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Sammanfattning  
Grunden till den här studien ligger i det problem som uppmärksammats i tidigare forskning 

angående offentliga organisationers informationsspridning i sitt kvalitetsarbete. Det påträffade 

problemet rör sig om att information mellan beslutande politiker och verkställande tjänstemän 

brister, vilket gör att det inte finns en röd tråd genom hela arbetsprocessen. Då 

kommunikationen mellan dessa nivåer inte fungerar på ett tillfredsställande sätt finns det risk 

att kvaliteten på de tjänster som kommunerna tillhandahåller, försämras. Detta var något som 

vi ansåg var intressant att undersöka närmare för att se om det är ett allmänt problem och om 

det finns ett arbetssätt som förbättrar den röda tråden mellan politikers beslut och tjänstemäns 

verkställande.     

För att genomföra den här studien använde vi oss av en kvalitativ undersökningsmetod där vi 

samlade in empiri genom besöks- och telefonintervjuer. Vi började med att genomföra en 

förstudie på Halmstads kommun där vi undersökte om problemet som uppmärksammats i 

tidigare forskning även fanns där. Valet av kommun grundades i att vi som gjort studien är 

bosatta i Halmstad och därför var det intressant att fördjupa oss i hur deras arbete ser ut. 

Resultatet av förstudien visade att det fanns en grund för fortsatt forskning samt att det fanns 

ett jämförande nätverk, innefattande fem kommuner som kallas 3KVH. Det möjliggjorde en 

bra grund för att genomföra studien. 

Resultatet av studien visar att varje kommun inom vårt undersökningsområde har olika 

arbetssätt för att sprida information men samtliga kommuner var dock eniga om att de inte har 

en röd tråd i arbetet och att det ligger i ledningens ansvar att tydliggöra mål. Efter den 

kunskap vi skapat genom studien har vi med hjälp av de fem kommunernas arbetssätt samlat 

ett antal höjdpunkter som vi vill lyfta fram. Dessa är: 

 Det är viktigt att alla i organisationen kommunicerar så att de tänker likadant.  

 Ett beslutsstöd eller ledningssystem kan underlätta för organisationer att samla all 

information och arbeta enhetligt. 

 Kopplingen mellan ekonomistyrning och kvalitet är viktig då de tillsammans utgör hela 

verksamheten både intern och externt.  
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1. Inledning 
Studien inleds med en bakgrund där vikten av att det finns utrymme för en undersökning 

påvisas. I problemdiskussionen går vi igenom det problem som uppmärsammats i 

bakgrunden, som sedan mynnar ut i problemformuleringen. Därefter kommer våra centrala 

begrepp att definieras. 

1.1. Bakgrund  
Att förbättra sin kvalitet och hitta effektivare sätt att hantera sina affärsprocesser har för både 

offentlig sektor och privata företag blivit en nödvändighet för att kunna hävda sig i den 

växande konkurrensen (Eklund, Elg, Pettersen, Poksinska & Witell, 2010). Almeida, 

Domingues och Sampaio (2014) definierar kvalitet som förmågan att täcka de behov som 

företags intressenter har. Vad som exakt klassas som kvalitet inom offentlig sektor är enligt 

Edvardsson & Enquist (2006) svårt att definiera, men det har varit ett omdiskuterat ämne 

under lång tid. De menar att det inte skiljer mycket mellan privata och offentliga 

verksamheter då båda har krav på sig från kunder att leverera tjänster med god kvalitet. 

Vidare trycker de på vikten av att både medarbetare och kunder i organisationen måste förstå 

den serviceprocess tjänsterna kräver för att upprätthålla den kvalitet som eftersträvas. De 

skriver dock att serviceprocessen kan missförstås, vilket leder till en lucka i organisationen 

och att detta är ett förekommande problem i offentliga sektorer. En orsak till detta är att man 

inte lyssnar på sina kunder på samma sätt som privata företag gör, eftersom de privata 

företagen styrs av marknaden. När det kommer till offentlig sektor har kunderna inte lika stor 

möjlighet att bestämma helt själva eftersom de är bundna till den nämnda tjänstesektorn, då 

många offentliga tjänster har monopol (ibid.). En annan aspekt som kan uppstå i 

organisationer enligt Bergstrand (2010), är när organisationer är så pass stora att de blir 

toppstyrda. Han menar att risken då är att det blir ett alltför stort avstånd mellan beslutsfattare 

och operativ personal, vilket påverkar kvaliteten på arbetet. 

 

En tjänst kan beskrivas som en kedja eller en konstellation av värdeskapande 

aktiviteter eller händelser, som i sin tur utgör en process där kunden deltar 

ofta genom att utföra olika faser av en interaktion med tjänsteorganisationens 

medarbetare med målet att nå ett visst resultat. 

(Edvardsson & Enquist, 2006, s. 11) 

 

En process kan enligt Oakland (1993) beskrivas som en uppsättning komponenter som förs in 

i en organisation för att leverera en slutprodukt av något slag. Komponenterna kan vara 

kunskap, människors färdigheter eller aktioner, vilka har som syfte att tillfredsställa kunders 

behov i form av information, service eller resultat (ibid.). Genom Internets framväxt har 

e-tjänster vuxit explosionsartat och detta har enligt Goldkuhl och Öhrwall Rönnbäck (2009) 

även påverkat den offentliga sektorn genom ökad efterfrågan på internetbaserade tjänster. För 

att förbättra kvaliteten inom offentlig sektor och följa utvecklingen med Internet kan de, 

genom att använda sig av internetbaserade tjänsteapplikationer, underlätta det dagliga arbetet 

och öka konkurrensutsättningen (ibid.). 

 

Ett system består av skriftlig information i form av instruktioner och 

rutiner för att styra och kontrollera någon form av operation. 

(Eklund et al., 2010, s.207) 

 

För att underlätta förbättringsarbetet menar Eklund et al. (2010) att företag kan ha nytta av 

olika system för att styra och kontrollera någon form av operation, vilket kan ske genom 

skriftlig information i form av instruktioner och rutiner. Ett system som de nämner är 
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kvalitetsledningssystem som hjälper till att skapa kontroll i verksamheten och alla dess delar. 

Calvo-Mora, Cauzo, Picón & Ruiz (2014) skriver att under de sista decennierna av 1900-talet 

blev kvalitetsledningssystemen riktigt stora och spred sig över hela världen och enligt Chen, 

Ebrahimpour & Han (2007) är det Total Quality Management (TQM) som är det ursprungliga 

kvalitetsledningssystemet. 

 

Ett ledningssystem är en uppsättning av interrelaterade organisationsprocesser 

som använder resurser för att uppnå olika organisationsmål. 

(Almeida et al., 2014, s.340) 

 

Dash, Gulla, Gupta och Ray (2011) skriver att det är vanligt att organisationer tillhandahåller 

tjänster genom att de olika beståndsdelarna i olika processer samverkar med varandra genom 

IT- och informationssystemlösningar. De här systemen har en förmåga att inte integrera med 

varandra, vilket de nämner är ett vanligt problem i offentliga verksamheter. De menar att utan 

integration kan dataförluster förekomma och problem med delningstjänster kan uppstå. 

1.2. Problemdiskussion 
Utifrån Edvardsson och Enquist (2006), som talar om att det kan förkomma en lucka i 

organisationen och att alla intressenter inte är delaktiga i de processer som pågår där samt att 

Dash et al. (2011) talar om integrationsproblem, väcktes intresset att undersöka detta närmare. 

Vi beslöt oss därför för att göra en förstudie (Bilaga 1) i en kommun för att se om de upplever 

samma problem som vi stött på i litteraturen. Vi kom i kontakt med Kristina Rosendahl som 

arbetar på Halmstads kommun som kvalitetsstrateg. Hon berättade att kvalitet är en viktig del 

för kommunen för att deras kunder ska känna sig nöjda, vilket stämmer överens med vad 

bland annat Eklund et al. (2010) tar upp. För att möjliggöra kundnöjdhet är det viktigt att ha 

ett fungerande kvalitetsledningssystem så som Almeida et al. (2014) menar, som hjälper till 

att upprätthålla informationsflödet på det sätt som Oakland (1993) skriver. 

 

Förstudien som gjordes på Halmstads kommun visade att de idag inte har något 

kvalitetsledningssystem som fungerar tillfredsställande, vilket bland annat konstaterats i 

undersökningar som kallas KKiK (Kommunens kvalitet i korthet), där Halmstad kommun fått 

låga omdömen (Rosendahl, personlig kommunikation 31 januari, 2014). Avsaknaden av ett 

kvalitetsledningssystem i Halmstads kommun visar sig genom att informationsflödet och de 

beslut som tas på politisk nivå inte når tjänstemännen samt att det inte finns entydiga riktlinjer 

om bland annat kvalitetsfrågor inom kommunen. För att öka kvaliteten på informationen och 

tjänsterna är det av vikt att hitta ett sätt där samtliga processer och beslut samlas och är 

tillgängliga för alla, både för medborgare/kunder/brukare samt personal, precis som Eklund et 

al. (2010) påtalar. Som Dash et al. (2011) diskuterar till följd av att organisationers olika 

system inte integrerar med varandra, finns det en del svårigheter då information ibland 

försvinner. 

 

De flesta kommunerna i Sverige är uppbyggda på liknande sätt och tillhandahåller tjänster på 

flera olika områden, såsom äldreomsorg och infrastruktur (SKL, 2013). Vi ställer oss frågande 

till om det inte borde finnas ett system för att säkra informationsflödet och som är 

lättillgängligt för alla som arbetar inom kommunerna och som även involverar medborgarna 

som bor där. För att ta reda på om det är ett generellt problem kan vi med stöd från vår 

förstudie påstå att det är av vikt att genomföra en studie om avsaknaden av ett 

kvalitetsledningssystem finns i fler kommuner än bara i Halmstads kommun. 
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Det integrationsproblem som Halmstads kommun har, när det kommer till information och 

kvalitet, kan förvisso vara unikt, men samtidigt kan det finnas andra kommuner som lider av 

samma problem, likt det Dash et al. (2011) talar om. Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö 

och Halmstad är fem kommuner som har liknande strukturellt mönster så som 

befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. Tillsammans bildar de 3KVH, 

som är ett jämförande nätverk, som sedan år 2004 gemensamt genomför kvalitetsjämförelser 

(Kalmar kommun, 2014). Hur deras verksamheter är uppbyggda och om de har någon brist i 

sitt informationsflöde blev funderingar då det tack vare deras samarbete möjliggör en 

jämförelsegrund. Om de använder kvalitetsledningssystem, hur använder de sig av de 

systemen samt hur de arbetar för att involvera alla deltagare i kommunens kvalitetsarbete i 

olika tjänsteprocesser är andra funderingar som mynnar ut i problemformuleringen. 

1.3. Problemformulering 
Hur samt varför kan ett kvalitetsledningssystem hjälpa en offentlig verksamhet, i likhet med 

kommunerna i 3KVH, att säkra informationsspridning och öka tjänstekvaliteten? 

1.4. Syfte 
Syftet är att kartlägga och jämföra hur de fem kommunerna i 3KVH använder 

kvalitetsledningssystem i sitt arbete med informationsspridning och tjänstekvalitet samt 

därigenom öka förståelsen för detta. 

1.5. Centrala begrepp 
Ekonomistyrning - Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 

befattningshavare mot vissa ekonomiska mål (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s.17). 

 

Kvalitet - Kvalitet kan definieras med hur väl en produkt lyckas uppfylla kundens 

förväntningar och behov (Bergman & Klefsjö, 2012). Med produkt avses en tjänst (Sandholm, 

2001), vilket ligger i fokus för den här undersökningen. 

 

Ledningssystem - Ett ledningssystem kan definieras som en uppsättning processer som finns 

i en organisation. Dessa är interrelaterade och används för att uppnå olika organisationsmål 

samt säkra att organisationen kan förstärka sin kundnöjdhet och kontinuerligt förbättra 

verksamheten (Almeida et al., 2014).  

 

  



4 

 

2. Teoretisk referensram 
I teorikapitlet redogörs de teorier som använts i undersökningen. Teorikapitlet är uppdelat i 

två huvuddelar där den första delen beskriver kommuner där ekonomistyrning och kvalitet 

redogörs. I den andra delen går vi in på förbättringsarbetet i kommuner där vi tar upp 

beslutsstöd, system och ett urval av väsentliga delar som kan vara användbara i arbetet mot 

förbättring. Modellen nedan visar hur den teoretiska referensramen är uppbyggd. Därefter 

ges en kort sammanfattning av teorin. 

 

Alla kommuner i Sverige är uppbyggda efter samma grundstruktur i form av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Politikerna beslutar på övergripande nivå 

medan tjänstemän i och nedanför kommunstyrelsen ansvarar för att bryta ner besluten till 

handlingsplaner (Regeringskansliet, 2013). För att undvika misstag menar både Bergman och 

Klefsjö (2012) och Nilsson (2012) att det är viktigt att det finns en tydlig kommunikation 

mellan politiker och tjänstemän. 

 

Ekonomistyrning handlar om hur en organisation arbetar för att uppnå sina satta mål och Ax, 

Johansson och Kullvén (2009) menar att det av gammal tradition främst handlar om 

finansiella mått. Ekonomistyrningen tar upp tre dimensioner som utgör grunden för en 

organisation, nämligen vision, affärsidé och strategi. Dessa tillsammans syftar till att visa 

både externa och interna intressenter vad organisationen står för. Förutom de ekonomiska 

måtten är kvalitet en viktig del då det är den som avgör om kunder vill handla av 

organisationen, något som Bergman och Klefsjö (2012) betonar. 

 

För att uppnå kvalitet anser Bergman och Klefsjö (2012) att organisationen behöver hålla reda 

på alla sina system för att få dessa enhetliga med varandra och att det är viktigt att synliggöra 

viktig information för alla i organisationen. Då kan ett beslutsstöd vara bra till hand, som 

Popescu (2012) beskriver eftersom det möjliggör att det endast finns en sanning att förhålla 

sig till. 

 

Av de system som finns är Total Quality Management (TQM) det mest kända 

ledningssystemet som enligt Bergman och Klefsjö (2012) med fördel kan användas i 

organisationers kvalitetsarbete. TQM består av tre hörnstenar som är värderingar, metoder och 

Om kommuner 

•Kommuners uppbyggnad 

•Ekonomistyrning 

•Kvalitet 

Förbättringsarbete 

•System 

•Beslutsstöd 

•TQM 

•Resultatuppföljning 

•Benchmarking 

•PDCA 

•ISO 
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verktyg, vilka tillsammans utgör hur organisationskulturen ser ut. Tanner (2004) skriver att 

det i förbättringsarbetet är viktigt att veta vad som ska mätas, varför och på vilket sätt. 

Ytterligare ett sätt som Oakland (1993) nämner att mäta på, är att jämföra sig med andra 

organisationer inom samma bransch, dvs. benchmarking för att se hur den egna 

organisationen förhåller sig till sina konkurrenter, vilket kan bidra till förbättringar. 

Benchmarking är just en av metoderna inom TQM där även självutvärdering ingår och här är 

PDCA en bra modell som handlar om att identifiera problem, ta fram en handlingsplan och 

genomföra åtgärder, mäta resultat samt ta lärdom av problemen. 

 

Avslutningsvis kan organisationer välja att kvalitetscertifiera sig genom ISO. ISO innebär att 

gå efter en del standarder som bygger på att organisationen arbetar enhetligt efter åtta 

principer där bland annat ledarskap och ständiga förbättringar ligger i fokus. ISO kräver dock 

att det redan finns ett ledningssystem i en organisation innan det appliceras (Tanner, 2004). 

För att tydliggöra sambandet mellan systemen sammanställs dessa till sist i en egen utarbetad 

modell. 

2.1. Om kommuner 

2.1.1. Kommuners uppbyggnad 
Kommunerna i Sverige styrs främst av kommunallagen men även av plan- och bygglagen, 

skollagen och socialtjänstlagen. Varje kommun kan välja att ta ut avgifter på vissa tjänster, 

bland dessa kan nämnas äldreomsorg. Som medborgare i en kommun går det att rösta i 

folkval, lämna medborgarförslag samt lämna åsikter/klagomål till sin kommun (SKL, 2013). 

De offentliga tjänsterna utgör ofta en allmännytta för medborgarna och för att kunna beräkna 

hur mycket varje medborgare ska betala slås kostnaden ut på hela befolkningen och därför blir 

många tjänster avgiftsfria eller till en låg kostnad (Andersson, Edvardsson, Sandén & Waller, 

1998).  

 

Sverige består av 290 kommuner där kommunfullmäktige är högsta beslutande organ. Vart 

fjärde år väljer medborgarna vem som ska representera dem i respektive kommun. I 

kommunfullmäktige beslutas det om en mängd olika områden som äldreomsorg, 

skolverksamhet, vägar och energi. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som 

leder kommunens verksamhet samt ansvarar för kommunens ekonomi. Nedanför 

kommunstyrelsen finns olika nämnder vars ansvar är att verkställa de beslut som 

kommunfullmäktige har fattat. Det är tjänstemän och inte politiker som utför arbetet i 

nämnderna. Både kommunstyrelsen och nämnderna är utsedda av kommunfullmäktige. Varje 

nämnd ansvarar för olika områden och varje nämnd har en tillhörande 

förvaltningsorganisation (Regeringskansliet, 2013). 

 

Nilsson (2012) tar upp alla kommuner har olika sätt att bedriva sin verksamhet på, för att nå 

framgång baserat på deras yttre och inre förutsättningar, trots att de i grunden är lika då de 

styrs av samma regelverk. Hon tar även upp att vikten av ett tydligt politiskt ledarskap, 

samarbete mellan politiker och tjänstemän samt att en öppen och tydlig dialog mellan 

medborgarna och kommunen är en stor del för att verksamheten ska förbättras framgångsrikt. 

Det hjälper även till att hålla en god kvalitet på verksamheten (ibid.). Enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) är det viktigt att ledningen visar sitt engagemang i arbetet med förbättringar. 

Därför trycker de på att ledningen måste kommunicera med sin omvärld för att få fram sitt 

budskap. Även Tanner (2004) påpekar att ledarskapet måste vara inriktat på 

kvalitetsförbättringar och det måste ha ett systematiskt angreppssätt för att de olika 

förbättringsmetoderna ska fungera.  
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Bergman och Klefsjö (2012) menar att en ledare måste visa medarbetarna i vilken riktning de 

ska färdas och skapa möjligheter för de att kunna utvecklas samt delegera ansvar till sina 

medarbetare. De skriver “Någon har till och med sagt att ledarskap är kommunikation” 

(s.403), vilket betyder att det är det enda sättet att nå ut till sina medarbetare för att kunna 

utföra ett jobb. Mycket kommunikation sker via olika medier i form av exempelvis intranät, 

men risken med dessa forum är att en del information tenderar att falla bort och inte bli läst. 

Därför är det extra viktigt att informera de anställda direkt och att göra det personligen (ibid.).  

 

Nilsson (2012) tar upp att en framgångsrik kommun bland annat innebär att klara 

påfrestningar i form av konjunktursvängningar och befolkningsförändringar, men också 

välbyggd infrastruktur och ett tydligt politiskt ledarskap som är eniga på olika nivåer i 

organisationen och tillsammans sätter upp gemensamma mål och en långsiktig planering. 

Bergman och Klefsjö (2012) tar upp att ett hinder för att utföra ett kvalitetsarbete bland annat 

består i den bristande kommunikation som ofta finns mellan avdelningar. De skriver att 

bristen i kommunikationen mellan varandra för att förstå den andres behov är en självklar 

följd när var och en endast strävar efter att optimera sitt eget arbete (ibid.). 

2.1.2. Ekonomistyrning 
 

Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 

befattningshavare mot vissa ekonomiska mål. 

(Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s.17) 

 

Enligt Ax et al. (2009) är ekonomistyrning av tradition inriktad på finansiella och ekonomiska 

mål. Därför är begrepp som intäkter, kostnader, ledtider och resultat vanliga vid tal om 

ekonomistyrning. Dock har det ändrats över tid och därför innefattar det ofta även att planera, 

följa upp, utvärdera och utveckla företaget. Inom företagsekonomin är det vanligt att mäta hur 

väl mål lyckats uppnåtts och hur lönsamheten ser ut. Det talas då i termer av effektivitet, men 

för verksamheter som inte arbetar efter lönsamhet, som till exempel sjukvård, syftar inte 

effektivitet på det finansiella (ibid.). 

