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Sammanfattning
Det aktuella examensarbetet utgår ifrån en genomförd förstudie som kartlagt brister i
konsekvensutredning rörande företags kostnadseffekter vid regelgivning. Syftet med arbetet är att
ta fram en modell för förbättrad kartläggning av population, den identifierade förbättringsmöjlighet
som i enlighet med förstudien ses ha störst genomslagskraft på konsekvensutredningars
övergripande kvalitet. Arbetet omfattar även utvecklandet av en plan för implementering. Det
teoretiska ramverket för studien grundar sig på Demings förbättringskunskap och ideologin runt
offensiv kvalitetsutveckling samt tillhörande hörnstensmodell. Den metod som användes för att
lösa problemställningen grundar sig på en modifierad modell av en Plan-Do-Study-Act cykel som
benämns som Check-Plan-Do. Undersökningen som genomförts och tillhörande resultat har
genererat en applicerbar modell för förbättrad kartläggning av population. Resultatet svarar således
mot det syfte som kännetecknar rapporten och skapar förbättrade förutsättningar för kartläggning
av population genom utvecklandet av en standardiserad process.

Nyckelord:

förbättring,

standardiserat arbetssätt.

konsekvensutredning,

kvalitetsutveckling,

population,

Förord
Författarna vill rikta ett stort tack till de som bidrag till att examensarbetet möjliggjordes.
Stelacon AB, främst representerade av handledare Kristina Jansson, samt ett flertal andra
medarbetare på Stelacon har varit behjälpliga med information och åsikter som bidragit till att höja
kvaliteten på arbetet. Ämnesgranskare Per-Arne Forsberg har gett stöd under arbetets gång. Studien
hade inte heller varit möjlig att genomföra utan de individer som ställde upp för intervju och kom
med värdefulla insikter.
Rasmus Johansson och Robin Hallberg
Stockholm, maj 2017
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1 Introduktion
1.1 Inledning
Aktuellt förbättringsprojekt föregicks av en förstudie för att kartlägga de områden som
förbättringsprojektet berör. För att skapa förståelse för ämnet som behandlas inom ramen för
rapporten består inledningen av stycken som hämtats och till viss del omarbetats från den
genomförda förstudien.
Naturvårdsverket beskriver samhällsekonomi enligt följande “Samhällsekonomi handlar
om hushållning med knappa resurser och därmed om hur val görs mellan olika alternativ så att
resurser används där de gör mest nytta för samhället.” (Naturvårdsverket, 2017, para. 1). Vidare
uppges att ”Väl genomförda samhällsekonomiska analyser bidrar såväl till att motivera behovet av
styrmedel som att visa på hur styrmedlen kan utformas så att de når målet så pricksäkert som
möjligt.” (Naturvårdsverket, 2017, para. 3). En samhällsekonomisk analys representerar således
arbetet med att ta fram information kring hur resurser allokeras. För att lagar, förordningar och
förskrifter ska generera samhällseffektivt resursutnyttjande krävs att de är ändamålsenliga. En
förutsättning för att skapa ändamålsenliga regler är att i utformningen av dessa ta hänsyn till vilka
konsekvenser implementeringen av regeln ger upphov till.
En aspekt att ta hänsyn till är regelns konsekvens för de svenska företagen. Mer precist
innebär det att en konsekvensutredning med avseende på effekter för företagen syftar till att utröna
hur en ändring eller införande av en lag, förordning eller föreskrift påverkar företag direkt eller
indirekt genom olika ekonomiska faktorer. Att genomföra konsekvensutredning är en del av den
svenska regelstiftningsprocessen och ska genomföras av det departement eller myndighet som är
förlagsgivare. För att säkerställa att detta görs på ett tillfredställande sätt har Regelrådet inrättats
som ett fristående organ inom Tillväxtverkets verksamhet. Det bör påtalas att Regelrådet enbart
bedömer de delar i konsekvensutredningar som ska avhandla kostnads- och konkurrenseffekter för
de svenska företagen, i enlighet med beskrivingen nedan som hämtats från Regelrådets hemsida.
Regelrådet ska yttra sig över konsekvensutredningar som upprättats i enlighet med 15 a §
kommittéförordningen (1998:1474) eller 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning och som har legat till grund för ett förslag till
föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företag. (Regelrådet, 2017a, para. 1).
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1.1.1

