt och verktyg, inte uppfattades som art
främmande för den lokala verksamheten i ScandTel.

För det första fanns det en hög grad av tolkningsfrihet när det gäller den
övergripande managementfilosofin - olika aktörer kunde.välja att betona
olika saker. Så var inte fallet när de mer operativa aktörerna tolkade den be
ställar-utförarmodell som Fernler (1996) baserar sin tes på. Management
filosofin med sin uppdelning av beställare i form av politiker å ena sidan och
utförare i form av tjänstemän å den andra, uppvisade här en lägre grad av
tolkningsfrihet än BPR-modellen.

För det andra var graden av prefabricering hos den tekniska kärnan
förvisso väsentligt högre i BPR-fallet än för beställar-utförarmodellen, men
projektdeltagarna uppfattade inte att man måste följa de detaljerade inslagen
till punkt och pricka. Det var viktigt att BPR-modellen innehöll detaljerade
inslag, men dessa betraktades mer som inspirationskällor och utgångspunk
ter än som redskap för direkt vägledning i det dagliga arbetet. För den prak
tiska tillämpningen förlitade sig projektdeltagarna istället på en konsult.

En paradox för fortsatt forskning handlar därmed om att ju mindre tydlig
koppling en viss managementmodell har till en särskild verksamhet och dess
behov, desto större chans till att modellen accepteras av aktörerna i denna
verksamhet.

Detta pekar i sin tur på att karaktären hos managementmodel1er, med av
seende på såväl mangementfilosofin som den tekniska kärnan och den organ
isatoriska scenen, har betydelse för att förstå acceptansen av management
modeller i olika sammanhang. Därmed framstår de tidigare studier som vi
tagit del av - och som nästan uteslutande fokuserat på managementfilosofin
- som begränsade. Våra resultat tyder bland annat på att man skulle förvänta
sig att modeller med en lägre grad av prefabricering har en sämre möjlighet
att bli accepterade än sådana som uppvisar en högre grad av prefabricering.

Detaljeringsgraden hos den tekniska kärnan, dess grad av prefabricering,
bör således betraktas som central för att förstå och förklara hur och varför
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managementmodeller a~cepteras. Detta torde gälla inte minst för accep
tansen på lägre organisatoriska nivåer. Fortsatt forskning borde därmed in
riktas på att studera acceptansen av andra typer av managementmodeller i
andra typer av miljöer än den vi fokuserat på här.
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ENGLISH SUMMARY
The acceptance and use ofpopular management models has recurrently been
studied on the strategic organizationallevel, Le. among managers. However,
a limited number of studies have focused on the acceptance of management
models on an operative level. This paper studies the acceptance ofBPR as the
basis for a consultant led change process in a project group. We examine 'the
aspects of the BPR-model that have contributed to its acceptance. A diagnosis
model, a solution model, an execution model and a legitimization model are
identified as important aspects of BPR contributing to its acceptance by the
project group. lt is also argued that the interest in the management philoso
phy, i.e. the idea system underlying the management model, that has tradi
tional1y been the foclls when explaining the acceptance ofmanagement mod
els, is somewhat narrow. Our results point at the importance ofthe more con
crete elements of management modeis, such as detailed methods and toois.
These elements seem to playa crucial role when trying to understancl the ac
ceptance of management models on an operationallevei in the organization.
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