 

Effektivitet kan enligt Ax et al. (2009) mätas som inre effektivitet, vilket handlar om att göra 

saker rätt. Detta visar sig genom att ha ordning och reda, vara kostnadseffektiv och att ha 

välutvecklade system inom organisationen. Det kan också mätas i yttre effektivitet som 

innebär att göra rätt saker, som bland annat innefattar hur service, produkter, tillväxt och 

kvalitet uppfattas av externa intressenter. Till den yttre effektiviteten räknas alltmer 

kundvärde in då det är kunderna som värderar företagens tjänster och produkter (ibid.). 

 

Ax et al. (2009) skriver att ekonomistyrning utgår från tre punkter; vision, affärsidé och 

strategi. Den första punkten vision talar om hur företaget vill att kunder ska uppfatta den egna 

organisationen. Visionen anger dels vilken roll som ska innehas gentemot sina intressenter, 

dels vilket mål inför framtiden som önskas uppnås. Visionen ska även skapa motivation inom 

organisationen för att skapa delaktighet bland medarbetare. Den andra komponenten är 

affärsidé, som talar om på vilket sätt företaget ska utvecklas mot sin vision, vad som erbjuds 

och vilka man vill nå ut till. Den tredje punkten är vilken strategi som ska användas för att 

sticka ut bland konkurrensen och hur företaget ska arbeta för att utvecklas i samma riktning 

som sin vision. När de tre punkterna är fastställda bryts huvudmål ner till delmål i form av 

handlingsplaner och riktlinjer (ibid.) 
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2.1.3. Kvalitet 
Bergman och Klefsjö (2012) skriver att kvalitet ligger i betraktarens öga beroende på vad 

denne har för krav och önskemål. Begreppet kvalitet kan enligt Sandholm (2001) ha olika 

betydelse beroende på sammanhang och vilken slags produkt som anses, men oavsett om det 

är en vara eller en tjänst kan det vara av intresse att veta vilken kvalitet den håller. En kund 

som har höga förväntningar eller ett stort behov av en produkt är ofta kritisk och om behoven 

inte uppfylls finns risken att produkten klassas som att vara av dålig kvalitet (ibid.). Eftersom 

kvalitet är svårt att definiera måste varje företag själva avgöra vad kvalitet är för just deras 

verksamhet och det måste tydliggöras för både de anställda inom företaget och för de externa 

intressenterna (Andersson, Edvardsson, Sandén och Waller, 1998). 

 

I dagens samhälle menar Bergman och Klefsjö (2012) att vi alltmer har övergått från ett 

varusamhälle till ett tjänste- och informationssamhälle. Tjänsterna består bland annat av 

sjukvård, restauranger, skolor och hotell. Vad som skiljer varor från tjänster är främst hur pass 

väl de kan konkretiseras. En vara går att ta och känna på, men inte en tjänst och tjänster 

förbrukas oftast direkt, medan en vara går att lagra för att använda vid ett senare tillfälle 

(ibid.). Edvardsson och Enquist (2006) förklarar även att det i offentlig sektor ofta produceras 

tjänster där kunder själva deltar. Att erbjuda medborgarna tjänster av god kvalitet säger 

Nilsson (2012) är och alltid har varit den grundläggande uppgiften för en kommun, som är en 

offentlig sektor. 

 

Edvardsson och Enquist (2006) berättar att inom tjänsteföretag läggs fokus på de anställdas 

service, vilket både syns inåt i den egna verksamheten i form av en visad vilja att förbättra 

arbetsklimatet och utåt sett genom att vara en god representant för företaget. Bergman & 

Klefsjö (2012) tar upp åtta generella dimensioner på tjänster och deras kvalitet. Dessa är: 

 Pålitlighet kan handla om att fakturering sker i rätt tid och att det lovats blir utfört. 

 Trovärdighet innebär att det går att lita på den som utlovat tjänsten. 

 Tillgänglighet kan vara öppettider, distributionsmöjligheter samt hur lätt det går att 

kontakta leverantören. 

 Kommunikationsförmåga betyder att informationen når kunden på ett sätt som denne 

förstår. 

 Tjänstvillighet handlar om hur gärna leverantören vill hjälpa kunden. 

 Artighet dvs. om kunden bemöts på ett trevligt och tillmötesgående sätt. 

 Inlevelseförmåga innefattar att säljaren kan leva sig in i kundens situation och förstå 

dennes behov. 

 Omgivning är hur lokaler ser ut och vilket skick utrustning är i osv. 

Inom ekonomin är det enligt Bergman och Klefsjö (2012) vanligt att tänka på den som betalar 

för en tjänst eller vara och därför benämns denna vanligtvis som kund. Det är för kunden som 

de flesta företag och organisationer finns till och utan sina kunder har företag ingen anledning 

att fortsätta bedriva sina verksamheter och därmed blir kvalitet en viktig aspekt i 

sammanhanget (ibid.). Andersson et al. (1998) menar att det därför ställs krav på företag att 

uppfylla sina kunders behov och förväntningar eftersom de kunder som inte får sina behov 

tillfredsställda kan välja att gå till en konkurrent. Vad som krävs för att behålla sina kunder är 

att ta reda på vad kunderna efterfrågar, vilket görs genom att fråga dem. Frågor som kan vara 

intressanta att få svar på är vad som hände första gången kunden kom i kontakt med företaget, 

hur förhandlingsfasen gick till samt helhetsupplevelsen (ibid.). Påståendet att kunden är den 

essentiella delen i ett företags framgång går att jämföra med ett citat som påstås komma från 
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indiske Mahatma Gandhi som var politiker och ledare mellan 1869-1948 (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s.29): 

 

En kund är den viktigaste besökaren på vår egendom. 

Han är inte beroende av oss, vi är beroende av honom. 

Han stör inte vårt arbete, han är syftet med det. 

han står inte utanför vår verksamhet, han är en del av den. 

Vi gör inte honom en tjänst, han gör oss en tjänst genom att låta oss betjäna honom. 

 

Andersson et al. (1998) menar att en del verksamheter undviker att använda ordet kund då det 

lätt kan sammankopplas med kommersiella tjänster. Bergman & Klefsjö (2012) betonar att det 

inte alltid är samma person som har nytta av varan eller tjänsten, som betalar för den. Så kan 

det vara i offentlig sektor där det ibland är svårt att urskilja om det exempelvis i en skola är 

eleven, föräldrarna, kommunen eller framtida arbetsgivare som är den verkliga kunden (ibid.). 

Vare sig vilken benämning ett företag väljer att använda sig av, är det de individer som 

företag vill skapa mervärde åt och som de vill skapa nytta för. I offentlig sektor finns ett stort 

antal varierande tjänster vilka innehåller alltifrån vägunderhållning till medicinska operationer 

Sandholm (2001). Vissa av den offentliga sektorns tjänster är monopolstyrda vilket sätter 

extra höga krav på kvaliteten då medborgarna inte har någon annanstans att ta vägen om de 

skulle vara missnöjda (Andersson et al, 1998). 

 

Likt Bergman och Klefsjö (2012) anser Sandholm (2001) att det är kunderna som är i fokus 

när företag tar fram sina produkter. Vilka produkter det än handlar om är det av betydelse att 

kvaliteten håller en jämn standard genom hela processen från tillverkning till lagring och 

slutanvändning (Sandholm, 2001). Därför är det inte enbart först när en produkt når 

slutkonsument som kvaliteten är viktig, utan den ska hålla ett visst mått kvalitet även internt. 

Sandholm, (2001) menar att kunderna består av såväl externa som interna intressenter. De 

externa kunderna är de som finns utanför organisationen och som nyttjar produkterna, medan 

de interna kunderna är de som arbetar inom den egna organisationen. Dessa sistnämnda är 

beroende av varandra och hur arbetet sker inom organisationens alla avdelningar. 

2.2. Förbättringsarbete 

2.2.1. System 
Organisationer består oftast av flera olika funktioner vilka styrs av regler och rutiner. För att 

alla rutiner och arbeten ska bli så enhetliga som möjligt behövs ett system som håller samman 

dessa funktioner och som alla i organisationen kan ta del av (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Persson (2004) förklarar system med att det är olika element som antingen samverkar eller 

påverkar varandra för att det ska fungera optimalt. Som exempel tas det upp styrsystemet på 

en bil där de olika elementen kan vara ratt, rattstång, kugghjul, länkar till hjul, lagringar 

m.m. (s.7). Alla de här delarna måste vara riktiga och fungera ihop om det ska gå att styra 

bilen som är det viktigaste syftet med det här systemet. Dock kan alla olika delar finnas var 

för sig för att det ska finnas reservdelar att tillgå, men de är då inget system då de inte 

samverkar med något annat element, men de har dock som syfte att kunna användas till ett 

styrsystem om det skulle behövas. Sammantaget är ett system delar som samverkar för ett 

bestämt syfte (s.8). Var för sig har de inte samma funktion som de har i systemet och de olika 

delarna kan fylla olika funktioner i olika sorters system (ibid.). 
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2.2.1.1. Ledningssystem 

Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) (2013) är ledningssystem ett stöd för 

verksamheter som på ett systematiskt sätt vill utveckla, följa upp och säkerställa kvaliteten på 

sin verksamhet. Huvudsyftet är att utföra rätt saker på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Om syftet 

är att uppnå ständiga förbättringar i verksamheten och förbättra kvaliteten så talas det om ett 

kvalitetssystem, eller ett kvalitetsledningssystem (ibid.). Om systemets syfte istället är att 

användas för att sätta upp mål och upprätta policy så är det enligt Persson (2004) ett 

ledningssystem, vilket inte bara är en beskrivning av hur och vilket arbete som ska 

genomföras, utan även själva genomförandet utifrån de resurser som finns. Han betonar att det 

är hela verksamheten inom företaget som ledningssystemet omfattar och inte bara 

beskrivningen. 

 

De organisationer som funderar på att skaffa ett kvalitetsledningssystem bör enligt SKL 

(2013) beakta de lagar och föreskrifter som finns för att dessa ska passa ihop med 

organisationens egna kvalitetskrav samt att de ska hänsyn till sina brukare.  

 

Bilden nedan visar hur olika processer i en organisation kan slås samman för att få en mer 

överskådlig bild genom ett ledningssystem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2. Styrsystem 

Det allmänna systemet i en organisation rör sig enligt Brown och Malmi (2008) om att 

medarbetare och anställda kommer att uppträda på ett visst sätt för att nå organisationens mål. 

De påpekar att ett styrsystem däremot endast fokuserar på den del av systemet som syftar till 

överensstämmelse med organisationens mål. Det kan inkludera de olika system som chefer 

använder för att skapa en effektiv beslutsprocess, men även de system som de använder för att 

påverka beteendet hos de mindre erfarna medarbetarna. Informationsbaserade system blir bara 

styrsystem om och när de används för att bibehålla eller förändra mönster i organisationens 

verksamhet (ibid.). 

 

Samlingen av en organisations kontroller och styrsystem kan enligt Brown och Malmi (2008) 

ses som ekonomisk styrning, där de enskilda styrsystemen till exempel kan vara budgetar eller 

administrativa kontroller. De här kontrollerna kan vara många och användas för att anpassa 

olika aktiviteter för att nå organisationens mål. De skriver att kontrollerna utformas och 

genomförs av ledningen för att andra aktörer i organisationen ska uppträda i gemenskap för 

att nå målen (ibid.). 

(Källa: Asif et.al, 2010) 
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2.2.2. Beslutsstöd 
För att organisationer ska få en bra överblick över organisationsklimatet och ha tillgång till 

information att fatta dagliga beslut efter, kan de enligt Popescu (2012) välja att arbeta med ett 

beslutsstöd där de olika delarna i organisationen integrerar med varandra. Genom att använda 

ett beslutsstöd går det lättare att se hur de förhåller sig till de uppsatta målen. Orsaker till 

varför företag bör välja ett beslutsstöd är bland annat att relevant information lättare finns till 

hands, att rapportering blir tillgänglig för alla samt att det lätt kan uppstå diskussioner mellan 

avdelningar och därför är det viktigt att hålla sig till endast en sanning. Beslutsstöd underlättar 

även organisationers utveckling genom att hantera viktig information och det är användbart i 

förbättringsarbetet (ibid.). 

 

Ett beslutsstöd som riktar in sig på bland annat kommuner är Hypergene (Hypergene, u.å). De 

fokuserar på lösningar i verksamhetsstyrning genom en väl strukturerad arbetsprocess vilket 

innefattar delarna strategisk planering, nyckeltal och målstyrning, budget och prognos samt 

rapportering och analys. Idén handlar om att samla all information i organisationen i en 

gemensam webbportal för att ge en tydlig verksamhetsbild. Genom att använda beslutsstödet 

sägs det underlätta för politiker, experter och chefer att på ett snabbt sätt kunna förmedla 

viktigt information till resten av organisationen samt att informationen som sprids går att lita 

på och att den på ett tillförlitligt sätt går att synliggöra för allmänheten. Genom strategisk 

planering synliggörs kommunens styrmodell och visionen med dess mål framställs och hänger 

samman som en röd tråd. Det stödjer även arbetet i kvalitetsfrågor och ger alla enheter 

tillgång till stödet, vilket gör att de lätt kan kommentera och rapportera sina uppnådda resultat 

genom exempelvis månadsrapporter och kvalitetsrapporter. Genom att kommunicera ut 

resultaten kan medborgare ta del av detta samt genom en jämförelsefunktion kan de välja 

bland olika tjänster som kommunen erbjuder i form av skolor, hemtjänst och äldreboende 

(ibid.). 

2.2.3. TQM 
TQM är en förkortning av Total Quality Management och benämns ofta som ett 

ledningssystem som med fördel kan användas av företag i sin strävan mot 

kundtillfredsställelse och ständig förbättring (Eriksson, 2004). Bergman och Klefsjö (2012) 

påpekar att det är oklart när begreppet TQM skapades och av vem, men Eriksson (2004) tar 

upp att redan på 1950-talet började Japan hedra kvalitetsmetoder och andra länder följde efter 

i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Första gången TQM användes som uttryck var 

1974 när William Golomski använde det i sitt tacktal då han fick Demingpriset (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Uttrycket har försvenskats av Bergman & Klefsjö (2012) som talar om 

offensiv kvalitetsutveckling där de med ordet offensiv syftar till att aktivt förebygga och 

förbättra, medan kvalitetsutveckling innebär arbetet med att stödja den personliga 

utvecklingen hos människorna som arbetar i de processer där detta är målet (ibid.). Klefsjö & 

Svensson (2000) talar vidare om att detta system består av tre hörnstenar som tillsammans 

utgör grunden för kulturen inom en organisation. Dessa beståndsdelar enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) är värderingar, metoder och verktyg. Värderingarna handlar bland annat om att 

sätta kunderna i fokus, låta alla vara delaktiga, ständiga förbättringar och ledarskap, medan 

metoderna innefattar benchmarking, kompetensutveckling samt självutvärdering. Verktygen 

handlar om att basera beslut på fakta i form av numerisk och verbal information och har 

former av olika diagram. Det är när dessa sätts ihop som det går att tala om ett sorts 

ledningssystem (Bergman & Klefsjö, 2012; Eriksson, 2004). 

 

Calvo-Mora et al. (2014) tar upp att det finns några kritiska faktorer som är viktiga att beakta 

för att uppnå de resultat som önskas genom att använda TQM. Bland dessa nämns 
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engagemang från högsta ledningen, kundfokus och strategisk planering. För att klassificera 

faktorerna skriver Calvo-Mora et al. (2014) att de kan delas in i en mjuk och en hård sida. 

Den mjuka sidan speglas av sociala och beteendemässiga faktorer som personal, kunder och 

kultur medan det hårda syftar till tekniska faktorer som kvalitetsplanering, förbättring och 

informationshantering, vilka fungerar som underlag när beslut ska fattas. För att uppnå bästa 

kvalitet genom TQM föreslår Calvo-Mora et al. (2014) en kombination av de mjuka och hårda 

delarna, men de påpekar svårigheterna med att mäta vissa delar. Främst kan de mjuka delarna 

vara svåra, då människors engagemang i ett företag och deras kundfokus inte helt lätt går att 

avläsa. Ändå anser Calvo-Mora et al. (2014) att dessa är minst lika viktiga beståndsdelar. 

2.2.4. Resultatuppföljning 
För att organisationer ska kunna göra förbättringar måste de enligt Oakland (1993) ha data att 

tillgå för att kunna utläsa tidigare utfall och resultat. Att endast läsa en text eller siffror utan 

att veta dess betydelse ger dock inte några adekvata svar. Därför måste organisationer ställa 

sig frågorna varför, vad, var samt hur de ska mäta. Att ha ett mål med sin mätning är en bra 

start och eftersom kunderna är i fokus så bör detta vara en utgångspunkt i en organisations 

mätning om hur väl kundernas behov har blivit bemötta. Genom de svar som uppdagas kan 

standarder och synlighet förbättras samt kan underlag för att justera användningen av resurser 

och feedback arbetas fram (ibid.).  

 

Vad som ska mätas beror enligt Oakland (1993) på vilken typ av organisation det handlar om, 

men det brukar talas om effektivitet. Några exempel är åtaganden och klagomål från kunder, 

personalens bemötande och kostnader för dålig kvalitet på en vara. Svaret på frågan om var 

mätningen ska ske är där alla människor är inblandade och där processer är igång. Det är då 

viktigt att samtliga i organisationen är införstådda i vikten av mätningen för att det ska kunna 

göras förbättringar. Det finns flera olika sätt för hur en mätning ska gå till. För att mäta 

exempelvis effektivitet går det att dividera resurser som förbrukats med de resurser som var 

planerade att förbrukas, men detta är även baserat på vilken bransch en organisation befinner 

sig i och därför varierar metoderna över mätningen (ibid.). 

2.2.5. Benchmarking 
Benchmarking är enligt Oakland (1993) ett sätt som en del organisationer använder sig av för 

att mäta sina resultat och arbeta fram förbättringar. Det innebär att organisationer inom 

samma bransch jämför sig med sina konkurrenter angående produkter, service eller agerande 

på marknaden (ibid.). Begreppet benchmarking blev känt på 1980-talet då företaget Xerox 

gjorde det populärt, när de började jämföra sig med andra företag (Tanner, 2004). Enligt 

Klefsjö (2011) behövde Xerox förbättra både sin orderhantering och sin hantering av fakturor. 

För att göra det jämförde de sig med ett av de då största postorderföretagen samt med ett 

framgångsrikt kreditkortsföretag. Postorderföretaget använde de sig av för att förbättra sin 

orderhantering då ett postorderföretag har orderhantering som huvudsyssla. 

Kreditkortsföretaget av samma anledning då de har fakturahantering som sin huvudsyssla 

(ibid.). 

 

Enligt Tanner (2004) finns det två helt olika användningar av benchmarking. Det är 

konkurrensjämförelser och processjämförelser. Konkurrensjämförelser innebär att 

organisationens prestanda mäts och jämförs mot konkurrenternas. Processjämförelser innebär 

att det är de egna processernas prestanda som mäts och jämförs mot konkurrenternas. 

Konkurrenterna i det sistnämnda är de organisationer som är ledande inom det aktuella 

området (ibid.). Enligt Klefsjö (2011) är det viktigt att vara ödmjuk för att inse att det finns 

brister. Det är i de här bristerna det kan finnas förbättringar att ta till sig från andra 



12 

 

organisationer eller avdelningar inom den egna organisationen (ibid.). Det tar även Tanner 

(2004) upp då han skriver att det nästan inte finns några gränser i benchmarking då allt från 

att mäta olika grupper inom organisationen till att mäta det globalt över världen är 

genomförbart. Genom att använda benchmarking bör organisationerna öka sin 

kundtillfredsställelse, vilket de gör genom att de får mål för realistiska processförbättringar 

som är möjliga och förändringar som är nödvändiga (ibid.). 