Stelacon AB
Aktuell rapport skrivs med stöd från det svenska konsultbolaget Stelacon AB. Företaget

har ett femtontal anställda och kontor i Stockholm med kunder i både privat och offentlig sektor. I
figur 1 nedan, som är hämtad från företagets hemsida, beskrivs det tre primära områdena inom
vilka företaget är verksamt

Figur 1. Beskrivning av Stelacons huvudsakliga verksamhetsområden (Stelacon, 2017, para. 1).

Ett av Stelacons ramupphandlade uppdrag är att stödja Tillväxtverket vid analys och
beräkning av konsekvensutredningar. Företaget genomför även konsekvensutredningar på uppdrag
från myndigheter i samband med att de ska stifta förslag på regler.
Stelacons intresse i att bistå undertecknade i aktuellt examensarbete låg i att företaget
dels skulle kunna komma att använda sig av resultatet vid de egna konsekvensbedömningarna, men
lika primärt att företaget som del av sitt samarbete med Tillväxtverket vill vara en drivande part i
förbättringar av modeller och metoder för upprättande av konsekvensutredningar. Stelacon som
företag var inte primärt objekt för förbättringsprojektet, fokus låg på att ta fram generella åtgärder
som kan höja kvaliteten på konsekvensutredningar i allmänhet.

1.2 Bakgrundsbeskrivning
Aktuellt arbete föregicks av en förstudie som syftade till att på ett generellt plan åskådliggöra hur
marknaden för konsekvensutredningar ser ut och vilka problemområden som kan urskiljas vid
upprättandet av dessa utredningar. Mer specifikt syftade förstudien också till att ta fram förslag på
förbättringsområden som skulle komma att undersökas närmare i fortsatta studier i form av aktullet
examensarbete.

I
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konsekvensutredningar

på

ett
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föregick

övergripande
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plan

för

arbete
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förbättringspotential. Inledningsvis granskades i vilken utsträckning konsekvensutredningar i
helhet ansågs uppfylla kraven. Gällande 2016 beskriver Regelrådet (2017b, s. 16) att “Av de 162
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konsekvensutredningar som Regelrådet yttrat sig över 2016 bedömdes 52 procent uppfylla kraven
som ställs i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning”. I
figur 2 nedan illustreras resultatet för perioden 2009-2014, 2014, 2015 och 2016.

2009-2014

2014

2015

30%
60%

52%

36%

40%
70%

2016

64%

48%

Figur 2. Andel godtagbara och bristfälliga konsekvensutredningar enligt Regelrådet (2015, s.35; 2016, s.
18; 2017b, s. 16)

Värdena i figur 2 ovan symboliserar som nämnt andelen av konsekvensutredningar som
i helhet anses eller inte anses uppfylla kraven. Regelrådet bedömer även konsekvensutredningar
utifrån hur väl det har redogjorts för 15 olika aspekter. I tabell 1 synliggörs vilka de 15 aspekterna
är samt i vilken utsträckning Regelrådet bedömde att de uppfyllde krav.
Tabell 1. Redogörelse för Regelrådets bedömning av respektive delområde (2017b, s. 17).
Uppfyller krav
Ja
Nej
Andel Nej i %
Storlek på berörda företag
73
89
Konkurrenspåverkan
88
74
Administrativa kostnader
89
73
Andra kostnader
89
73
Särskilda hänsyn till små företag
91
71
Speciella informationsinsatser
96
65
Antal berörda företag
98
64
Förändringar i företagens verksamhet
79
48
Påverkan i andra avseenden
122
40
Alternativa lösningar
131
31
Särskild hänsyn till tidpunkten för ikraftträdande
132
30
Berörda företag utifrån bransch
136
26
Överensstämmelse med EU-rätten
143
19
Effekter om ingen reglering kommer till stånd
145
17
Syfte
158
4
Not: En formell bedömning av Speciella informationsinsatser gjordes endast i 127 fall av 162, en formell
bedömning av Förändringar i företagens verksamhet gjordes endast i 161 fall av 162

55%
46%
45%
45%
44%
40%
40%
38%
25%
19%
19%
16%
12%
10%
2%

4 av 50
I tabell 1 visas resultatet för 2016, vid genomförande av förstudien användes uppgifter
för 2015. Vid rangordning av de aspekter med högst andel brist kombinerat med en bedömning av
vilka aspekter som hade störst påverkan på konsekvensutredningen i helhet bedömdes att Storlek
på berörda företag samt Antal berörda företag ansågs vara lämpliga förbättringsområden att
angripa. De två aspekterna är båda kopplade till kartläggningen av den population som påverkas
av regeländringen, deras påverkan på resterande del av konsekvensutredningen och i förlängningen
indirekt påverkan på regelns utformning och samhällsnyttan illustreras i figur 3 nedan.

Figur 3. Illustration av hur delaspekter förhåller sig till varandra och påverkar
konsekvensutredningen i helhet och därigenom indirekt regelgivningen och samhällsnyttan
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Analysen i förstudien summerade till att målsättningen för aktuellt arbete skulle riktas in
på att förbättra kvaliteten på konsekvensutredningar i sin helhet genom framtagandet av en modell
för mer precis kartläggning av population.
1.2.1

Berörda företag utifrån bransch
Till begreppet Kartläggning av population kan även Berörda företag utifrån bransch

anses höra. Att beskriva berörda företag utifrån bransch är vanligtvis en aspekt för vilken
konsekvensutredningar i stor utsträckning, 84 % av fallen 2016, uppfyller kraven enligt Regelrådet.
Även om aspekten inte är ett av de huvudsakliga problemområdena har det i aktuellt arbete
behandlats eftersom beskrivning av berörda företag utifrån bransch är en kategorisering av antal
företag, det är naturlig del för att ge en förståelse av den berörda populationen. Berörda företag
utifrån bransch är således en aspekt som blir en viktig del i kartläggningen av population, varför
denna aspekt tillsammans med de två tidigare nämnda tillsammans utgör grunden för den
undersökning som genomförts.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med aktuell rapport är att förbättra kvaliteten på uppskattning av företagens
kostnadseffekter vid konsekvensutredningar som genomförs i samband med regeländringar.
Förstudien påvisade att kvaliteten bör kunna höjas genom en mer precis kartläggning av
population. Utifrån förstudiens resultat har följande frågeställningar författats:
Hur kan populationen kartläggas mer precist med hjälp av kvalitetstekniska
verktyg och modeller?
Hur kan framtagen modell implementeras?

1.4 Antaganden, avgränsningar och begräsningar
1.4.1

Antaganden
Aktuell rapport bygger delvis på de utlåtanden och bedömningar som genomförts av

Regelrådet. Således omfattar detta arbete ett antagande om att dessa utlåtanden och bedömningar
genomförts på ett tillfredsställande vis med utgångspunkt i Regelrådets uppgiftsbeskrivning och
tillhörande lagrum. I konkreta termer likställs kundens behov och förväntning med Regelrådets
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tolkning av lagtexten, så som den kommer till uttryck i utlåtanden gällande konsekvensutredningars
kvalitet.
Vidare görs också antagandet, som bygger på resultatet i förstudien, att kartläggningen
av populationen har en betydande påverkan för bedömningen av regelns effekt med avseende på
företagens ekonomiska aspekter.
1.4.2

Avgränsningar
En konsekvensutredning ska ta hänsyn till en rad aspekter, varvid det ekonomiska och

konkurrensmässiga effekterna av regelförändringar är ett område. Studien avgränsar sig från att
behandla aspekter utöver de ekonomiska och konkurrensmässiga effekterna, i mer detalj studeras
enbart delområdet som behandlar den berörda populationen. I allmänna ordalag omfattar
population såväl individer som statliga organ samt företag, studien avgränsar sig till att enbart
behandla kartläggningen av svenska företag.
Arbetet är avgränsat till att ta fram en plan för implementering, varför ansvar för
genomförande av implementeringen ligger utanför syftets omfattning.
1.4.3