2.2.6. PDCA 
Bushell (1992) och Klefsjö och Svensson (2000) anser att ett komplement till ledningssystem 

kan vara plan, do, check and act (PDCA) som även kallas Deming cycle. Det är en 

förbättringsmodell, i form av en cykel, som Bushell (1992) jämför med en katalysator som 

rensar bort sådant som inte är bra, vilket enligt henne är då ledningen fattar beslut efter data 

och inte efter magkänsla. Bergman och Klefsjö (2012) menar att det ofta finns många problem 

och att det är viktigt att de angrips systematiskt och noggrant. För att identifiera problemen är 

det lämpligt att använda sig av verktyg (Bilaga 2) för att det är viktigt att få rätt på det 

problem som ger bäst lönsamhet (ibid.). Bushell (1992) tar upp att PDCA kräver att planer 

testas i mindre skala innan det genomförs i hela företagets system. Vidare möjliggör PDCA en 

ständig förbättring då det underlättar att upptäcka fel mycket tidigare, söka efter fel och 

behandla de orsaker som ligger bakom. Då företaget med hjälp av PDCA kan ta itu med de 

grundorsaker som orsakar felen kan de förebygga att de händer igen och på det sättet få en 

rutin i det handlandet (ibid.). PDCA är ett genomförande i fyra faser, som innefattar just 

begreppen Plan, Do, Check och Act (Bergman & Klefsjö, 2012; Bushell, 1992).  

 

Fas 1: Plan - Fasen plan innefattar planering där det väljs ut en process som bör ha samband 

med ett annat system och även försöka att hitta något som påverkar den här processen, såsom 

kunder eller leverantörer (Bushell, 1992). Det sker enligt Bergman och Klefsjö (2012) när ett 

problem har kommit upp till ytan och orsaken måste finnas för att det ska gå att åtgärda. De 

menar att i de fall problemen är stora måste de först brytas ned till mer konkreta problem. 

Bergman och Klefsjö (2012) och Bushell (1992) tar upp att de data som därefter samlas in och 

analyseras måste vara baserad på fakta för att ge ett korrekt utslag. Det är viktigt att allt 

dokumenteras noga för att kunna följas upp (Bushell, 1992). Hon poängterar att något som är 

viktigt i den här fasen är att inte börja laga saker som blir fel då meningen är att detta fel ska 

återupprepas och på det sättet bli känt, dokumenterat och framöver förbättras. Det är den 

grundläggande orsaken till felen som behöver uppdagas och där förändras (ibid.). 

 

Fas 2: Do - Fasen do beskriver Bushell (1992) som mycket enkel och den innefattar delen att 

sätta igång med hela förbättringsmodellen, först i en mindre skala. Det görs genom att en 

arbetsgrupp utses och får ansvar för att åtgärderna, som de gemensamt kommit fram till, 

genomförs (Bergman & Klefsjö, 2012). De nämner vidare att det är viktigt att hela 

arbetsgruppen är väl införstådd i arbetet för att det ska bli så korrekt som möjligt. 

 

Fas 3: Check - Bushell (1992) menar att fasen check går lite hand i hand med fasen do då 

check innebär att samla in data från do fasen för att organisera och återkoppla. Bergman och 

Klefsjö (2012) belyser vikten av att studera effekterna för att se så att de når det önskade 

målet. Även här kan verktygen (Bilaga 2) med fördel användas. Det verktyg som kallas 

styrdiagram är enligt Bergman & Klefsjö (2012) lämpligt att använda för att bibehålla den nya 

bättre nivån. Det är vid den här punkten beslutet tas om den här lösningen fungerar att 

implementera på hela företagets system eller om fasen plan behöver göras om igen för att 

uppnå önskat mål (Bushell, 1992). 

 



13 

 

ISO9000 

Fas 4: Act - I sista fasen act implementeras det framkomna resultatet på hela systemet 

(Bushell, 1992). Enligt Bergman och Klefsjö (2012) bör den nya förbättrade nivån tas till vara 

på och på det sättet försöka ta lärdom av förbättringsarbetet. De nämner att ett mål bör vara att 

få det att genomsyra hela organisationen. Bushell (1992) anser att det är viktigt att inte stanna 

av här utan att företag måste fortsätta att övervaka och mäta data för att arbetet ska fortsätta på 

ett fungerande sätt. Den här ständiga förbättringen är viktig för att lösningen, som kom fram, 

kan bli föråldrad då annat förändras (ibid.). 

2.2.7. ISO 
Leverantörers verksamhet har enligt Bergman och Klefsjö (2012) ända sedan början av 1930-

talet utvärderats med avseende på kvalitetsarbete, då militära beställare tog fram standarder 

för hur det skulle se ut. Resultaten blev den internationella standarden ISO 9000 som 

inledningsvis främst var avsedd för överenskommelser mellan två parter (ibid.). ISO 9000 

utgår enligt Chen et al. (2007) ifrån att en organisation redan har ett grundläggande 

ledningssystem. Syftet med ISO 9000 är att säkerställa kvaliteten i det redan existerande 

systemet för att främja arbetet mot förbättring. ISO består av en serie olika standarder som 

bland annat ISO 9001 och ISO 9004, där ISO 9001 är det mest omfattande (ibid.). ISO 9001 

gavs ut redan 1987 som en internationell standard och därefter som reviderad utgåva 1994 

(Tanner, 2004). Utvecklingen av standarden går i riktning mot TQM då Tanner (2004) tar upp 

att 2000 års version av ISO 9001 har riktats in på kundtillfredsställelse genom ständiga 

förbättringar, men Chen et. al. (2007) påpekar att ISO 9001 inte ska förväxlas med TQM. 

 

Den vanligaste orsaken att ISO 9001 används inom organisationer är enligt Tanner (2004) för 

att deras kunder kräver det eller anser det fördelaktigt. Samtidigt blir organisationerna 

konkurrenskraftiga då det ses som en fördel att vara certifierad för ISO 9001. ISO 9001 

bygger på åtta principer, däribland kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, 

processinriktning och ständiga förbättringar. Det bygger till att ta reda på vilka processer det 

finns inom ett ledningssystem och styra dem. ISO 9001 är därför ett utmärkt verktyg för 

styrning och förbättring om det används på det sätt som är avsett, vilket bland annat kan 

avläsas ur de åtta principer som ISO 9001 bygger på (ibid.).  

 

 

 

 

Vår egen utarbetade 

modell består av de 

hörnstenar som Bergman 

och Klefsjö (2012) menar 

utgör TQM, vilka även 

säger att ISO utgår ifrån 

att ett företag redan har 

existerande lednings-

system.  
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3. Metod 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för vilken ansats och datainsamlingsmetod vi valt 

att använda oss utav. Vi kommer även att gå in på varför vi har gjort just de valen och 

redogöra för möjliga konsekvenser samt vilka avgränsningar vi gjort. Vi har valt att använda 

oss av en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Vår empiri har vi sedan analyserat 

med hjälp av vår teori. Vi kommer inte att gå in på andra möjliga metoder utan enbart rikta 

in oss mot våra val. 

3.1. Val av forskningsmetod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod vilket Jacobsen (2002) beskriver 

bygger på att undersöka få enheter, där undersökningen kan få ett djup och det går lättare att 

se detaljer och olika nyanser av ett ämne. Vår studie är centrerad på fem kommuners 

arbetssätt vilket gör att vi har haft möjlighet att gå in mer på djupet för att verkligen förstå hur 

de arbetar. För att vi skulle få så mycket information som möjligt att tolka använde vi oss att 

ostrukturerade intervjuer, vilket Alvesson och Sköldberg (2008) och Bryman (1997) menar är 

positivt då det är studieobjektets perspektiv som hamnar i fokus då det är denne som besitter 

kunskapen inom området som undersöks. 

 

Enligt Bryman (1997) utgör inte den kvalitativa forskningen någon ny tradition, utan den har 

fått ett nyvaknande intresse på 1960-talet, just för den potential den här typen av 

undersökning rymmer. Han tar upp att kvalitativ forskning brukar förknippas med dels 

deltagande observation, som innebär att forskaren undersöker genom att vara på plats och 

observera genom att delta där undersökningen sker, samt ostrukturerade intervjuer, vilket 

innebär att forskaren lämnar mycket utrymme för respondenten att svara på frågor (ibid.).  

 

Nackdelar med kvalitativ forskningsmetod enligt Jacobsen (2002) är att det kan vara svårt att 

avgöra om de utvalda respondenterna är representativa för undersökningen och genom att det 

endast undersöks få enheter, ökar svårigheterna med att kunna generalisera. En annan svaghet 

med kvalitativ ansats är att forskaren kan bli färgad av det den undersöker genom att komma 

för nära inpå och då riskerar denne att förlora sin objektivitet. Det är även svårt att bearbeta 

all den information som samlats in och det kan vara ett tidskrävande arbete (ibid.). 

3.2. Vetenskapssyn  
I den här studien är det en tolkande vetenskapssyn som ligger till grund, vilket enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) är en hermeneutisk syn. Hermeneutik handlar om att tolka för 

att förstå, vilket innebär att vi tolkar det skrivna ordet och det är även vi som tolkar de 

intervjuer som vi genomfört. Vi fördjupar oss i temat genom att ta reda på och sammanställa 

kommuners sätt att arbeta, utifrån vår bakgrund och förstudie. En hermeneutisk syn gav oss 

mer utrymme att göra öppna intervjuer för att få respondenterna att svara på ett sätt som 

kändes naturligt för dem, men samtidigt gav det oss mer information att tolka. Hermeneutiken 

används då det unika vill granskas och tolkas dels genom det verbala språket och ibland 

bakomliggande tanke (Alvesson & Sköldberg, 2008). I hermeneutiken samtalar respondenten 

med forskaren på ett mer personligt plan (Jacobsen, 2002). 

 

Vår studie bygger på olika delar i form av de texter som vi fördjupat oss i, språkliga uttryck vi 

stött på eller olika handlingar som utförts. Helheten av vår studie sammanfattar även oss som 

författare, då det är vi som tolkar de texter vi fördjupat oss i och det språk som framkommit 

under intervjuerna. De här tolkningarna kan då påverka utfallet. Alvesson och Sköldberg 

(2008) tar upp skapandet av den hermeneutiska cirkeln, där helhet och del står som grund. 
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Med det menar de att en del bara kan bli förstådd om den sätts in i ett sammanhang och på det 

viset sammanflätas i helheten, men samtidigt kan inte helheten bli förstådd om inte delarna i 

helheten förstås. Det är det här som är en mening med hermeneutiken då den som tolkar ska 

kunna förstå aktören bättre än vad denne gör själv. Den här tolkningen inom hermeneutiken 

innefattar även tolkningen av texter där även intervjuer, observationer och tidigare teorier 

återfinns. Vid personliga intervjuer tolkas även respondentens kroppsspråk (ibid.). 

3.3. Val av strategi 
Vi byggde upp strukturen i vår studie genom att skapa oss en insikt i vad ledningssystem är 

och vad det finns för olika sorter. Vi började således med att samla in relevant teori som 

berörde grunden för ledningssystem och främst det internationella ledningssystemet ISO 

9000. Vi sammanställde dock inte vår teori då vi misstänkte att vi behövde ta reda på vad det 

mer fanns för ledningssystem de olika kommunerna använder sig utav. Vi uppförde därefter 

en mall med intervjufrågor och beroende på de svar vi fått, från de berörda kommunerna i 

3KVH, sammanställde vi övrig relevant teori för vårt ämne och fördjupade oss i det. Som 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver måste teorin uppfylla ett särskilt kriterium vilket är 

att den ska gå att tillämpa praktiskt.  

 

Bryman (1997) lyfter upp vikten att inte specificera teorin i förväg då risken kan finnas att för 

snabba slutsatser dras och det kan skapa en felaktig förhandsbild. Han benämner den typ av 

strategi som iterativ, vilket betyder att efter en genomgång av insamlad data kan ytterligare 

information i form av data eller teori vara nödvändig, vilket var precis vad vi gjorde då vi inte 

samlade in all teori innan vi gjorde våra intervjuer, utan vi fördjupade oss i svaren vi fick för 

att sedan kunna komplettera med relevant teori. Det löper ut i en rörelse som går fram och 

tillbaka mellan teori och data, som gör att det enligt Bryman (2011) blir ett inslag av 

deduktion, som grundar sig på det man redan vet och utifrån det samlar in data. Med hjälp av 

teorin ska det gå att ge förståelse och tolkning av verkligheten såsom den är samt att den som 

använder teorin måste ha kontroll över den (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Vi fann ganska omgående att begreppet ledningssystem var väldigt brett och att det finns 

väldigt många olika, därav vårt val att avvakta med att fördjupa oss alltför mycket i vår teori 

tills vi fått reda på vilka ledningssystem det är som tillämpas i de kommuner vi valt att 

undersöka. Därmed blev en induktiv ansats tillämplig för oss. Bryman (2011) skriver att 

induktion ofta har inslag av deduktion, vilket stämmer bra överens med vår studie. En 

deduktiv ansats är när en forskare samlar in teori och sedan utvecklar teorin utifrån 

konstaterade och empiriskt testbara slutsatser Jacobsen (2002). En induktiv ansats är när en 

forskare baserar sina val av teori beroende av vad de praktiska forskningsresultaten säger 

(Bryman, 2011). Det finns kritik mot den induktiva ansatsen som enligt Jacobsen (2002) 

kallas för induktionsproblemet, vilket innebär att det via en induktiv ansats kan vara svårt att 

generalisera då det alltid kan finnas undantag. 

3.4. Datainsamling 
Vår datainsamling består av primärdata i form av intervjuer och sekundärdata i form av 

artiklar, böcker eller annan, redan skriven fakta. Primärdata är enligt Jacobsen (2002) 

information som forskaren själv samlar in och analyserar och sekundärdata är redan insamlad 

information från annan forskare som denne tagit fram via exempelvis intervjuer. 

Sekundärdata samlades in genom att söka efter relevanta artiklar, tidskrifter och boklitteratur 

med hjälp av högskolans databas. De databaser vi främst använt oss av är ABI Inform Global 

och Emerald, eftersom de har en stor inriktning mot företagsekonomi. Vi anser att de därför är 

relevanta för vårt ämne. Sökord vi använt oss av är bland annat Management System, Quality, 
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Public Sector, TQM, ISO 9000 och PDCA. I vissa sökningar avgränsade vi oss ytterligare 

genom att endast söka artiklar knutna till Sverige.  

3.4.1. Kommunval samt val av respondenter 
Vår studie grundas på det empiriska material som samlas in och därav var det av vikt att 

centrera våra val av såväl respondenter som kommuner. Vi ville jämföra kommuner som var 

likvärdiga med Halmstad eftersom det var där vi utifrån bakgrunden gjorde vår förstudie. 

Valet blev då att undersöka kommunerna i 3KVH som är ett jämförande nätverk innefattande 

kommunerna Kalmar, Kristianstad, Karlskrona, Växjö och Halmstad. De här kommunerna 

liknar varandra i bland annat struktur och befolkningsmängd. Eftersom det redan fanns ett 

arbete dem emellan blev det både intressant och väsentligt att undersöka dessa kommuner. 

Det gör även att andra kommuner, med samma uppbyggnad, i Sverige kan ta del av 

informationen och även dra nytta av den. 

 

Vi valde att genomföra en intervju på vardera kommun och alla våra respondenter är personer 

som arbetar med kvalitetsfrågor på övergripande nivå. Anledningen till att de arbetar 

övergripande med ämnet är att för att vi skulle få så bra helhetssyn på deras arbetssätt som 

möjligt. Vi begränsar oss dock till att endast se på ämnet ur deras perspektiv, men eftersom de 

har just den befattning de har, så har ämnet ändå fått den bredd som är nödvändig för oss. De 

respondenter som intervjuats till den här studien redovisas nedan med intervjudatum samt 

deras befattningar: 

 

3.4.2. Intervju 
Vår studie bygger på både besöksintervjuer och telefonintervjuer med våra respondenter. Där 

möjligheten fanns valde vi att besöka respondenterna på deras arbetsplatser för att få en 

naturlig miljö för dem och där det även fanns möjlighet att komplettera med relevant 

information i form av årsredovisningar och andra dokument för att ge oss en bättre förståelse 

för det de talade om. I de fall vi hade svårt att få till en besöksintervju, dels på grund av egen 

tidsbrist samt även på grund av avstånd till de orter våra respondenter befann sig på, utförde 

vi telefonintervjuer. I dessa fall fick vi material bifogat genom mejl av respondenterna för att 

kunna fördjupa oss i deras arbetssätt. Jacobsen (2002) förklarar att en intervju kan vara 

lämplig när forskaren vill undersöka relativt få enheter och när det är intressant att få reda på 

hur olika individer uttalar sig om ett ämne. En intervju kan utföras via telefon eller ansikte 

mot ansikte i form av en personlig intervju. Fördelar med personlig intervju är att det är lättare 

att iaktta respondentens kroppsspråk och därmed går det att anpassa intervjun på ett bättre 

sätt. Oftast har respondenten lättare att öppna upp sig och tala om känsliga frågor när 

intervjun sker fysiskt (ibid.).  

Namn Kommun Befattning Intervjudatum 

Kristina Rosendahl 

 

Halmstad Kvalitetsstrateg 21.03.2014 

Jörgen Knutsson 

 

Kristianstad Controller med 

kvalitetsansvar 

26.03.2014 

Anna Karlsson 

 

Växjö Utvecklingschef 26.03.2014 

Olle Karlsson 

 

Karlskrona Övergripande 

kvalitetsstrateg 

27.03.2014 

Cecilia Ahlgren 

 

Kalmar Övergripande kvalitet 

och miljösamordnare 

28.03.2014 
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Vi var medvetna om att det skulle ta tid att transkribera intervjusvaren, men att det var 

intervjuer som var den metod vi skulle få ut mest utförliga svar av respondenterna. Vi var 

noggranna med att låta respondenten få prata till punkt och försökte istället ställa våra frågor 

på ett sådant sätt att respondenten inte skulle sväva iväg i sitt svar. Jacobsen (2002) tar upp att 

nackdelarna med en besöksintervju kan vara att det är tidkrävande och att det är lätt att sväva 

ut och komma in på sidospår. Han menar att det därför är viktigt att som intervjuare vara 

konsekvent och se till att styra respondenten på rätt väg och förhindra att denne avviker från 

ämnet.  

 

Vårt val blev att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats, antingen genom att vi 

besökte dem där eller genom att vi genomförde telefonintervjun under deras arbetstid då de 

befann sig på sin arbetsplats. Det gjorde att risken att respondenterna kände sig hämmade pga. 

att de befann sig på en plats där de inte kände sig trygga på, minimerades. Jacobsen (2002) tar 

upp att svagheter med personlig intervju kan vara kontexteffekten som innebär att den plats 

där intervjun äger rum kan ha viss påverkan på utfallet då respondenten riskerar att ge 

konstlade svar om den inte är bekant med miljön. Därför menar han att det är lämpligt att 

välja en plats som respondenten finner naturlig så att den istället kan fokusera på att ge så bra 

svar som möjligt.  

 

Då vi, både på grund av tidsbrist samt även på grund av avståndet till två av kommunerna, 

valde att genomföra två telefonintervjuer var vi uppmärksamma på sättet våra respondenter 

framförde svaren och även om de använde något särskilt tonläge. Då vi inte kunde avläsa de 

här två respondenternas kroppsspråk blev det än mer viktigt att lyssna på deras röst. Dock var 

det ren fakta, som kunde styrkas genom mailutskick, som vår intervju gällde, så det fanns 

ingen anledning att misstro respondenterna för att ge vinklade svar. Jacobsen (2002) tar upp 

att en telefonintervju kan föredras när det finns ont om tid eller om det inte finns möjlighet att 

utföra en personlig besöksintervju. Han menar att problematiken med den här metoden kan 

vara att respondentens kroppsspråk inte går att iaktta och därför minskar möjligheterna att 

försäkra sig om att det som personen säger stämmer då denne lätt kan säga sådant som är 

inkorrekt. 

3.4.3. Utformning av intervjuformulär 
Vi försökte få våra intervjuer till att vara som en öppen dialog mellan oss och respondenten. 

Vi inledde våra intervjuer med att berätta om oss själva och bad sedan respondenten att 

berätta om sig själv, om kommunen denne jobbar i och hur länge denne arbetat där. Det var 

ett tryggt sätt att inleda vilket gjorde att respondenten kunde känna mer tillit för oss om denne 

visste vilka vi var. 