Begränsningar
Som följd av att kartläggning av population i studien behandlas avgränsat från resterande

moment i en konsekvensutredning finns det en risk för suboptimering. Risken har behandlats
genom validering av lösning med hjälp av sakkunniga, men risken kan inte helt uteslutas.
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2 Teori
2.1 Den teoretiska bakgrunden
Kvalitetsutveckling präglas av såväl mjuka som hårda delar av organisationer och
verksamheter, varför teoretiska resonemang rörande båda aspekterna kommer att delges under detta
kapitel. Demings förbättringskunskap (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 411) representerar den mentala
aspekten av kvalitetsutveckling medan Bergman och Klefsjös (2012, s. 40) hörnstensmodell
preciserar den praktiska delen.
2.1.1

Förbättringskunskap - Deming’s Profound knowledge
Bergman och Klefsjö (2012, s. 52) presenterar Demings teoretiska utgångspunkt rörande

kunskap för ständig förbättring som bestående av fyra grundläggande områden.
Systemförståelse
Förståelse för variation
Kunskapsteori
Psykologi
De fyra elementen representerar enligt Deming tillsammans den kunskap som individer
och organisationer behöver tillskriva sig för att kunna upprätta en verksamhet som präglas av
ständig förbättring (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 411).
Systemförståelse
Ett system representerar det grundläggande perspektivet i Demings teoretiska ansats, där
systemet utgörs av en rad olika delar som samverkar för ett gemensamt mål. Respektive del kan
utgöras av såväl människor, avdelningar eller materiella ting där det väsentliga ligger i perspektivet
av samverkan och ett gemensamt mål. Således blir kontentan av systemförståelse att se sambanden
mellan de delar som representerar systemet för att därigenom skapa en helhetsbild och förståelse
för systemet i sin helhet. (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 412)
Förståelse för variation
Perspektivet av ett system präglas, som alla delar av en organisation, av olika typer av
variation. Deming påtalar hur synen på variation och kunskapen kring dess uppkomst är av ytterst
vital karaktär för upprättandet av en ständigt förbättrande organisation. Genom en förståelse för
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skillnaden mellan urskiljbar och slumpmässig variation kan förbättrande insatser inom systemets
ramar fokuseras mot den variation som kan påverkas. (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 412)
Kunskapsteori
För att kunna utveckla en organisation som kännetecknas av ständig förbättring krävs
kunskap om historien och nuet. Det Deming påtalar som grundläggande är förmågan att skapa en
prognos eller teori utifrån de faktorer och den information som finns att tillgå. Således är det av
hög relevans att kunna analysera och dra slutsatser utifrån nuläge och empiriska grunder, vilket
kan jämföras och liknas med angreppssätt likt en Plan-Do-Study-Act cykel. (Bergman & Klefsjö,
2012, s. 413)
Psykologi
För att kunna tillämpa ett systemtänk krävs att den mänskliga faktorn kan hanteras och
framförallt förstås. Förståelse för hur människor interagerar och samverkar med varandra och i
grupp blir en vital del i utvecklandet av en ständigt förbättrande organisation. I tillägg till detta hör
också förståelsen för människors drivkrafter och motivation samt ett förhållningssätt som präglas
av ett perspektiv där alla parter skall ha någonting att vinna på ett samarbete. (Bergman & Klefsjö,
2012, s. 413-414)
2.1.2

Offensiv kvalitetsutveckling och Hörnstensmodellen
Bergman och Klefsjö (2012, s. 38) definierar sin syn på offensiv kvalitetsutveckling

genom ett rakt och praktiskt synsätt:
[...] man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och
förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket
alla är engagerade och som har fokus på organisationens processer. (Bergman & Klefsjö,
2012, s. 38)
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Figur 4. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling så som det är beskrivet och
illustrerat av Bergman och Klefsjö (2012, s. 40)