 

Vi följde vår intervjumall, som var baserad på tema och i punktform, men beroende på svaren 

kunde vi flika in med en följdfråga för att få fram att vi verkligen förstått svaret korrekt. Vi 

valde att ha våra frågor i den här formen för att fritt kunna ändra ordningsföljd på dem och i 

de fall respondenten själv pratade på, kunde vi välja bort frågor vi redan fått svar på. Vi hade 

även en intervjumall med de frågor vi utformat som en grund för att lätt kunna ställa en extra 

fråga om den inte besvarats. 

 

Exempelvis hade vi tema System (Bilaga 3) där våra frågor skulle leda respondenten till att 

besvara om de hade ett system och i så fall vad det heter samt förklara vad det användes för. 

Vi ville även få reda på om respondenten såg olika på styrsystem respektive ledningssystem. 

Vi ville inte låsa respondenten, utan lät denne prata på fritt om ämnet i sig. I de fall det 
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behövdes hade vi vår grund för vår intervjumall med mer specifika frågor som rörde varje 

tema, dit vi kunde falla tillbaka för att kontrollera att respondenten besvarade det vi ville 

undersöka. 

 

System: 

•Namnge och förklara 

•Styrsystem vs ledningssystem? 

 

4) Finns det något sorts system i er organisation? 

a) Om ja, vad kallas det systemet? 

b) Förklara hur systemet fungerar 

 

6) Finns det någon skillnad på styrsystem och ledningssystem? 

a) Om ja, vad? 

 

Att vi hade det uppdelat i både tema och frågor innebar att vi var flexibla mellan både 

ostrukturerad och semistrukturerad intervju, vilket är de två sätt som Bryman (2011) tar upp. 

En ostrukturerad intervju inbjuder enligt Bryman (2011) till ett avslappnat samtal mellan 

respondent och intervjuare där det enbart finns en minneshjälp i form av ett PM med ett visst 

antal teman. För att förbereda en sådan intervju kan forskaren enligt Jacobsen (2002) utforma 

ett antal övergripande intervjufrågor som leder in respondenten mot rätt håll och sedan tillåts 

denne att tala fritt. En semistrukturerad intervju bygger enligt Bryman (2011) på en 

intervjuguide med, i förhand, utformade frågor. Respondenten kan fritt utforma svaren på de 

frågor som ställs, vilket gör att denne kan tendera att besvara frågor som är planerade att ställa 

senare i intervjun. Det gör att en del av frågorna inte nödvändigtvis behöver ställas då de 

redan blivit besvarade (ibid). Jacobsen (2002) lyfter dock att det är viktigt att som intervjuare 

vara medveten om vad denne vill fokusera på och därmed styra samtalet så att det inte 

resulterar i andra oväsentliga svar. Han skriver att det inte nödvändigtvis behöver resultera i 

sådana svar, utan att forskaren ändå kan välja att ta in annat som sägs, vilket ändå kan leda till 

bra och användbara intervjusvar. 

 

Vi valde att spela in samtliga intervjuer, vilket godkändes av respondenterna. Detta 

möjliggjorde att vi kunde få fram jämförelser dem emellan och även att vi kunde lyssna på 

dem igen för att höra hur svaren sagts. Vi var medvetna om att ljudinspelningarna riskerade 

att hämma respondenterna i sina svar, så som Jacobsen (2002) skriver, men då vi inte ställde 

några känsliga frågor skulle ljudinspelningen påverka respondenterna minimalt. Efter varje 

intervju skedde en transkribering där intervjusvaren med hjälp av inspelningen skrevs ner 

ordagrant. Innan varje intervju avslutades frågade vi om respondenten ville korrekturläsa 

transkriberingen innan den användes till empiri, varav en respondent bad om att få göra detta. 

Efter transkriberingen bearbetades texten och gjordes om till referat för att få en löpande text i 

empirin. Vi valde att inte skicka ut frågorna på förhand då vi ville få mer spontana svar. 

Respondenterna hade vid bokning av intervjuerna fått en övergripande bild av vårt ämne 

vilket gav dem en grund för det vi valt att studera.  

 

Att bearbeta intervjuer fordrar enligt både Bryman (2011) och Jacobsen (2002) mycket tid och 

det är lätt att missa viktig information. De tar upp att ett sätt att undvika att viktig information 

kommer bort är just att spela in intervjun. Bryman (2011) tar även upp att det kan vara av vikt 

hur respondenten säger sitt svar och det kan då underlätta att kunna lyssna på hur svaret sagts 

mer än en gång. Att spela in gör att forskaren alltid har tillgång till exakt information och det 

kan ge mer tyngd i undersökningen (Jacobsen, 2002). Vidare tar dock både Bryman (2011) 
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och Jacobsen (2002) upp att det kan hämma respondenten i sina svar då denne är medveten 

om att samtalet spelas in. 

3.5. Validitet och reliabilitet 
För att åstadkomma hög validitet i studien gjordes medvetna val genom hela 

undersökningsprocessen. Det var endast artiklar och litteratur som stämde överens med vårt 

tema som användes. Enligt Jacobsen (2002) är validitet hur hög giltighet studiens ämne ger. 

Reliabiliteten i studien åstadkoms genom att kontrollera källorna med andra källor för att se 

om det var flera olika källor som skrivit om samma sak. Det gjorde vi för att våra källor skulle 

vara mer tillförlitliga. Jacobsen (2002) menar att det är viktigt som forskare att vara observant 

och betrakta källorna från olika håll, att helt enkelt kritiskt granska informationen. Genom den 

granskningen ökas tillförlitligheten och giltigheten (Jacobsen, 2002). Våra intervjuer spelades 

in för att säkerställa att ingenting gick förlorat och för att ord och fraser skulle kunna återges 

på ett korrekt sätt. Det är ytterligare en metod enligt Jacobsen (2002) för att ytterligare höja 

reliabiliteten. 

3.6. Källkritik och tolkning 
Innan vi började med vår analys så granskade vi vilka teorier som vi skulle behålla eller 

behövde fördjupa oss mer i för att det skulle vara relevant för vårt ämne. Det var efter vi utfört 

våra intervjuer som teorierna slutligen sammanställdes så att det bara var relevant teori som 

fanns med samt att den relevanta teorin var tillräckligt utvecklad. Jacobsen (2002) lyfter fram 

att det är viktigt att välja ut sina källor noggrant för att kunna styrka studien. Källorna ska 

enligt honom vara så tillförlitliga som möjligt. 

 

Kvalitets- och ledningssystem används över hela världen, vilket gör att även utländska artiklar 

och källor är relevanta för ämnet. Att de utländska artiklar och andra källor vi använt är eniga 

med de svenska källor vi hittat stärker att det inte har någon betydelse varifrån faktan 

kommer. Trots det så var vi vaksamma och noggranna i vår avgränsning när vi sökte efter 

fakta för att minimera risken att få källor som inte var relevanta och tillförlitliga för vår studie. 

Alvesson och Sköldberg (2008) trycker på att teorin måste vara kritisk, vilket innebär att 

forskaren ger mening åt teorin genom att tolka den. Tanken är inte att teori endast ska finnas 

till för att beskriva världen som den är, utan vad Alvesson och Sköldberg (2008) menar är att 

en tolkning ska göras på sådant sätt att den får människor att tänka till och se fenomen ur 

andra perspektiv. En bra tolkning av teorin ska dels stärka de föreställningar människor har, 

dels ge en hint om att det går att se fenomen på andra vis. 

 

Vi använde oss av respondenter som har en stor insikt i hur kommunerna arbetar och med det 

även har relevant fakta om de system som är intressanta. Medvetenheten om att 

respondenterna kan försköna bilden av just sin kommun fanns, men då det är faktamässig 

information som efterfrågades finns ingen misstanke till något sådant. Den här informationen 

gick alltså att få ut antingen på Internet, via mail eller i pappersform om vi ytterligare ville 

förstärka det som respondenterna sagt.   
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4. Empiri 
Empirikapitlet börjar med en kort beskrivning av det jämförande nätverket 3KVH följt av en 

presentation av vardera kommun däri även en beskrivning av den berörda respondenten. 

Därefter följer de svar som erhållits för att kunna besvara undersökningens 

problemformulering och syfte. Rubrikerna följer samma struktur som den teoretiska 

referensramen. 

4.1. Verksamhetsbeskrivning 

4.1.1. 3KVH 
3KVH, även kallat KKKVH, är ett jämförande nätverk som består av fem kommuner som alla 

räknas in i kommungruppen större städer och har liknande strukturellt mönster så som 

befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. Befolkningen mellan de här 

kommunerna varierar mellan 60 till 90 000 invånare där Halmstads kommun är den största 

kommunen i nätverket och även Halland läns största till invånarantal. Under flera decennier 

har de här kommunerna jämfört sig och utbytt erfarenheter med varandra inom flera olika 

verksamhetsområden och sedan 2004 har de gemensamt arbetat i ett nätverk som genomför 

kostnads och kvalitetsjämförelser. De fem kommunerna är Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, 

Växjö och Halmstad och det här nätverket ingår som en del i ett nationellt projekt som drivs 

av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Finansdepartementet och Rådet för främjande 

av kommunala analyser. I SKL:s särskilda jämförelseprojekt bildar 3KVH ett eget nätverk. 

Syftet med samarbetet eller nätverket är bland annat att ge underlag om kostnader, volymer 

och resultat inom verksamheten till kommunstyrelser och de berörda nämnderna. Det är bland 

annat volymnyckeltal, kostnadsnyckeltal och olika kvalitetsmått som mäts och jämförs mellan 

kommunerna. Det har tagits fram detaljerade och omfattande rapporter inom ett flertal 

verksamhetsområden, vilka ur kommunstyrelsens perspektiv kunnat uppfattas som alltför 

detaljrika och omfattande (3KVH, u.å; 2008; 2011; Karlskronas kommun, 2011). 

4.1.1.1. Kalmar Kommun 

Kalmar anser sig vara en attraktiv kommun där flera företag senare år valt att etablera sig. Där 

bor nu drygt 64 000 personer i kommunen och hela 90 procent av de här personerna säger att 

de kan rekommendera andra att flytta till Kalmar. Attraktiva Kalmar som är socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt hållbart är huvudbegreppen i Kalmar 2020:s vision som 

kommunfullmäktige har formulerat. Kommunens kvalitetspolicy: ”Välkommen! Vi möter dig 

med respekt och engagemang. Vi finns här för dig!” visar att Kalmar sätter sina 

kunder/brukare i fokus i sitt arbete (Kalmar kommun, 2014). 

 

I Kalmar kommun intervjuades Cecilia Ahlgren, som är övergripande kvalitet och 

miljösamordnare sedan maj 2013. Hennes arbetsuppgifter är att samordna förvaltningarnas 

kvalitet och miljösamordnares arbete.  

4.1.1.2. Karlskrona Kommun 

Karlskrona anses vara en attraktiv stad med skärgårdskänsla och staden anses vara unik på 

grund av sin marina historia. Staden har till och med skapat sig en plats på UNESCO´s lista 

över världsarv. I kommunen bor drygt 63 000 invånare (Karlskrona kommun, 2013). 

Karlskronas vision går ut på att kommunen ska växa till invånarantal och arbetstillfällen och 

därför finns en utarbetad framtidsplan som lyder: ”Med sitt unika läge är Karlskrona ett nav i 

en växande region. Här finns det goda livet och de bästa förutsättningarna för ett expansivt 

näringsliv. Genom samarbete skapar vi en framtid som håller”. Dessutom ska områdena 
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livsmiljö, kommunikationer, utbildning och kunskap, upplevelsernas samt näringslivets 

Karlskrona utvecklas i arbetet mot en mer attraktiv kommun (Karlskrona kommun, 2014). 

 

I Karlskrona kommun arbetar Olle Karlsson som arbetat i kommunen sedan 1976 där han från 

början arbetade på ekonomiavdelningen som revisor och sedan har han de senaste 8-10 åren 

arbetat med kvalitetsutveckling och styrnings- och ledningsfrågor i kommunen. Han är 

övergripande kvalitetsstrateg där han arbetar med kvalitetsutveckling och styrnings- och 

ledningsfrågor.  

4.1.1.3. Kristianstads Kommun 

Kristianstad är Skånes största kommun till ytan och här bor runt 80 000 invånare. Det som gör 

Kristianstad till en kommun att vilja bo i är god service, välfärd och spännande upplevelser 

samt social gemenskap. Kristianstads vision 2030 känner inga gränser, den ska utmana 

kommunens identitet, skapa framtidstro och stärka självkänslan. Tillväxt, tanke och trivsel är 

tre ledord som tillsammans utgör Kristianstad som ett samlingsbegrepp (Kristianstads 

kommun, u.å). 

 

Respondenten i Kristianstad heter Jörgen Knutsson. Han arbetar som controller på 

kommunledningskontorets enhet för ekonomi och analys. Han har arbetat på central 

ekonomifunktion i 20 år där han jobbat med redovisning. Han arbetar med budget, styrning 

och uppföljning med specialitet på styrningsfrågorna med styrkortet. 

4.1.1.4. Växjö Kommun 

Europas grönaste stad har sedan 2007 varit Växjös varumärke, då brittiska BBC beskrev 

staden. Alla i kommunen, såväl företag som invånare arbetar aktivt för en bättre miljö och 

staden har vunnit flera internationella utmärkelser för sina bedrifter. Här bor runt 85 000 

invånare (Växjö kommun, 2014). Deras vision Trummen ”Hjärtat i Europas grönaste stad” är 

framtagen i bred dialog där det handlar om att utveckla området kring sjön Trummen. 

Visionen är framtagen av de fastighetsägare och verksamhetsutövare som är etablerade runt 

sjön (2012). 

 

Vår respondent i Växjö kommun är Anna Karlsson som är utvecklingschef. Hon jobbar på 

utvecklingsenheten där de arbetar med kommunövergripande utredningar och de har även 

ansvar för mångfallsintegrering och urbant utvecklingsarbete. Hon arbetar över alla 

förvaltningar och nämnder och hanterar hela styrmodellen som Växjö har. Hon berättar att det 

handlar om utanförskapsområden, forskningssamordning och sen styrning och ledning.  

4.1.1.5. Halmstads Kommun 

Turister är väl bekanta med Halmstad då det är en av Sveriges största turistorter som lockar 

hundratusentals turister varje sommar. Staden har under de senaste åren expanderat kraftigt, 

så kraftigt att de har varit en av landets mest expansiva kommuner. Idag finns här drygt 

93 000 invånare och är med det landets 18:e största kommun (Halmstads kommun, 2014). 

Halmstads kommun utgår från en vision som de har som mål att ha uppnått till 2020. Den 

baseras på stadens tre hjärtan och symboliserar vad Halmstad står för, vilka är hemstaden, 

kunskapsstaden och upplevelsestaden (Halmstads kommun, 2013). 

 

I Halmstads kommun arbetar Kristina Rosendahl som kvalitetsstrateg och hennes 

arbetsuppgifter handlar om att ta fram grunderna till ett ledningssystem. 
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4.2. Om kommuner  

4.2.1. Kommuners uppbyggnad 
Samtliga respondenter i de fem kommunerna i 3KVH är eniga om att det är för medborgarna i 

respektive kommun som de finns till för. Det är invånarna som röstat fram politikerna och det 

är politikerna som företräder medborgarna, vilka är mottagare av kommunens tjänster. 

Mottagarna inkluderar alla som arbetar i kommunen, företagen, bolagen och de som nyttjar 

kommunens tjänster. Halmstads kommun har inte, enligt K. Rosendahl, någon gemensam 

benämning på dessa, men i övriga kommuner är de ense om att det finns medborgare, vilka är 

de som lever i, runtom samt besöker kommunerna och att det finns brukare, det vill säga de 

som använder kommunens tjänster. A. Karlsson poängterar att kommunen påverkas av 

medborgarnas behov, önskemål och åsikter och att verksamheten ska anpassas så att den 

motsvarar förväntningarna, eller i alla fall majoriteten av dem, eftersom alla inte röstar på 

samma parti. 

 

I Halmstads kommun sätter kommunfullmäktige vart fjärde år övergripande inriktningar som 

trattas ner i konkretiserade mål varje år. Det är kommunfullmäktige som tar besluten samt gör 

den resursfördelning som är mellan nämnderna. Nämnderna gör sin verksamhetsplan som ska 

leda till att de konkretiserade målen uppfylls under året och att de övergripande inriktningarna 

efterlevs, berättar K. Rosendahl. I Kalmar och Karlskrona säger C. Ahlgren och O. Karlsson 

att beslut fattas på politisk nivå, där politikerna tidigare formulerat ett antal mål. Utifrån de 

målen formulerar förvaltningarna sina delmål och aktiviteter.  

 

O. Karlsson i Karlskrona berättar att det är viktigt att det finns en dialog mellan 

kommunfullmäktige och nämnderna så att det inte uppstår missuppfattningar. Vidare menar 

han att det är viktigt att ha en huvudriktning som alla strävar efter. Alla gör en del, men de 

måste kolla hur det stämmer ihop med helheten. Samtliga måste veta vad de ska fokusera på, 

annars finns risken att det blir flera hundra mål. Karlskrona har bantat ner sina tidigare 128 

mål, med väldigt många specifika uppdrag, till 32 mål. O. Karlsson säger att de lyckades med 

det genom att prioritera och lägga målsättningar på tillräckligt hög nivå, men det är viktigt att 

de bryts ner till handlingsplaner och aktiviteter på respektive nämnd. Det finns även 

tvärsektoriella mål som skär rakt igenom alltihop. Finns det inte en mycket tydlig kedja över 

vad som ska prioriteras så blir det svårt att besluta vad som ska göras, berättar han. 

 

J. Knutsson på Kristianstads kommun menar att förhoppningen är att visionen inte bara ska 

genomsyra den kommunala organisationen utan även företag och alla andra, då den inte har 

några geografiska gränser. Han kallar det att det är Kristianstad som företeelse, inte bara som 

stad. Visionen är initierad av kommunstyrelsen som sedan blir antagen i kommunfullmäktige, 

trots att det inte är kommunorganisationen som det enbart gäller. Många beslut tas på 

kommunstyrelsenivå men det kan även hända att det måste upp på politisk nivå. Det är många 

steg innan vissa beslut fattas, berättar J. Knutsson. En del frågor med principiellt viktig 

karaktär ska enligt kommunallagen beslutas på kommunfullmäktigenivå, men vissa beslut är 

så små att de inte behöver gå ändå upp. 

 

Enligt A. Karlsson i Växjö handlar det om en nedbrytningsprocess när beslut tas. I Växjö är 

målen ganska övergripande, men det finns även konkreta uppdrag med, då politikerna och 

förtroendevalda vill ganska mycket. De styr både genom mål, men även genom att ge 

konkreta uppdrag och aktiviteter till nedanstående nivåer. Det i sig skapar problem om 

politikerna redan formulerat uppdragen och aktiviteterna, vilket kan leda till att de som fått 

dem uppfattar dessa fel om de bestäms på fel nivå (ibid.). Det är uttalanden som stämmer 
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överens med K. Rosendahl som även berättar att i Halmstad görs uppföljning på varje nämnd 

som sedan förs vidare till kommunfullmäktige. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för att 

analysera nämndernas information och att föreslå nämnderna att göra åtgärder om de ser att 

ett visst mål inte kommer att uppnås. Dock händer det att det ges en felaktig bild av hur läget 

är då vissa saker inte rapporteras som de ska och K. Rosendahl förklarar att Halmstads 

kommun är i behov av ett ledningssystem som samlar och tydliggör information. 

4.2.2. Ekonomistyrning  
Respondenterna i 3KVH är överens om att ekonomistyrning främst handlar om budget i form 

av att sätta mål, tillsätta medel samt följa upp den. Det handlar om budget i balans. 

K. Rosendahl funderar på hur det går att få ihop med kvalitet för att ta reda på vilka kunderna 

är, deras behov och hur dessa uppfylls. A. Karlsson och O. Karlsson påpekar dock att kvalitet 

inte nödvändigtvis måste gå hand i hand eftersom mer pengar inte måste betyda bättre 

kvalitet, däremot om pengarna används rätt kan det bidra till ökad kvalitet och det är där 

kommunikationen mellan ekonomistyrningen och kvalitetsstyrningen är av vikt. O. Karlsson 

menar vidare att det mer och mer går mot en resultatstyrning. 

 

Både i Halmstad och i Växjö säger K. Rosendahl och A. Karlsson att det finns plats för 

förbättringar då det upplevs vara samma problem i de båda kommunerna med att ekonomin 

och de andra inte talar samma språk. A. Karlsson menar ändå att de har bra kommunikation i 

Växjö och hon tror det behöver finnas respekt för varandras olika delar och inse att de är till 

för att skapa verksamhet och inte bara gå med vinst. 

 

J. Knutsson vill inte använda ordet ekonomistyrning då han upplever det som när ekonomin 

fått ta överhanden över våra kloka beslut. Han anser att verksamhetsstyrning är ett bättre ord 

och förklarar att de i Kristianstad utgår från fyra perspektiv som måste fungera tillsammans. 

Det handlar om att balansera både ekonomin, medborgarna, medarbetarna och utvecklingen. 

Han påpekar vidare att om vi talar om ekonomistyrning så glömmer vi de andra tre delarna 

och därför måste man tänka långsiktigt. C. Ahlgren talar även om vikten av att jobba smart för 

att balansera ekonomistyrningen mot kvalitetsmålen. 

4.2.3. Kvalitet 
Enligt J. Knutsson är kvalitet att göra rätt saker till rätt pris och till rätt avnämnare. Även 

A. Karlsson har samma tolkning på kvalitet och tillägger att det ska vara nöjda brukare, god 

ekonomisk hushållning och ett bra utfall. Det är enhetligt med K. Rosendahls definition där 

hon säger att det handlar om att göra saker till de resurser man har att tillgå. Dock ställer hon 

sig osäker till vad det specifikt innebär i Halmstads kommun. Hon berättar att Halmstads 

kommun har riktlinjer till kvalitetsutveckling som är 10 år gamla, men den används inte så 

mycket. Dock är det få som vet om vilka riktlinjer som finns och därför blir det svårt att veta 

vad som ska göras, menar K. Rosendahl.  

 

C. Ahlgren anser att kvalitet i Kalmar framförallt är deras verksamhetssystem, hålla koll på de 

rutiner och mallar som finns samt att alla jobbar på ett enhetligt sätt inom hela kommunen. All 

dokumentation finns samlad på ett och samma ställe, i ett dokument/ärendehanteringssystem, 

vilket gör att de inte behöver leta på flera olika ställen för att hitta rätt. Det heter Public360, 

men de kallar det för verksamhetshandbok på det sättet de nu använder det. De har även ett 

kundcenter och sedan det infördes har kvaliteten ökat väsentligt på det planet, vilket syns 

genom att de fått betydligt bättre på de kundundersökningar som gjorts (ibid.). 
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O. Karlsson anser att det finns olika dimensioner av kvalitet. I Karlskrona kommun ska de 

bedriva ett kvalitetsarbete som kännetecknas utifrån ett brukar- kund- och behovsorienterat 

perspektiv, medvetenhet och förväntningar, medborgare, brukare och att de arbetar med 

ständiga förbättringar och mätningar. Kriterierna för kvalitet visar sig i tillgänglighet, 

bemötande, inflytande och kompetens på kommunala tjänster, anser O. Karlsson. 

 

Enligt J. Knutsson visar sig kvaliteten i Kristianstad på många olika sätt. Han berättar att de 

på kommunen måste legitimera att de tar skattepengarna från medborgarna och gör någonting 

så att folk är villiga att betala skatt. Han trycker på att om något inte håller måttet så är det 

viktigt att sätta fingret på det och aktivt arbeta för att åtgärda det. Han menar att 

informationen finns, svårigheten är att få ut den och till det behövs ett fungerande styrsystem. 

A. Karlsson som arbetar i Växjö berättar att genom mätningar går det utvinna underlag för att 

se hur kommunen arbetat under året. Det är viktigt att inte bara glömma bort förra året utan att 

nöta in det och ta tillvara på vad som hänt. Hon poängterar vikten av att kommunicera det till 

beslutsfattarna så de kan använda det när de fattar beslut. 

 

K. Rosendahl upplever att ett problem som Halmstads kommun har är att det inte finns 

klargjort vem som ska åta sig ansvaret för åsikter och klagomål. O. Karlsson berättar att det i 

Karlskrona finns en given modell på hur åsikter och klagomål ska hanteras. Dessa ska 

hanteras och besvaras inom en veckas tid och det ska återrapporteras till respektive nämnd 

och även vilka åtgärder som gjorts. Det ska löpande hanteras och följas upp så att det 

fungerar. Han berättar att om en synpunkt kommer in så skickas den vidare till rätt ställe där 

den hanteras. Kalmar har ett bra system, menar C. Ahlgren, som visat sig i att de fick väldigt 

bra betyg i mätningen i KKiK. Bland mailen fick medborgare svar inom 2 dagar i 98 % av 

fallen. Synpunkter och klagomål inom Kalmar skickas in och lämnas vidare till berörd 

förvaltning. Den berörda förvaltningen ger svar och den som undrat får svaret till sig, vilket 

generellt sker inom 14 dagar (ibid.). Även J. Knutsson anser att Kristianstad har bra system 

för att lämna och ta emot åsikter, vilket kan göras genom Synpunkten. I Växjö går klagomålen 

till vederbörande chef där det tas om hand på olika sätt beroende på vad det är för något. Dock 

går det inte alltid att göra åtgärder, men det är viktigt att alltid få ett svar menar A. Karlsson. 

 

I Karlskrona finns inget medborgarkontor som fångar upp allt utan O. Karlsson berättar att 

medborgarna ringer till kommunen eller går in på hemsidan där det på första sidan finns hur 

man går tillväga i sina ärenden. I alla lokaler och på hemsidan finns beskrivet hur du som 

medborgare ska göra. Inom de olika verksamheterna på Karlskrona kommun finns dokument 

tillgängligt för den som vill framföra synpunkter och klagomål på plats, eftersom alla inte 

använder nätet (ibid.). Detta skiljer sig från hur Kristianstad arbetar, som den 31 mars 2014 

tog i bruk ett medborgarcentrum med syftet att det snabbt och enkelt ska gå att kontakta 

kommunen för att få svar på sina ärenden, berättar J. Knutsson. Han fortsätter och säger att 

sedan personalen i kommunen fick vetskap om det nya medborgarcentret har de senaste 

mätningarna som gjorts visat att de redan blivit bättre innan det ens satts igång. Han tror det är 

på grund av vetskapen om centret som gjort att de satt mer fokus på sina uppgifter och därför 

blivit mer effektiva.  

 

C. Ahlgren berättar att Kalmar har ett gemensamt kontaktcenter, sedan januari 2013, där det 

går att komma i kontakt med kommunen, men att det även går bra att skicka mail eller lämna 

åsikter via hemsidan. Genom olika enkäter kan de i Kalmar kommun ta reda på mer utförligt 

vad medborgarna efterfrågar. Även genom undersökningar mätta av polisen och SEB går det 

att få reda på fakta (ibid.). Även i Växjö kommun berättar A. Karlsson att det finns ett 

kontaktcenter som har övergripande ansvar för att ta emot åsikter, men även här det går också 



25 

 

via hemsidan att lämna synpunkter/klagomål/beröm. K. Rosendahl säger att Halmstads 

kommun å sin sida har i skrivande stund inget kontaktcenter, men har ett sådant under 

uppbyggnad där det är meningen att alla tjänster ska vara lätta att hitta. På hemsidan finns en 

flik som heter Åsikten, dit medborgare kan vända sig för klagomål och synpunkter. 

4.3. Förbättringsarbete 

4.3.1. System 
Enligt K. Rosendahl utgår styrsystemet i Halmstads kommun ifrån att sätta mål, fördela 

resurser och göra uppföljningar. Det riktar sig in på de politiska besluten som handlar om 

grundverksamheten. Hon anser att ledningssystem är större då det innefattar kunderna och 

politiken ska kunna förlita sig på att den delen sköts. Dessvärre är K. Rosendahls uppfattning 

att målstyrningen är inriktad på att följa budget och att uppfylla målen, men den kollar inte på 

att kommunen har ett trevligt bemötande. Hon berättar att kvalitetsmänniskorna nu jobbar mer 

med måluppfyllelse och inte lika strukturerat med övrigt. Därför hade hon önskat att det fanns 

ett styrsystem som innehåller riktlinjer och ett ledningssystem som är hur allt hänger samman, 

allt ifrån politisk policy till hur nämnderna tar hänsyn till kundernas behov. Styrmodellen 

Visionen ska vara en del i ledningssystemet och ledningssystemet visar den röda tråden, vilket 

kommunstyrelsens ska ha som uppgift genom att skicka upp rätt information till 

kommunfullmäktige. 

 

J. Knutsson tycker att styrsystem och ledningssystem är två ord med samma betydelse. Han 

tycker bara att de har olika klang. Styrning är enligt honom mer att få in folk i fållor mot ett 

särskilt mål medan ledning är att vara en förebild och få folket att frivilligt följa efter mot 

målet. Han menar att det är Kristianstads styrka att alla gör likadant, även om de redovisar 

olika saker. Kontinuitet är enligt honom i sådana här system viktigt och även att alla pratar 

samma språk, vilket de lyckats med genom att de utgår från mål, styrplaner och 

handlingsplaner som följs upp i årsredovisningen och delårsrapporterna. Det är bestämt att 

varje nämnd ska ha ett styrkort för att hålla sig till planerna. Om nämnden i sin tur vill ha ner 

planerna på avdelningar och enheter är det deras eget val och en del av de har gjort det och 

andra inte. 

 

Inte heller A. Karlsson ser någon skillnad på styr- och ledningssystem. Hon säger att Växjö 

har en dokumentation av sitt ledningssystem där det står vad de olika delarna är och hur det 

ska gå till. Den är inspirerad av PDCA. Svagheten med systemet är att det bara kräver till 

nämnden/styrförvaltningen och det finns inte beskrivet hur rutinen ska se ut hela vägen ner i 

organisationen. Avsikten är att de övergripliga målen ska brytas ned till handlingsbara mål, 

men systemet visar inte hur. De olika förvaltningarna jobbar på olika sätt och där är en del 

frivillighet, vilket gör att en del inte arbetar med det alls utan bara pliktskyldigt rapporterar in 

sina dokument (ibid.). 

 

O. Karlssons uppfattning är att orden styr – och ledningssystem kan ha olika betydelse då 

ledning är för ledningen och styrning är för hela kedjan och verksamheten. Vidare talar han 

om Karlskronas modell Kompassen som hjälper till när de ska göra förbättringar. Den är 

framtagen efter en undersökning av SKL där andra kommuner jämfördes och en 

egenutvärdering gjordes (ibid.). C. Ahlgren tror att ett ledningssystem kan vara ett system 

som beskriver hur man jobbar och hur arbetet följs upp. Ett styrsystem däremot, ser hon som 

en del i verksamhetssystemet och att den delen innebär att sätta mål och hur de arbetar för att 

nå de här målen. Hon anser likt K. Rosendahl att det är viktigt att det finns en koppling mellan 
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dessa system och nämner att Kalmar har det genom exempelvis Hypergene som är en del i 

deras arbetssätt. 

4.3.2. Beslutsstöd 
Både Kalmar och Karlskrona använder ett beslutsstöd som heter Hypergene, som enligt 

O. Karlsson är en viktig del i Karlskronas målstyrning. Genom att använda stödet går det att 

göra en mer enhetlig uppföljning av resultat då fullmäktige beslutar om flera mål som har 

tillhörande styrande dokument. Han berättar att beslutsstödet ger en samlad bild av 

verksamheten om hur de fördelar ut mål där de kan kombinera ekonomi och övriga resurser 

mot verksamhetsdata och målstyrningen samt ha en uppföljning för att hitta en modell för 

utvärderingarna. De använder sig av ett tänk och ett system som de kan lägga in i det här 

programmet, avslutar han. 

 

C. Ahlgren berättar att de i Kalmar har arbetat med Hypergene i ca 3 år. Deras planer fanns 

lite här och där, säger hon och de behövde samordnas i ett system. Med beslutsstödet följer de 

upp planerna och hur det går med det här arbetet varje tertial. Vid årsskiftet görs en 

slutvärdering om hur det gick och varför/varför inte det blev som det blev. Hon berättar att 

uppföljningarna är väldigt viktiga. De görs både på förvaltningsnivå och övergripande som i 

årsredovisningen där det finns med för hela kommunen. I arbetet med målarbetet och 

uppföljning var syftet att samla allt på ett och samma ställe. Hon berättar vidare att genom de 

mätningar som görs så sammanställs informationen och om det visar sig att det finns ett behov 

av åtgärder upprättas en åtgärdsplan som förs in i beslutsstödet. Genom Hypergene tycker 

C. Ahlgren att Kalmar kommun har ett bra arbetssätt där de får in målen och de aktiviteter de 

jobbar med, vilket enligt henne är en del av kvalitetsstyrning. Hon trycker på vikten av att 

veta vad som förväntas av olika parter. Politikerna bestämmer vad som ska uppnås och det är 

sedan tjänstemännens uppgift att se till att det verkställs. Dock har inte Kalmar kommit så 

långt än att finns en röd tråd genom hela verksamheten, men C. Ahlgren säger att det 

egentligen är politikerna som bestämmer vad som ska uppnås, men att de inte ska ner och peta 

i detaljerna, då det är tjänstemännens uppgift. 

4.3.3. TQM 
Vad gäller riktlinjer om hur saker ska göras, har Växjö en del regler och policies som ska 

följas, berättar A. Karlsson. Hon menar att de inte har några mål, utan lite mer “code of 

conduct”. Det finns ingen certifieringsmodell som de följer. Hon berättar att de har gjort en 

egen förenklad version med ett integrerat ledningssystem där alla frågor styrs och följs upp på 

samma sätt. Vidare berättar hon att det är bättre att ha hög och jämn kvalitet på allt än att ha 

mycket mer på något område. Mycket i styrsystemet är inspirerat och hämtat från bland annat 

TQM och svensk kvalitet (ibid.). O. Karlsson anser att det är viktigt att tala om vem som har 

ansvaret för att utföra något. Han menar att “delat ansvar är inget ansvar” varvid det vid 

sådana fall finns stor risk att lämna över det på grannen och tänka att någon annan gör det. 

4.3.4. Resultatuppföljning 
Gemensamt för de fem kommunerna är att alla anser att det är viktigt att rapportera och göra 

uppföljningar. J. Knutsson i Kristianstad anser att det som inte mäts finns inte. I Kalmar görs 

vid årsskiftet en slutvärdering om hur det gick och varför/varför inte det blev som det blev. 

Uppföljningarna är väldigt viktiga och C. Ahlgren i Kalmar berättar att rapporteringsarbetet 

har blivit bättre. Uppföljningarna görs både på förvaltningsnivå och övergripande, som i 

årsredovisningen där det finns med för hela kommunen. Hon tror inte att det är mycket 

information som faller bort, utan menar att tack vare KKiK kan de hålla koll på hur de ligger 

till jämfört med andra kommuner. 
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I Halmstad görs uppföljning på varje nämnd tre ggr om året som sedan förs över till 

kommunfullmäktige. Det är kommunstyrelsens ansvar att analysera nämndernas information 

och att föreslå för nämnderna att göra åtgärder om de ser att ett visst mål inte kommer att 

uppnås, berättar K. Rosendahl. O. Karlsson menar att det måste finnas ett gemensamt sätt för 

hur uppföljningen ser ut. I Karlskrona används det gemensamma datastödet Hypergene som 

bidrar till en mer enhetlig uppföljning. Han berättar att uppföljningar av målen görs tre gånger 

om året för det är viktigt att utvärdera underlaget. Han menar att det skulle vara önskvärt att 

ha en gemensam modell för hur uppföljningar görs, även om det inte finns just nu i 

Karlskrona. Han talar om att de i Karlskrona kommun ändå har ett gemensamt tänk om hur de 

ska arbeta. 

 

Vid uppföljningsarbetet i Växjö berättar A. Karlsson att årsredovisningen går till fullmäktige, 

vilket är en uppföljning av fullmäktiges budget. De ändringar som behöver göras under 

nämndnivå behöver inte gå över till kommunfullmäktige beroende på vad det är. 

Medarbetarmål och individuella utvecklingsplaner sker mellan medarbetare och chef, berättar 

A. Karlsson. 

 

I samtliga fem kommuner följs alla enheter upp och i årsredovisningen ges en bra bild av 

utfallen. Där finns bland annat mål uppstaplade följt av en uppföljningssymbol som indikerar 

ifall det är uppfyllt eller inte. Det finns även uppföljningsfaktorer och tanken är att de ska ge 

olika kompletterande bild på uppföljningsområdena. J. Knutsson säger att det är en 

balansgång för att indikatorerna ska ge en sammanfattande bild så det inte väger över för 

mycket åt exempelvis ekonomin. De målen som inte uppnås utgör en grund för nästa år och 

det är upp till politikerna att se vilka mål som blivit uppfyllda och ej, säger J. Knutsson. 

4.3.5. Benchmarking 
Varje år gör SKL undersökningar inom alla de områden där kommunerna är verksamma. 

Undersökningarna kallas KKiK och innebär att SKL gör intervjuer och värderingar, berättar J. 

Knutsson. Exempel är webbenkäter som uppmanar folk att gå in på Kristianstad kommuns 

hemsida där de ska se om det går att hitta olika delar inom 2 minuter, och så får de svara ja 

eller nej. Detta görs på alla kommuner och där går att se till vilken procent kommunerna 

uppfyller målen (ibid.).  

 

Förutom att ta del av resultaten i dessa undersökningar berättar O. Karlsson att Karlskrona 

använder mycket egna brukarundersökningar, men de använder de modeller från SKL som 

används av kommuner i hela Sverige. Ibland använder de sig av externa konsulter. 

Svårigheten här är att välja vilka mätningar som ska göras då det finns mätningar på allt. 

Vartannat år har Karlskrona en stor medborgarundersökning, men resultaten blir olika 

beroende på om det är brukare eller medborgare som tillfrågas. Genom att jämföra sig med 

andra kommuner och med sig själva över tid berättar han att de i Karlskrona kan ta reda på 

kvaliteten. Det ska ske minst vartannat år inom samtliga verksamheter för att ta reda på vad 

folk tycker och vad som behöver utvecklas. Via klagomåls- och synpunktsavdelningen 

tillhandahålls viktig input för att utveckla tjänsterna i Karlskrona. I kvalitetsdeklarationen 

redogörs vad kommunen gör och inte gör. Han påpekar att det är minst lika viktigt att klargöra 

vad som inte kan förväntas av kommunens tjänster. Kalmar kommun arbetar på liknande sätt 

genom olika mätningar och där har det visat sig att de ligger högt upp vid de jämförelser med 

andra kommuner som gjorts, berättar C. Ahlgren. 
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4.3.6. PDCA 
C. Ahlgren anser att PDCA är ett av de viktigaste grundverktygen. Det kan vara interna 

revisioner som följer upp att saker görs. Den kompetensutveckling som finns hos personalen 

och deras motivation är det viktigaste, vilket uppnås genom bra ledning. Hon menar att det är 

viktigt att se att det inte saknas kompetens någonstans genom att täppa till det och utbilda 

medarbetare inom rätt område och därefter kolla om det fungerar bättre. Utan medarbetarna är 

kommunen inget, de är det viktigaste av allt. När det gäller bra ledning är det cheferna 

framför allt, men även politikerna (ibid.). 

 

A. Karlsson berättar att deras dokumentation till deras ledningssystem är inspirerat av PDCA 

där de i budgeten ställer sig frågan vad de vill uppnå. När det når den interna budgeten så 

sorteras det upp till vem som ska göra vad och hur det ska göras. Då årsredovisningen eller 

delårsrapporten sammanställs kontrolleras det hur det gick med de punkter de ville uppnå. Det 

visar sig i årsredovisningen genom små ikoner vid sidan om det mål de ville uppnå som är 

olika färg beroende på om det blivit uppfyllt eller ej. Beroende på det utfallet tas 

planeringsförutsättningar upp och frågan hur de ska nå bättre måluppfyllelse ställs (ibid.). 

4.3.7. ISO 
Kalmar är den enda kommunen i Sverige som är ISO-certifierad, vilket de varit sedan 2011, 

berättar C. Ahlgren. Genom certifieringen kan de arbeta smart för att förbättras på alla 

punkter, vilket är en del i att de i Kalmar kommun vill och kan arbeta på ett enhetligt sätt. 

Genom att använda ISO standarderna är det tydligt vad som ska uppnås. C. Ahlgren berättar 

att allt i Kalmar går enligt standarderna i ISO 9000.  

 

Någon som däremot är skeptisk till ISO är J. Knutsson. Han tror inte att det hjälper en 

kommun att ISO-certifiera sig då han tror att det är mer till nytta inåt än utåt. Han menar att 

en certifiering inte är någon garanti för att arbetet blir ordenligt utfört. För att ta reda på 

kvaliteten anser J. Knutsson istället att det måste gå att avgöra hur allt upplevs, vilket måste 

jämföras på något sätt och han är erkänner att det därför behövs ett system av något slag. 

O. Karlsson berättar att de i Karlskrona har ISO-certifieringar inom deras tekniska 

verksamheter men att det är självvalt utav verksamheterna själva. Han menar att det måste 

finnas system som håller ordning på allt, frågan är bara om man har en standardiserad modell 

eller inte. Han tror inte att det är aktuellt att införa en ISO-certifiering i Karlskronas kommun. 
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5. Analys 
I nedanstående kapitel bearbetas den information som erhållits från intervjuerna som sedan 

jämförs med de teorier som samlats in. Här söker vi efter likheter och skillnader mellan 

praktiken och vad litteraturen säger. Vår analys riktar sig mot kopplingen mellan politiker 

och tjänstemän från Kommunfullmäktige till nämndnivå.  

Analysmodellen nedan visar hur vi gått tillväga för att jämföra utfallen. Här har vi tagit varje 

kapitel från teorin för sig och jämfört mellan varje kommun där vi försökt hitta samband samt 

orsaker till resultaten. Rubrikerna följer samma struktur som den teoretiska referensramen 

och empirin. 

5.1. Om kommuner 

5.1.1. Kommuners uppbyggnad 
Eftersom det finns en grundstruktur för hur kommuner är uppbyggda (Nilsson, 2012; 

Regeringskansliet, 2013) fungerar samtliga kommuner i 3KVH på liknande sätt i form av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder med tillhörande förvaltningar. Då alla 

kommunerna har sina visioner att utgå ifrån är det därför dessa som styr hur mål ska sättas 

och hur de ska uppnås. Det är något som Ax et al (2009) uppmärksammat då de tar upp att 

ekonomistyrning utgår från tre punkter: vision, affärsidé och strategi. Det är i det här fallet 

främst visionen som genomsyras då den anger vilka mål inför framtiden som önskas uppnås. 

Så som respondenterna beskriver målens nedbrytningsprocess kan sammanfattas i det Ax et 

al. (2009) tar upp då de skriver att visionen bryts ned till delmål i form av handlingsplaner och 

riktlinjer. Alla respondenter medger att kommunerna arbetar på det här sättet och utifrån sin 

vision sätts det upp olika mål som sedan bryts ned till mindre delmål som placeras ut på 

respektive ansvarig nämnd. 

 

O. Karlsson tycker det är väldigt viktigt att alla i kommunhierarkin kommunicerar med 

varandra för att undvika missförstånd, något som A. Karlsson håller med om. Precis som 

Bergman och Klefsjö (2012) skriver, att ledningen måste få fram sitt budskap med hjälp av 

kommunikation med sin omvärld, anser A. Karlsson att ledningen måste vara tydlig i sin 

kommunikation för att de uppsatta målen ska uppnås. J. Knutsson anser att visionen i 

Kristianstad måste genomsyra alla i och runtom kommunen. Vidare berättar han att det kan 
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skilja på vilka beslut som ska upp till kommunfullmäktige och vilka som kan beslutas på lägre 

nivå, vilket ytterligare styrks av Bergman och Klefsjö (2012) då de skriver att ledarskap är 

kommunikation. De menar att det är på det sättet ledaren kan nå ut till sina medarbetare för att 

de ska kunna utföra ett jobb, vilket i det här fallet kopplas samman med att kommunikationen 

inom kommunen måste fungera för att rätt jobb ska utföras på rätt nivå av rätt person. 

5.1.2. Ekonomistyrning 
C. Ahlgren, A. Karlsson, K. Rosendahl och O. Karlsson anser att ekonomistyrning främst 

handlar om budget och ekonomisk uppföljning och att budgeten inte överskrids, vilket 

stämmer överens med Ax et al. (2009) som definierar begreppet som av finansiell karaktär. 

Medan K. Rosendahl funderar om det finns ett sätt där kunderna och deras behov kommer in, 

tänker vi att ekonomistyrning trots allt fokuserar på kvalitet då även Ax et al. (2009) tar upp 

att den yttre effektiviteten handlar om hur kunderna uppfattar företaget. Vi anser att kunderna 

ständigt är i fokus då det är för dessa som företagen finns till, likt det Bergman och Klefsjö 

(2012) säger. Svårigheten som vi kan komma på är att få alla inom organisationen att se det ur 

samma perspektiv. 

 

J. Knutsson reserverar sig mot begreppet ekonomistyrning då han menar att ekonomitänket 

riskerar att folk förbiser andra viktiga aspekter. Han menar att då kommunen finns till för 

medborgarna så måste alla tänka i de termerna för att uppnå kvalitet och det är när ekonomin 

balanserar med de övriga målen som kvalitet uppnås. Det är tankar som stämmer överens med 

C. Ahlgren som anser att balansen mellan styrning och kvalitet är viktig. J. Knutssons 

resonemang stämmer bäst överens med det Ax et al. (2009) påpekar. Detta kopplar vi ihop 

med vad våra respondenter säger då de alla berättar att de tillhandahåller tjänster och 

Bergman och Klefsjö (2012) berättar att tjänster i en kommun bland annat består av sjukvård. 

Ax et al. (2009) säger just att sjukvård inte strävar efter att gå med vinst och därför tror vi 

liksom A. Karlsson och O. Karlsson att även om det finns mycket ekonomiska resurser att 

tillgå är det viktigt att medlen används klokt för att få nöjda brukare, då det enligt Ax et al. 

(2009) är dessa som värderar organisationens tjänster. 

5.1.3. Kvalitet 
A. Karlsson, J. Knutsson och K. Rosendahl menar att kvalitet är det som uppnås genom att 

göra det bästa som går för de begränsade resurser som finns att tillgå. O. Karlsson menar att 

kriterierna för kvalitet är bland annat medvetenhet, tillgänglighet och kompetens, vilket kan 

kopplas samman med några av de åtta tjänstedimensioner som Bergman och Klefsjö (2012) 

nämner. Medvetenhet kopplas samman med dimensionen inlevelseförmåga då det hör ihop 

med att kommunen förstår sina brukare och kan leva sig in i deras behov. Tillgänglighet 

kopplas samman med just tillgänglighet i samma betydelse som Bergman och Klefsjö (2012) 

säger, att det rör sig om öppettider och kontaktmöjligheter. Kompetens går att kopplas 

samman med flera av dimensionerna, så som artighet och tjänstvillighet, då de handlar om att 

vilja hjälpa kunderna och bemöta dem på ett trevligt sätt. Den här kopplingen till kompetens 

görs via Ax et al. (2001) som talar om att göra saker rätt, dvs. att ha koll på sin organisation 

och att alla arbetar på ett effektivt sätt.  

 

C. Ahlgren anser att kvalitet är att ha ordning och reda på sina dokument, men hon anser 

främst att kvalitet handlar om Kalmar kommuns verksamhetssystem. Även det hör ihop med 

det Ax et al. (2009) som menar att det är viktigt att göra saker rätt och det innefattar att det 

bör vara ordning och reda i organisationen, men de bör även ha välutvecklade system, vilket 

C. Ahlgren anser att de i Kalmar har. Det leder enligt henne till att alla kan sträva mot samma 

mål och att alla arbetar på ett enhetligt sätt.  
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Överlag är respondenterna överens om att det är resurserna som styr hur långt de kan röra sig 

och att alla måste sträva mot samma håll, vilket går att tolka som en sammansättning av 

Bergman och Klefsjös (2012) dimensioner: pålitlighet, trovärdighet, tillgänglighet, 

kommunikationsförmåga, tjänstvillighet, artighet, inlevelseförmåga samt hur lokalerna ser ut. 

Dock tar inte de upp hur organisationer ska arbeta inåt för att uppnå de åtta dimensionerna, 

vilket kan ses som en kontrast till vad Ax et al. (2009) tar upp när de talar om effektivitet 

inom den egna organisationen. 

 

K. Rosendahl berättar att hur kvaliteten syns i Halmstads kommun är en huvudfråga och hon 

tror inte det är många inom kommunen som är medvetna om vad de strävar efter. De 10 år 

gamla riktlinjer som finns tror hon är föga till hjälp eftersom de är grundade på antaganden 

som gjorts och inte genom en undersökning av vad medborgarna efterfrågar. En av 

dimensionerna som Bergman och Klefsjö (2012) nämner angående tjänster är just att kunna 

sätta sig in i kundens situation för att förstå denne och dess behov, vilket inte stämmer 

överens med Halmstads kommun då det är något de enligt K. Rosendahl än kämpar med. 

Bergman och Klefsjö (2012) och Sandholm (2001) betonar hur viktigt det är att ha kunderna 

som huvudriktning när organisationer ska driva sina verksamheter. De menar att kvaliteten 

måste hålla hög standard redan inom organisationen för att det ska bli så bra som möjligt när 

det väl ska ut till kunderna, vilket även Nilsson (2012) anser det ska vara, i form av att ha en 

tydlig dialog med sina medborgare. Att Halmstads kommun inte har klart för sig exakt vad 

kvalitet är för dem kan, likt det som Bergman och Klefsjö (2012) nämner, dels ha att göra 

med bristande rapportering till andra funktioner, dels bristande kommunikation i ledarskapet. 

Även avsaknaden av att verkligen ta reda på vad medborgarna efterfrågar kan vara en orsak 

till den omedvetenhet som råder kring Halmstads kommuns huvudfråga. 

 

Då en kommun, som i detta fall de i 3KVH, har flera tusen medarbetare är det av yttersta vikt 

för ledningen att förmedla mål samt på vilket sätt organisationen ska uppnå dessa, likt Ax et 

al. (2009) nämner angående organisationers vision som ska genomsyra hela organisationen 

både inåt och utåt sett. Det kan göras genom att tydligt uttrycka sitt budskap för att skapa 

förståelse hos samtliga medarbetare och göra dessa delaktiga i processerna. Bergman och 

Klefsjö (2012) skriver att det i stora organisationer är vanligt att använda intranät för att 

sprida information, men de säger att viss information riskerar att inte bli läst. Därför går det 

med stöd från teorin och våra respondenter säga att visionen är utgångspunkten i en 

organisation, men att den vid avsaknad av en tydlig ledning och en fungerande systematik, 

inte har någon funktion. 

 

Alla i de undersökta kommunerna är överens om varför de finns till, vilket är för kunderna. 

Dock används inte kunduttrycket, utan de flesta respondenterna väljer att kalla dessa för 

medborgare eller brukare, där medborgarna är alla människor som vistas i och runtom aktuell 

kommun, medan brukarna utgörs av de som nyttjar tjänsterna som kommunen tillhandahåller. 

K. Rosendahl är dock kluven till begreppet och menar att det råder viss oenighet i Halmstads 

kommun om vilket begrepp som är det rätta, då det finns patienter inom vården och elever och 

föräldrar inom skolorna. Vad kallas då dessa? frågar hon sig och menar att de är kunder 

eftersom de är mottagare av tjänster. Uppfattningen efter att ha gjort intervjuerna, är att det är 

en fördel om samtliga i varje kommun är överens om vilka de är till för, då det gör det lättare 

att förstå varandra när de talar om sina kunder. Bergman och Klefsjö (2012) talar om att det i 

den offentliga sektorn kan finnas olika typer av mottagare och att det inte alltid är den 

betalande personen som nyttjar tjänsten. De menar dock att det är kunderna som gör det 

möjligt för företag att finnas till eftersom det är tack vare kunderna som företagen får sin 



32 

 

inkomst. I en kommun fungerar det lite annorlunda då kunden inte går till en specifik plats för 

att betala för tjänsten som kommunen tillhandahåller, utan denne betalar oftast för tjänsten 

genom skattemedel (SKL, 2013). Därför torde ordet brukare vara en lämplig benämning, då 

även de flesta andra respondenter är av den uppfattningen. 

 

A. Karlsson säger att då alla människor inte röstar på samma parti och därmed har olika 

preferenser är det svårt att sätta en enda definition på kvalitet. O. Karlsson och J. Knutsson 

säger att det inte går att tillfredsställa alla utan det måste gå att hitta en medelväg och det görs 

genom att prioritera, vilket var anledningen till att Karlskrona lyckades minska ner antalet mål 

från 128 till 32. Det överensstämmer med Bergman och Klefsjö (2012) som menar att det är 

upp till varje individ att avgöra vad kvalitet är för just den personen. Vikten av att vara 

intresserad av vad människor vill ha och verkligen ta reda på vad majoriteten efterfrågar bör 

dock poängteras. Att försöka hitta lösningar som är så bra som möjligt för alla, även för de 

som röstar på andra partier och ändå betalar skatt är något som bör beaktas. 

 

Respondenterna är eniga om att det är brukarna som är i fokus i kvalitetsarbetet. Därför är de 

överens om att kommunerna måste vara tillgängliga att kontakta, allt för att möjliggöra att 

brukarnas behov tillfredställs. Hur detta uppnås varierar i 3KVH, där Kalmar, Kristianstad 

och Växjö har kundcenter (Kristianstad fr.o.m. 31 mars 2014) där det på ett enkelt sätt, för 

medborgare, ska gå att få svar på sina ärenden. Halmstads kommun har däremot inget forum 

där all kommunikation om frågor och ärenden av olika slag finns samlade, utan K. Rosendahl 

berättar att det är under framtagning. Hittills har de endast på hemsidan en flik där 

medborgare kan lämna sina åsikter. Karlskrona har däremot löst sin kommunikation genom 

att i varje lokal ha beskrivningar av hur medborgare kan gå tillväga för att framföra åsikter 

och ställa frågor. De menar att inte alla har tillgång till Internet och därför måste det finnas 

alternativa lösningar att kontakta kommunen. 

5.2. Förbättringsarbete  

5.2.1. System 
De flesta respondenter anser att ett styrsystem främst handlar om att sätta mål, göra upp 

styrplaner och göra uppföljningar. K. Rosendahl ser här mål som främst hur de förhåller sig 

till budget, vilket Brown och Malmi (2008) i sig ser som ett enskilt styrsystem. A. Karlsson 

och J. Knutsson ser ingen direkt skillnad på styr- och ledningssystem, men de båda är överens 

om att styrsystemet inte talar om hur målen ska uppnås. K. Rosendahl och O. Karlsson menar 

att styrning mest omfattar hela kedjan i verksamheten, medan C. Ahlgrens åsikt är att den ses 

som en del i verksamhetssystemet. Ett system i Bergman och Klefsjös (2012) bemärkelse är 

när alla rutiner och arbeten i organisationen hålls samman för att få dessa enhetliga med 

varandra, vilket går att koppla ihop med respondenternas beskrivningar. Respondenterna 

anser att ledningssystem är den del i verksamheten som talar om hur arbetet ska utföras för att 

komma till målen, likt Persson (2004) beskriver då han säger att ledningssystem riktar sig in 

på såväl genomförandet som beskrivningen av arbetet.   

 

J. Knutsson säger dock att om man ska skilja på systemen, så är styrning den del av systemet 

som leder in medarbetarna mot målet vilket överensstämmer med det som Brown och Malmi 

(2008) tar upp om en organisations allmänna system. De tar upp att det rör sig om att 

medarbetarna kommer att uppträda på ett visst sätt för att nå organisationens mål. Det som 

Brown och Malmi (2008) benämner som styrsystemet stämmer mer överens med det som 

J. Knutsson tycker att ledningssystem är. Han tycker att ledning är att få folket att följa, men 
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enligt Brown och Malmi (2008) inkluderar ledningssystem även de system som chefer 

använder för att påverka beteendet på de mindre erfarna medarbetarna. 

5.2.2. Beslutsstöd 
Det som skiljer Kalmar och Karlskrona från övriga kommuner i 3KVH är att de använder ett 

beslutstöd som är framtaget för att samla all data inom verksamheten och synliggöra 

information för de inblandade. Enligt C. Ahlgren och O. Karlsson är det mycket tack vare 

Hypergene som de anser att de har lyckats få en överskådlig bild av respektive kommun, 

vilket är något som K. Rosendahl saknar då hon talar om att viss information tenderar att falla 

bort. Därför önskar hon att Halmstads kommun hittar ett sätt där kommunens beslut är tydliga 

och synliga för alla. 

 

Eftersom C. Ahlgren och O. Karlsson är bekanta med datastödet Hypergene och upplever det 

som positivt går det att fundera över varför inte fler kommuner använder det. Enligt Popescu 

(2012) ska användandet av ett datastöd skapa en väl strukturerad arbetsprocess och utgå från 

organisationers mål för att underlätta arbetet i ett så enhetligt arbetsflöde som möjligt, vilket 

tycks stämma i de fallen genom våra respondenter. Därför bör ett beslutsstöd kunna appliceras 

på exempelvis Halmstads kommun som efterfrågar ett lättare sätt att arbeta på, då ett 

beslutsstöd hjälper till att synliggöra information på ett tillförlitligt sätt och gör det enklare för 

både medarbetare och medborgare att ta del av kommunens tjänster och processer. Dock ska 

inte datastödet ses som en universallösning på kommunernas problem, då även Kalmar 

tillkännager att de inte helt och hållet har den önskvärda röda tråden genom alla sina 

processer, fastän det är syftet med beslutsstödet. 

5.2.3. TQM 
Enligt A. Karlsson arbetar de i Växjö inte efter någon certifierad modell men hon berättar att 

det finns ett förenklat ledningssystem som underlättar arbetet med att alla ska göra på samma 

sätt, vilket är en fördel för att få ett så enhetligt arbete som möjligt. Växjös riktlinjer är 

inspirerade av bland annat TQM som enligt Bergman och Klefsjö (2012) är ett bra sätt för att 

förbättra både verksamheten och människorna som arbetar i organisationen då det fokuserar 

på kvalitetsförbättringar samt utvecklande av personalen. 

 

Ledningssystem som SKL (2013) beskriver är användbara i kvalitetsarbete då det får 

människor att utföra rätt saker på rätt sätt, vilket tycks fungera i de kommuner som inspirerats 

av TQM och ISO. Anledningen till framgången kan bero på att dessa organisationer hittat ett 

gemensamt tänk angående vad de strävar efter att uppnå genom sin vision, sin affärsidé och 

strategi som Ax et al. (2009) talar om. Dessutom kan deras styrka ligga i att det är klargjort på 

vilken nivå som olika beslut ska tas så att inte några små beslut går upp på politisk nivå, utan 

det är klart var gränsen går. Detta går återigen att tyda i exempelvis Karlskrona som lyckats 

banta ner sina tidigare 128 mål till endast 32. Att politiker och tjänstemän har en tydlig 

kommunikation och förståelse för varandra likt Nilsson (2012) tar upp kan också vara en 

orsak till en lyckad verksamhet där alla arbetar med stark medvetenhet och kontroll. 

5.2.4. Resultatuppföljning 
Samtliga respondenter berättar att de inte har något specifikt sätt på hur mätning och 

uppföljning ska gå till, men att de har riktlinjer som bland annat finns med i årsredovisningen. 

O. Karlsson i Karlskrona likt C. Ahlgren i Kalmar säger att de i respektive kommun trots allt 

arbetar bra med just detta. O. Karlsson, liksom K. Rosendahl anser att det vore önskvärt att ha 

en gemensam modell för hela kommunen om hur uppföljningar ska göras. Att få en hel 

organisation att följa samma mönster borde vara en förutsättning då alla inte tänker och 
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fungerar på samma sätt. Ett sätt att underlätta uppföljningsarbetet är att samla alla delar inom 

organisationen genom ett ledningssystem för att få dessa att samverka på det sätt som Persson 

(2004) skriver. Den helhet som uppnås genom ett integrerat system leder till en effektivare 

verksamhet, vilket underlättar informationsspridningen och där är vår åsikt att även innan 

lägga till vad som ska mätas och på vilket sätt.  

5.2.5. Benchmarking 
I de mätningar som kallas KKiK har Kalmar hamnat på höga resultat, medan Halmstad fått 

lägre betyg. Samtliga respondenter medger att det är bra att kunna jämföra sig med andra 

kommuner för att se hur de ligger till, då det ger en överblick av hur det ser ut i respektive 

kommun och det lyfts fram eventuella brister. J. Knutsson poängterar vikten av att göra 

mätningar då han anser att det som inte mäts inte heller finns, vilket följs av K. Rosendahls 

funderingar om hur mycket information som faller bort vid mätningar i Halmstad. Att jämföra 

sig med andra inom samma bransch, dvs. benchmarking är ett fördelaktigt sätt för 

organisationer att förbättra sig, menar Oakland (1993) som säger att både processer, service 

och produkter kan bli bättre. Eftersom kommuner inte har som främsta mål att gå med vinst 

då de finansieras genom skattemedel (Regeringskansliet, 2013), kan kommuner samarbeta 

och vara mer öppna än privata företag att dela med sig av sina idéer och kunskaper. Det visar 

sig bland annat i det jämförande nätverket 3KVH. 

 

Samtliga respondenter anser att det är nyttigt att göra mätningar och A. Karlsson anser att 

resultaten av mätningarna bör utgöra underlag för att kommunen ska kunna förbättra sig. Som 

Klefsjö (2011) skriver, är det viktigt att vara öppen för att det kan finnas brister och det måste 

även, som Oakland (1993) tar upp, vara tydligt varför, vad, var och hur saker ska mätas, för 

att få fram underlag till förbättringar. Respondenterna berättar att de i varje kommun aktivt 

arbetar med att åtgärda fel och brister då de hela tiden vill bli bättre eftersom de vill det bästa 

för sina brukare. Tanner (2004) skriver just att benchmarking hjälper till att öka 

kundtillfredsställelsen då det går att ta efter vad konkurrenterna gör för att skapa mer nytta, 

något som även går att koppla samman med Bergman och Klefsjös (2012) åtta dimensioner på 

tjänstekvalitet i fråga om hur bland annat organisationen bemöter sina kunder och hur pass 

tillgängliga de är. 

5.2.6. PDCA 
C. Ahlgren berättar att förbättringsverktyget PDCA är en viktig del av förbättringsarbetet i 

Kalmar kommun och hon trycker även på vikten av att ha en bra ledning, precis som 

A. Karlsson anser. A. Karlsson tar även hon upp att Växjö kommuns ledningssystem är 

inspirerat av PDCA. Bushell (1992) och Klefsjö och Svensson (2000) tar upp att PDCA är en 

förbättringsmodell i form av en cykel som genomförs i fyra faser; Plan, Do, Check och Act. 

 

Fasen Plan som enligt Bushell (1992) innefattar planering för förbättring genom analysering 

av fakta går att koppla samman med Växjös budget, som är avvägd mot föregående års 

resultat, där de ställer sig frågan vad de vill uppnå. Do är enligt Bushell (1992) fasen då 

förbättringsmodellen startas upp, men hon poängterar att det först görs i mindre skala. Det är 

den delen som går att koppla samman med Växjös arbete då de bryter ned budgeten till intern 

budget, som rör sig om en mindre del av hela budgeten. Det är sedan utfallet som visar sig i 

deras delårsrapport som sammanställs med fasen Check där det enligt Bushell (1992) och 

Bergman och Klefsjö (2012) samlas in data för att organisera och återkoppla. Den data Växjö 

får fram i sin delårsrapport kontrolleras för att se så att budgetmålen går att hålla. Fasen Act 

som enligt Bushell (1992) är då resultaten implementeras i hela systemet går inte lika bra 

hand i hand med Växjö, men då de i årsredovisningen får fram hur väl målen blivit uppfyllda 
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eller ej kan de antingen låta den ändring som gjorts fortlöpa eller får de fortsätta förbättra sig 

om målet inte blivit uppfyllt. 

 

A. Karlssons åsikt är att cheferna har ett ansvar att bryta ner mål för att de ska bli begripliga 

för medarbetarna, något som Tanner (2004) menar är viktigt när organisationer arbetar med 

kvalitetsförbättring. Eftersom ledningen är den som sätter upp de övergripande målen i 

organisationer går det att koppla både Tanners teori och respondenternas uttalanden till 

varandra då de menar att målet måste tydliggöras för de som är inblandade för att uppnå ett 

enhetligt arbete. Om målet är otydligt finns risken att alla drar åt olika håll, vilket går att se i 

Halmstads kommun, där K. Rosendahl hänvisar till de 10 år gamla kvalitetsriktlinjerna som 

finns i Halmstad och där det är oklart vem som har ansvar för vad. Att inte ha tydlighet i 

organisationen där politiker och tjänstemän kommunicerar, kan som Nilsson (2012) beskriver 

leda till sämre effektivitet och minskad framgång. A. Karlsson anser att alla i organisationen 

därför måste kommunicera med varandra och även om det finns meningsskiljaktigheter måste 

alla ha respekt för varandras olikheter då syftet i första hand är att skapa verksamhet. 

5.2.7. ISO 
En kommun som anser sig ha lyckats med sitt kvalitetsarbete är Kalmar, där C. Ahlgren 

berättar att deras ISO-certifiering är ett tydligt sätt att uppnå de mål som finns och att det 

hjälper till så att alla kan arbeta på ett enhetligt sätt, vilket går att jämföra med Tanner (2004) 

som nämner att ISO är ett utmärkt styrverktyg och Chen et al. (2007) berättar att huvudsyftet 

med ISO är att säkerställa kvaliteten i en organisation. Eftersom ISO utgår från åtta principer 

där bland annat kundfokus finns med, kan det tillsammans med övriga principer vara orsaken 

till att Kalmar lyckats med sitt kvalitetsarbete, såsom C. Ahlgren berättar. Vår tolkning av 

teorin är att det inte endast går att utgå från en princip, utan att det är vid en kombination av 

flera principer som leder till förbättring. Däribland ett gott ledarskap, tydliga riktlinjer, lika 

värderingar och till detta ett bra datastöd som samlar och synliggör informationen. 

 

Dock tror inte J. Knutsson att en ISO-certifiering är någon garanti för att arbetet ska utföras 

bättre, vilket går att jämföra med Tanner (2004) som säger att den vanligaste orsaken till att 

ISO 9001 används är för att kunderna kräver det. J. Knutsson anser istället att arbetet måste 

jämföras för att få en förståelse för hur folk upplever kvalitet då alla har olika preferenser, 

vilket stämmer överens med Bergman och Klefsjös (2012) teori om organisationers förmåga 

att kunna sätta sig in i kundens sits. Det är något som vi kan hålla med om i det ifall 

organisationen inte från början har klargjort vad de vill uppnå och hur de aktivt ska arbeta för 

att komma dit de vill. Däremot kan en organisation utifrån sina grundläggande värderingar ha 

hjälp av en ISO-certifiering för att skapa ordning och på ett tydligt sätt ge möjlighet att 

efterleva detta och att det går att arbeta på ett enhetligt sätt, men som O. Karlsson säger, är det 

upp till varje enskild enhet eller organisation att avgöra om det behövs en standardisering för 

det eller ej. Han anser däremot att det måste vara tydligt bestämt vem som har ansvar för vad i 

organisationen eftersom det annars är lätt att överlåta det på någon annan och det är när alla 

har detta tankesätt som brister uppstår. Det är precis som Bergman och Klefsjö (2012) skriver 

är följden av att var och en endast tänker på sitt eget, vilket kan vara utfallet av bristande 

ledarskap där chefen inte på ett tydligt sätt klargjort vad som förväntas samt av vem. 

 

Vår uppfattning är att chefen måste visa sitt engagemang genom att ständigt göra 

uppföljningar av arbeten för att visa för alla i organisationen att resultaten är viktiga. Om 

ingen uppföljning görs, finns risken att det sänder ut signaler till medarbetarna att det inte gör 

någon skillnad om uppgifterna utförs eller inte, därför måste chefen sätta press på sina 

medarbetare att ta ansvar. 
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6. Slutsats 
I slutsatsen besvaras frågeställningen och utfallet diskuteras. Problemformuleringen i studien 

är ”Hur kan ett kvalitetsledningssystem hjälpa en offentlig verksamhet, i likhet med 

kommunerna i 3KVH, för att säkra informationsspridning och öka tjänstekvalitet?” 
Slutsatsen summeras i en kort sammanfattning där våra tre centrala begrepp lyfts fram. 

Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning som baserats på funderingar som dykt upp 

genom arbetets gång. 

6.1. Om kommuner 
Något som verkar vara genomgående hos våra respondenter är att de anser att 

kommunikationen mellan beslutsfattare och tjänstemän måste vara tydlig för att 

undvika onödiga missförstånd. Flera av dem anser att det är ledningens ansvar och att det 

måste klargöras vem som ska ta sig an vilken uppgift. Det kan urskiljas som ett slags bevis då 

respondenterna i Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Växjö kommun berättar att de inom 

respektive kommun hittat en någorlunda balans där kompromisser och förståelse för den 

andre är en viktig del i det dagliga arbetet. Det är bara Halmstads kommun som verkar ha 

en svårighet med att tydliggöra vem som gör vad då de endast utgår från visionen, men där 

det inte är klart vem som har ansvaret. Både Tanner (2004) och Bergman och Klefsjö (2012) 

betonar hur viktigt ledarskapet är för en organisation och Nilsson (2012) menar att det är en 

förutsättning för att bli en framgångsrik kommun, vilket leder till funderingar om ledarskapet 

samt kommunikationen i Halmstads kommun brister någonstans. Exempel på vad som kan 

saknas är dialogen mellan politiker och tjänstemän, då det inte från början är klargjort exakt 

var gränsen går för vilka beslut. Som undersökningen visat, behöver en stor organisation veta 

vad som förväntas av dem och vad som inte går att förvänta sig, vilket vi lärt oss från O. 

Karlsson. Därför bör en kommun först bestämma vad de ska stå för, vem som har ansvaret 

samt föra en dialog mellan olika enheter. Ytterligare en aspekt som uppmärksammats är hur 

Kristianstad och Växjö försöker involvera hela kommunen och Kristianstad vill även påverka 

de som rör sig runtomkring kommunen. Baserat på den informationen kan det vara en orsak 

till ett lyckat ledarskap och en framgångsrik kommun då man inte enbart ser kommunen som 

en ensam enhet som ska utföra tjänster, utan som en del i en större helhet. 

 

De åtta tjänstedimensionerna inom kvalitet som Bergman och Klefsjö (2012) tar upp tolkade 

vi som att de endast utgår från vad organisationer vill förmedla utåt. En anledning till detta 

kan vara för att precis som de samt Sandholm (2001) nämner är att företag är beroende av sina 

kunder och att det är för dessa som kvaliteten ska synas. Därför är det av vikt att vara 

tillmötesgående, lättillgänglig och ha ett bra framträdande för att locka nya kunder och 

behålla befintliga. Däremot är uppfattningen efter möte med våra respondenter att det ligger 

mycket arbete bakom den yttre sfären då allt ifrån vision till slutkonsument måste fungera, 

vilket stärks upp av tydlig kommunikation och även ett bra sätt att sprida 

informationen. Därför är det i stora organisationer, likt de kommuner som undersökts i 

studien, viktigt att alla medarbetare är väl medvetna om vad som förväntas av dem och att 

ledningen aktivt tar till åtgärder för att möjliggöra detta. Det är här som ekonomistyrningen 

enligt Ax et al. (2009) kommer in i bilden, då den utgår från visionen, vilken ska genomsyra 

organisationen med värderingar och skapa motivation för medarbetarna. Men som tidigare 

sagts, måste visionen styrkas upp av en ledning som verkligen vill och som förmedlar viljan 

till att uppnå visionen. 

 

Slutsatsen är att ekonomistyrningen och kvalitetsarbetet måste gå hand i hand med 

varandra och samverka för att det ska bli en bra slutprodukt, som i detta fall innebär en hög 

kvalitet på kommunernas tjänster. För att nå det är det viktigt att organisationer utgår från 
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ekonomistyrningen och dess innebörd för att sedan arbeta sig utåt när de ska förmedla sina 

tjänster till brukarna. Utifrån studien går det påstå att det är en ständig process att hela tiden 

upprätthålla informationsflödet både till medarbetarna om ekonomistyrningens koppling till 

kvalitetsarbetet samt till medborgarna vad kommunerna eftersträvar. 

 

Eftersom kommuner har sina brukare som sin främsta anledning att finnas till för är det viktigt 

att de vet vad som förväntas av kommunerna. Respondenterna säger att de måste hitta 

lösningar som alla är nöjda med och som alla kan ha nytta av. Som A. Karlsson nämner, 

röstar inte alla på samma parti, trots det förser de kommunen med skattemedel och därför är 

det av vikt att förvalta dessa medel på ett tillförlitligt sätt. Det är viktigt att kommunerna 

förstår att även de som inte röstar på det ledande partiet är minst lika viktiga medborgare. 

Genom att använda skattemedlen på ett smart sätt ger det en bild till medborgarna att de trots 

allt kan göra bra saker och om medlen används på rätt sätt och leder till bra utfall, kan de 

vinna förtroende och även eventuella framtida väljare. Dessutom handlar det om att 

upprätthålla det förtroende de redan har från majoriteten.  

6.2. Förbättringsarbete 
De flesta respondenter är eniga med teorins definition av styr- och ledningssystem. Den som 

skiljer sig från mängden är J. Knutsson som definierar ledning i den bemärkelse som Brown 

och Malmi (2008) beskriver som ett styrsystem. Det visar att det inte har någon betydelse hur 

var och en väljer att definiera systemen så länge alla inom organisationen är överens om dess 

innebörd. 

 

Samarbetet mellan 3KVH är en sorts benchmarking som är en bra grund att använda. De 

berörda kommunerna inom detta nätverk borde använda det mer då det kan finnas 

mycket att lära av varandra. I uppföljningsarbetet i varje kommun berättas det att det inte 

finns någon gemensam modell för hur uppföljningar ska gå till. I årsredovisningarna finns 

dock riktlinjer, men då det inte är bestämt hur mätningar ska göras tror vi att det kan ge olika 

resultat, vilket gör att det kan bli missvisande när resultaten sedan ska tolkas. Varför det inte 

finns en given modell för hela kommunen kan ha att göra med bristande ledning då politiker 

ger besked vad som eftersträvas, men att det inte är bestämt från början hur mätningar ska 

göras, precis som Oakland (1993) skriver. Eftersom respondenterna i Kalmar och Karlskrona 

ändå anser att de har ett bra arbetssätt leder det till funderingen om deras beslutsstöd har en 

del i framgången. De är eniga om att beslutsstödet hjälper till att samla all information så att 

alla arbetar på liknande sätt. Dock saknas den röda tråden, som är kopplingen mellan vad 

politiker beslutar och vad tjänstemän verkställer, trots att det ska vara syftet med ett 

beslutsstöd. Varför de kommuner som arbetar med ledningssystem och beslutsstöd ändå inte 

har den eftersträvade röda tråden är något som vi inte lyckats besvara. Ändå antyder studien 

att det kan vara värt för en kommun likt Halmstad att göra en satsning genom att skaffa 

ett beslutsstöd då det kan vara en början på ett enhetligt arbetssätt. Den kopplingen görs 

då de kommuner som använder det har fått mycket bättre resultat på de undersökningar som 

är gjorda av SKL. Även fast den röda tråden saknas verkar det vara en bra början att integrera 

ett sådant beslutsstöd eller ledningssystem. 

 

PDCA ska enligt Bushell (1992) vara en bra hjälp i förbättringsarbetet, vilket en del 

kommuner använder sig av. Då Växjö kommun endast låtit sig inspireras av modellen går det 

dra slutsatsen att det inte är tvunget att följa teorin blint, utan det går att ta delar av den för att 

skapa en egen lösning. Denna slutsats dras eftersom alla respondenterna berättar att de tar 

tillvara på gammal data och använder den för att hitta orsaker för att kunna förbättra sig. 
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C. Ahlgren säger att de i Kalmar arbetar på ett enhetligt sätt genom att arbeta med ISO, vilket 

kan vara anledningen till att de lyckats med sitt kvalitetsarbete. Att ISO enligt Tanner (2004) 

är ett lämpligt verktyg i kvalitetsarbetet leder till frågan om ISO är systematiken för att uppnå 

kvalitet. Likt J. Knutssons påstående går det ifrågasätta om det hjälper en kommun att 

certifiera sig, men om alla är övertygade om dess funktion kan det fungera. Något som 

uppmärksammats är att den enda som uttryckligen ifrågasätter en ISO-certifiering för en hel 

kommun är J. Knutsson. Det som gör hans uttalande speciellt är att han är den enda vars 

befattning även innefattar ekonomi då han arbetar som controller. Övriga respondenters 

befattningar är riktade mot kvalitet och därför särskiljer sig deras tankesätt från J. Knutssons. 

Vi menar att olika personer kan se annorlunda på en och samma sak på grund av deras 

varierande intressen, utbildning och vilken enhet de arbetar på. Därför blir det troligen lätt för 

ekonomerna att fokusera på att mäta hur de håller sig till budget, medan andra avdelningar 

exempelvis fokuserar på personal. 

6.3. Sammanfattning slutsats 

Något som undersökningen tydligt visar och som alla respondenter poängterar är hur viktigt 

det är med kommunikationen i organisationen. Eftersom kommuner arbetar på olika nivåer 

och då politiker beslutar på övergripande nivå, är det, som bland annat O. Karlsson säger, 

extremt viktigt att alla tänker likadant. 

 

För att få alla att tänka på samma sätt kan det underlätta att det finns ett system av något slag, 

som exempelvis ett beslutsstöd eller ett ledningssystem. Det kan hjälpa till att samla all 

information samt få alla organisationer att arbeta enhetligt. 

 

Vad som är viktigt i organisationers kvalitetsarbete är att upprätthålla en koppling mellan 

ekonomistyrningen och kvaliteten då de tillsammans utgör hela verksamheten både 

intern och externt. 

6.4. Förslag till framtida forskning 
Alla kommuner i 3KVH saknar fortfarande den röda tråden vilket gör att det finns möjlighet 

att undersöka ytterligare kommuner för att se om samma problem kan påträffas på fler 

kommuner i Sverige eller om det kanske finns någon kommun som lyckats hitta den röda 

tråden och i så fall hur. En undersökning på bland annat Örebro kommun, som fått 

utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2013 (Örebro kommun, u.å), vore därför intressant. 

 

Baserat på att J. Knutsson har en annan syn på ISO-certifiering än de andra respondenterna 

finns det möjlighet att utföra en studie baserat från den ekonomiska utgångspunkten. Den 

möjligheten ser vi eftersom han genom sin befattning som controller har mest ekonomisk 

insyn av de fem berörda respondenterna.  

 

Då studien är gjord på kommunala och offentliga organisationer råder en fundering huruvida 

det är samma problem i privata organisationer. 
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Bilaga 1 

 

Förstudie  

Hösten 2013 besökte vi Halmstads kommun där vi intervjuade budgetchefen Henrik Persson 

för ett arbete i kursen Verksamhetsstyrning. Genom Persson kom vi, genom ett telefonsamtal, 

i kontakt med Kristina Rosendahl som arbetar som kvalitetsstrateg på Halmstads kommun. Vi 

samtalade om att Halmstads kommun inte har något riktigt bra kvalitetsledningssystem som 

sammanflätar alla de olika områdena som kommunen arbetar med. Vi tyckte det lät väldigt 

intressant och beslöt oss för att undersöka om det är ett känt problem hos kommuner och 

började därför undersöka ämnet. Vi fann att det kan finnas en brist i kommuner genom att 

politiker och tjänstemän inte är lyhörda för vad deras kunder efterfrågar (Edvardsson & 

Enquist, 2006) samt att kommunikationen mellan ledning och operativ personal brister 

(Bergstrand, 2010). Bakgrunden ledde oss till att det var av intresse att jämföra hur det ser ut i 

andra kommuner och lära oss hur andra tänker samt undersöka om det vi funnit i vår 

bakgrund är ett generellt problem eller inte. 

 

Den 30 januari 2014 träffade vi återigen Kristina Rosendahl för en djupare diskussion av 

ämnet. Genom Rosendahl (personlig kommunikation, 30 januari 2014) fick vi veta att 

Halmstads kommun arbetar efter något de kallar visionen och efter mötet förstod vi att 

Halmstads kommun lider av ett glapp mellan sin styrning och ledning. Rosendahl upplever att 

det i nuläget inte finns ett fungerande system som binder samman alla verksamheter som 

Halmstads kommun förfogar över. Hon beskrev att stadskontoret har i uppgift att se till så att 

samtliga verksamheter fungerar på ett bra sätt och att de beslut som tas på politisk nivå når 

alla de inblandade i organisationen samt att målen som satts upp med de här besluten uppnås. 

Det är även viktigt att utfallen följs upp och mäts och att det vid behov tas till åtgärder. I 

dagsläget finns det få enheter i Halmstads kommun som har ett ledningssystem.  
 

Visionsstyrningsmodellen 
För att kunna uppnå sina uppsatta mål som baseras på visionen arbetar Halmstads kommun 

efter Visionsstyrningsmodellen. Den utgår från en värdegrund som styr den övergripande och 

strategiska planeringen i kommunen (Visionsstyrningsmodellen, Halmstads kommun, 2013). 

Visionsstyrningsmodellen trädde i kraft 2007 och arbetades fram för att få en gemensam 

grund för Halmstads kommuns samtliga nämnder och bolagsstyrelser att utgå ifrån. De mål 

som arbetats fram och som ska eftersträvas täcker tillsammans nio områden i Halmstad: 

 
 Bygga och bo 

 Barn och utbildning 

 Demokrati och dialog 

 Miljö och energi 

 Näringsliv och arbetsmarknad 

 Omsorg och stöd 

 Resor och trafik 

 Trygghet, säkerhet och folkhälsa 

 Uppleva och göra 

 

Kommunens olika områden ska kunna använda den här uppbyggda modellen som ett stöd och 

den ska hjälpa till så att alla arbetar mot samma mål. Modellen utgår från en vision som 

sträcker sig över ett långt tidsperspektiv. Genom övergripande planering som syftar 15-20 år 
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framåt klargörs vilka effekter och tillstånd de olika områdena önskas ha uppnått inom denna 

period. 
 

För att kunna uppnå de här politiska målen behövs en konkretisering av målen, vilket sker 

genom att beskriva vilka resultat som ska vara uppnådda för varje verksamhet inom 1-3 år. De 

här målen sker på en eller flera nämnder/bolagsstyrelser. Varje år beslutas målen samt 

följande budget av kommunfullmäktige genom planeringsdirektiv med budget. Med 

planeringsdirektiv fastställda får bolagsstyrelser och nämnder bestämma sina verksamhetsmål, 

vilka ska vara kopplade till kommunfullmäktiges mål och respektive nämnds/bolagsstyrelses 

mål. De mål som finns från nämnder och bolagsstyrelse visas i form av verksamhetsplaner 

och affärsplaner, vilka arbetats fram senast den 30 november föregående år. Med dessa 

förutsättningar är det upp till varje verksamhet att omvandla målen till handling. 

Medarbetarmålen tas fram mellan chef och medarbetare och kan ha koppling till de mål som 

verksamheten har. De behöver inte vara kopplade till ovan nämnda mål. 
 

Visionsstyrningsmodellen är uppbyggd för att lätt och överskådligt ge en bild av vart 

kommunen strävar, men som den ser ut nu så saknas ledningssystem som mäter och säkrar 

kvaliteten. Meningen är att det ska gå att mäta varför olika företeelser uppstår och vad det går 

att göra åt dessa, vilket inte är fallet (Projekt, Halmstads kommun). Det glapp som nämnts 

handlar om att det i Visionsstyrningsmodellen visas medarbetarmål som sista destination, men 

Rosendahl (personlig kommunikation, 30 januari, 2014) beskriver att denna kategori inte bör 

vara med, eftersom politikerna inte talar med medarbetarna utan de talar med nämnderna. 

Med andra ord finns ett alltför stort hopp mellan verksamhetsmål och medarbetarmål. 
 

Projekt – ledningssystem 
Hösten 2013 startade Halmstads kommun ett projekt 

om att ta fram ett ledningssystem. Syftet med 

projektet är att hitta en tydligare och enklare 

styrning och ledning av kommunens verksamheter. 

Det ledningssystem som nu finns i Halmstads 

kommun innehåller styrdokument i form av 

riktlinjer. De här riktlinjerna används inom 

verksamhetsstyrning, ekonomistyrning, 

upphandling, IT-säkerhet etc. Dock finns det en del 

problem med det system som kommunen har idag då 

en del styrdokument saknar definition och en del 

områden inom kommunen saknar styrdokument helt. 

För att ordna upp allt behövs en kartläggning av de 

behov som finns i kommunen samt att det löper en 

röd tråd mellan den befintliga styrmodellen och ett 

ledningssystem. Vad som behövs är att ge plats för 

orientering för såväl kunder och processer som för 

analys av information och förbättringar. Det måste 

gå att se vilka mål som finns samt att de här målen 

kan mätas och även om kommunen uppnått det de 

ska. Även måste de glapp som finns mellan 

verksamhetsmål och medarbetarmål bör minskas så 

att alla inblandade tar del av informationen 

(Halmstads kommun, 2013). 

  

Visionsstyrningsmodellen med glappet 
(Halmstads kommun, 2013) 
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Bilaga 2 

 

Verktyg 
Runt 1950-talet sammanställde japanen Kaoru Ishikawa sju verktyg som ska underlätta ett 

systematiskt angreppssätt när det gäller att identifiera områden för förbättringar och för att 

utforma lösningar (Eliasson et al. 1999). Eliasson et al. (1999) kallar de för de sju 

förbättringsverktygen och de är i huvudsak avsedda att läsa av numerisk information. För att 

läsa av den verbala informationen används andra verktyg som kallas de sju 

ledningsverktygen. De togs fram under mitten av 1970-talet av japanska Society for QC 

Technique Development. För att nå bäst effekt bör verktygen användas ihop för att 

komplettera varandra. Alla verktyg går att använda enskilt var för sig, men uppnår bättre 

effekt om de används i kombination med varandra eller i sekvenser (ibid.). Eliasson et al. 

(1999) tar även upp att det finns sju produktutvecklingsverktyg som används för att effektivt 

utveckla varor och tjänster. 
 

Förbättringsverktyg 
Förbättringsverktygen är enligt Eliasson et al. (1999) avsedda för den numeriska information 

som är en viktig del för förbättringsarbetet. Det är den informationen som kan analyseras på 

ett enkelt sätt för att följa huruvida förbättringarna når önskat resultat. Det är enligt Bergman 

och Klefsjö (2012) viktigt att de är enkla effektiva verktyg så att alla i organisationen kan ha 

möjlighet att delta. Beroende på litteratur kan förbättringsverktygen variera, men de sju som 

Bergman och Klefsjö (2012) tar upp är: 
 

Datainsamling - För att en datainsamling ska bli så korrekt som möjligt menar Berman och 

Klefsjö (2012) att man redan från början måste ha klart för sig vad syftet med 

datainsamlingen är. Det är särskilt viktigt då data är en av de viktigaste stegen för 

kvalitetsförbättring. Insamlingen går ut på att samla in data via observationer som sedan förs 

vidare in i exempelvis en tablå med streck, kryss eller bockar (Bergman & Klefsjö, 2012). 
 

Histogram - Ett histogram kan enligt Bergman och Klefsjö (2012) vara bra för att illustrera 

hur en mätstorlek varierar. Det kan vara bra då det ofta finns stora datamängder att hantera 

och det via histogram delar in mätområdena i olika delområden för att mätområdena ska bli 

färre och lättare att utläsa. Den största skillnaden är att histogram oftast beskriver andelar och 

inte antal (ibid.). 
 

Paretodiagram - Ett paretodiagram används som hjälp för att ta reda på i vilken ordning olika 

problem ska angripas (ibid.). Det är ofta flera olika problem som hänger samman, men då det 

bara går att lösa ett problem i taget så är ett paretodiagram ett bra verktyg. Datan som samlats 

in i en datainsamling kan med fördel användas för att ta del av informationen grafiskt. Enligt 

Bergman och Klefsjö (2012) kan man med hjälp av ett paretodiagram avläsa vilket problem 

som är mest kritiskt och därigenom avhjälpa problemen i rätt ordning. 
 

Orsaks-verkan-diagram - Orsaks-verkan-diagram kallas inte alltför sällan för fiskbensdiagram 

då det enligt Bergman och Klefsjö (2012) kan se väldigt benigt ut när det är klart. Benen 

kommer utav att huvudorsakerna till det stora problemet benas ut och sedan benas även de här 

huvudorsakerna i sin tur ut osv. tills det till slut är väldigt konkreta problemområden att arbeta 

med (ibid.). 
 

Uppdelning - Bergman och Klefsjö (2012) påpekar att det genom en uppdelning går att se 

inom vilket område problemen finns. Det görs genom att datainsamlingen sorteras i olika 
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grupper och för var grupp framställs ett histogram. De här histogrammen jämförs sedan med 

varandra för att kunna avslöja olikheter som kan ha samband med problemet. Bergman och 

Klefsjö (2012) poängterar att en grundregel vid framställande och analys av data är att data 

med olika ursprung inte bör blandas. Vid användande av uppdelning minimeras den risken. 
 

Sambandsdiagram - Om grundförutsättningarna har en mer kontinuerlig variation kan det i 

vissa fall vara olämpligt att använda sig av uppdelning (ibid.). I det fall då det råder ett 

samband mellan två variabler kan det vara mer lämpligt att använda sig av ett 

sambandsdiagram som visar sambandet mellan just de här två variablerna. Något som kan 

vara bra att tänka på är att det kan finnas ett så kallat nonsenssamband vilket innebär att två 

variabler ser ut att ha ett samband, men så är inte fallet då det är en tredje variabel som är 

orsaken (ibid.). 
 

Styrdiagram - För att göra tolkningen av data så enkel som möjligt så är det viktigt att datan 

illustreras grafiskt (ibid.). För att presentera data på ett sådant sätt är ett styrdiagram väldigt 

användbar då det visar skillnaden som funktion av tiden. Med jämna mellanrum bör det tas ut 

ett antal enheter från en viss process för att mäta de för att på det sätt se om och när en 

förändring skett i just den valda processen. Bergman och Klefsjö (2012) lägger dock största 

vikt på att det i ett styrdiagram går att utläsa så att en ändring verkligen leder till en 

förbättring, om det är det som eftersträvas. 
 

Ledningsverktyg 
Ledningsverktygen är enligt Eliasson et al. (1999) avsedda för att avläsa främst verbal 

information. Där är ett verktyg som även är avsett för att läsa av numerisk information och det 

är verktyget matrisdataanalys. De övriga ledningsverktygen hanterar den verbala 

informationen i ett antal gemensamma steg. Det rör sig allt ifrån informationssamling, där 

ämnet som ska analyseras väljs ut och information om det samlas in till åskådliggörandet med 

hjälp av den diagramtyp som anses mest lämplig för just den analysens syfte. Eliasson et al. 

(1999) tar upp de sju med följande beskrivningar: 
 
Släktskapsdiagram - Om det är en stor mängd information som ska struktureras, till exempel 

idéer eller åsikter menar Eliasson et al. (1999) att ett släktskapsdiagram är användbart. Även 

för att hitta bakomliggande orsaker till problem går det att använda. Ett släktskapsdiagram går 

ut på att en grupp om fyra till sju medlemmar som först får diskutera en del om det tema 

analysen gäller. För att sedan gå vidare får var och en skriva ner på en lapp vad de anser vara 

svaret på frågan. Alla svar gås sedan igenom och grupperas ihop både efter namn och efter 

innehåll. Om ett problem är för enkelt eller kräver en snabb lösning är inte släktskapsdiagram 

optimalt. Fördelar som Eliasson et al. (1999) tar upp är bland annat: 

 Vid kaotiska situationer identifieras problem lättare genom att verbal information 

samlas in och sorteras i naturliga grupperingar. 

 Det stödjer genombrottstänkande och hjälper till att skapa nya idéer. 

 Gruppmedlemmarna sporras att agera gemensamt genom att alla medlemmars åsikter 

inarbetas i diagrammet. Det bidrar till att öka delaktigheten. 

 

Relationsdiagram - Det är inte alltid en självklarhet om vilka relationer olika delar i ett 

problem eller idé har, men ett relationsdiagram hjälper till att strukturera upp det genom att 

kartlägga de logiska eller sekventiella sambanden mellan de här olika delarna. Eliasson et al. 

(1999) menar att det är en kreativ process där det logiska länkas med mer än en del i taget. 
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Det är ett mer omfattande verktyg som ställer mer krav på gruppmedlemmarna än vid arbete 

med exempelvis släktskapsdiagram. Relationsdiagrammet har oftast sin grund i ett annat 

diagram och används då för att komma åt mer exakt problemområde (ibid.). Arbetsgången är 

att det ska funderas kring vad som orsakar vad, vilket sedan ska analyseras för att kunna 

prioritera ut vad som är viktigt att arbeta med (ibid.). 

Träddiagram - Stora problem eller övergripande mål kan ibland vara svåra att hantera, men 

där tycker Eliasson et al. (1999) att träddiagram är en väldigt bra hjälp för att bryta ned ett 

stort problem till hanterbar nivå eller ett övergripande mål till konkreta åtgärder. 

Utgångspunkten för ett träddiagram kan antingen användas som ett första steg i 

förbättringsarbetet eller som en fortsättning på släktskapsdiagram eller relationsdiagram. 

Även här tycker Eliasson et al. (1999) att en grupp på fyra till sju personer är det som ska 

användas. Gruppen diskuterar vilka åtgärder som kan behövas för att nå det stora målet eller 

problemet och de här åtgärderna i sin tur diskuteras på samma sätt. För att komma fram till att 

nivån är uppfylld, delar gruppen ut poäng beroende på om åtgärden leder till att den högre 

nivåns mål eller delmål uppfylls helt (ibid.). 

Matrisdiagram - Matrisdiagram är det diagram som används när man vill undersöka olika 

samband (ibid.). För den information som ett matrisdiagram behöver så är det bra att använda 

redan nedbrutna oidentifierade problem för att se om det finns något samband och i så fall hur 

starkt. Det är även ett användbart verktyg enligt Eliasson et al. (1999) vid självutvärdering 

efter en analys för att bestämma hur förbättringsåtgärderna har gjort nytta, vad som kan tänkas 

behövas i framtiden och på det sättet få ut den mesta informationen genom att prioritera. 

Processbeslutsdiagram - Processbeslutsdiagram är ett verktyg som används vid 

implementering av ett förslag. Det minskar risken för oväntade problem som kan dyka upp då 

(Eliasson et al., 1999). Det har kommit fram genom att det har analyserats kring olika 

händelser som kan uppstå vid implementeringen. Om en situation är svår att förutse är 

processdiagrammet att föredra då de största fördelarna med diagrammet enligt Eliasson et al. 

(1999) är: 

 Eliminering av oväntade händelser och tänkbara problem kan ofta förebyggas. 

 Problemområden specificeras och med det kan val av lämliga åtgärder underlättas. 

 Alla inblandades åsikter samlas in och beaktas och gör att planerna enkelt kan ändras, 

vilket gör verktyget väldigt reglerbar. 

 

Gruppen som tillsätts bör återigen bestå av fyra till sju personer, men här bör de ha 

övergripande kunskaper inom området och med det ser helheten samt experter inom just sitt 

område och med det kan beskriva specifika problem inom det området. Med fördel tar 

Eliasson et al. (1999) upp att det kan vara chefer men även medarbetare med samma insyn 

fungerar bra. 
 

Pildiagram - Verktyget leder fram till vilken ordning de olika aktiviteterna bör genomföras 

för att effektivisera och underlätta implementeringen av ett förslag (Eliasson et al., 1999). 

Diagrammet består av ett nätverk med pilar och punkter som beskriver sambanden mellan 

aktiviteterna. De aktiviteter som ska genomföras identifieras och även vilka aktiviteter som 

måste följa efter varandra samt vilka som kan löpa parallellt med varandra. Ett pildiagram 

används med fördel vid tillfällen då det som ska implementeras är relativt komplicerat eller 

när det råder tidspress på arbetet med implementeringen. Eliasson et al. (1999) tar upp att med 

ett pildiagram kan en implementeringsplan utformas vilket kan leda till minimering av 

arbetets totala tidsåtgång. En annan stor fördel är att diagrammet ger en helhetsbild av 
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uppgiften, vilket kan underlätta att upptäcka problemområden redan innan implementeringen 

startar (ibid.). Den grupp som arbetar med detta diagram bör vara både chefer och 

medarbetare med goda kunskaper kring detaljerna om det som arbetet gäller och även här bör 

de vara en grupp om fyra till sju personer (ibid.). 

Matrisdataanalys - Det här verktyget är det enda bland ledningsverktygen som används för att 

analysera numerisk information (ibid.). Det är en analys av datamaterial där de enskilda 

iakttagelserna består av mått på flera variabler. Exempel på sådana analyser kan enligt 

Eliasson (1999) vara analys om kunders köpvanor gällande visst varumärke, ekonomi, ålder, 

kön eller familjestorlek. Huvudtanken är att minska antalet variabler genom att skapa nya där 

flera av de gamla passar in (ibid.) 
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Bilaga 3 

 

Intervjumall 
Presentera oss själva och vår undersökning. 

Be om att få spela in. 

Be respondenten presentera sig och be denne berätta om organisationen. 

 

 Visioner?  

 Kvalitetssystem? 

 Ledningssystem? 

 

KOMMUNERS UPPBYGGNAD 

Riktlinjer: (TQM, ISO, Deming) 

 Se ut? 

 Till vem? 

 Storlek? 

 Maxgräns? 

 

Besluten: 

 Tillvägagångssätt? 

 Vilka beslut, vilken nivå? 

 Når medarbetarna? 

 Deltar alla? 

 

FÖRBÄTTRINGSARBETE 

System: 

 Namnge och förklara 

 Styrsystem vs ledningssystem? 

 

Styrning: 

 Ekonomistyrning? 

 Vad är det för er? 

 Hur används det? 

 Kravstandard? 

 

Kvalitet: 

 För er? 

 Används? 

 Viktigt? 

 För vem? 

 Visar sig hur? 

 Mäts? 

 

Ekonomistyrning → kvalitet 

 Kan/ bör finnas koppling? 

 Ni → fungerande system? 

 Hur fungerar det? 

 Om ni haft/inte haft? 
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Utgångsfrågor för intervjumall 
 

1)Förklara tillvägagångssättet när ett beslut tas. 

 

2) Vilka beslut ska tas på vilken nivå? 

 

3) Hur sprids besluten? 

a) Når besluten ända ner till medarbetarnivå? 

 

4) Finns det något sorts system i er organisation? 

a) Om ja, vad kallas det systemet? 

b) Förklara hur systemet fungerar. 

 

5) Finns det ett sätt där alla kan delta i beslut? 

 

6) Finns det någon skillnad på styrsystem och ledningssystem? 

a) Om ja, vad? 

 

7) Vad är ekonomistyrning för er? 

a) Hur visar sig ekonomistyrningen hos er? 

b) Finns det någon kravstandard för ekonomistyrningen? 

 

8) Vad är kvalitet för er? 

a) Anser ni att det är viktigt med kvalitet? 

b) Om, ja, Hur visar sig kvaliteten hos er? 

c)Vem är kvalitet till för? 

 

9) Anser ni att det kan/bör finnas en koppling mellan ekonomistyrning och kvalitet? 

a) Varför/varför inte? 

 

10) Anser ni att ni har ett fungerande system mellan ekonomistyrning och kvalitetsstyrning? 

a) Om ja, Förklara hur det ser ut. 

 

11) Hur ska en riktlinje se ut? 

a) Finns det någon maxgräns för hur stor den ska vara och vem den vänder sig till? 
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