Utifrån den tolkning som presenterats visualiserar Bergman och Klefsjö (2012, s. 40) den
teoretiska ansatsen för offensiv kvalitetsutveckling med hjälp av hörnstensmodellen i figur 4. I
nämnda figur 4 syns de hörnstenar som i sig utgör de grundläggande fundamenten i offensiv
kvalitetsutveckling. Utifrån de sex hörnstenarna bör således en organisation vid tillfredsställande
tillämpning av vederbörande aspekter kunna utvecklas ur kvalitetssynpunkt. Således kan kvalitet
förbättras genom att ”[...] aktivt förebygga, förändra och förbättra och inte kontrollera och
reparera.” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38)
Sätta kunderna i centrum
Ett centralt begrepp inom ramen för hörnstensmodellen är kvalitet, där begreppet och
värderingen av kvalitet i enlighet med Bergman och Klefsjö (2012, s. 40) är någonting som ligger
hos kunden. Således är den mest centrala byggstenen i offensiv kvalitetsutveckling en organisations
förmåga att sätta kunderna i centrum genomgående för alla delar och aspekter av verksamheten. I
kundbegreppet ingår aspekter som behov och förväntningar, vilka kan ses som uttalade såväl som
outtalade, som inom ramen för denna hörnsten bör eftersträvas mot att uppfyllas och dessutom
överträffas (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 26). Således syftar denna hörnsten till ett förhållningssätt
som fokuserar på de behov och förväntningar som kunderna har direkt och indirekt samt idag som
i framtiden.
Basera beslut på fakta
Den andra hörnstenen inom offensiv kvalitetsutveckling syftar till hur beslut fattas och
det vitala i att begrunda beslut på fakta. Precis som i fallet med variation är det i praktiken viktigt
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att grunda beslut på fakta som är av relevans för beslutets karaktär, där slumpmässiga faktorer bör
åsidosättas till förmån för urskiljbara faktorer och variation. För att kunna basera beslut på fakta
behöver därför utvald information stå i paritet till och ge en tydlig nulägesbild av situationen. För
att beslut därigenom skall kunna fattas med syfte att förbättra och utveckla, skall den inhämtade
informationen således också analyseras och dra slutsatser utifrån. (Bergman & Klefsjö, 2012, s.
42-44)
Arbeta med processer
Bergman och Klefsjö (2012, s. 44-45) påtalar hur processer och i huvudsak förmågan att
arbeta med och förstå dessa inom en organisation är ett grundläggande element inom offensiv
kvalitetsutveckling. Processer kan i sig definieras i enlighet med de nämnda författarnas definition;
“En process är ett nätverk av sammanhängande aktiviteter, som upprepas i tiden.” (Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 44). Processer representerar således ett system som förädlar input med hjälp av
resurser som sedermera resulterar i en färdig produkt för kunden att värdera. Genom att arbeta med
processer kan hela processer eller delar av processer förbättras för att öka värdet på outputen och
således kvaliteten på det upplevda resultatet (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 44-45). Utifrån den
preciserade definitionen ligger det vitala i att arbeta med processer på ett systematiskt sätt och
angreppssätt.
Arbeta ständig med förbättringar
Bergman och Klefsjö (2012, s. 47) definierar i sin bok kvalitetsutvecklingens grundregel
som att “Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad”. Utifrån
nämnda grundregel är hörnstenen att ständigt arbete med förbättringar av yttersta vikt. Status quo
innebär över tid, sett för en organisation, en gradvis stagnerande kurva i takt med att kundens behov
och förväntningar förändras och utvecklas. Således blir ständig förbättring och utveckling
nödvändigt och en viktig aspekt för att kunna minska kostnader såväl som förbättra kvaliteten. En
väsentlig del i arbetet med att ständigt förbättra organisationer ligger i att ta vara och lära sig av de
avvikelser, misslyckanden och problem som uppdagas inom ramen för ett system eller en process.
Dessa avvikelser kan sedermera avhjälpas och utvecklas med hjälp av verktyg som Plan-Do-StudyAct cykler som arbetas igenom och återupprepas. (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46)

Skapa förutsättningar för delaktighet
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Delaktighet är ett av ledorden och en hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling och kan på
ett tydligt vis kopplas ihop med den förbättringskunskap som nämnts under föregående rubrik. Att
skapa förutsättningar för delaktighet handlar om att ta tillvara på och utveckla den mänskliga
faktorn inom ett system, organisation eller process. För att en individ skall kunna utvecklas och nå
en högre potential behöver denna känna sig behövd, få möjlighet att ta ansvar och delges
information för att kunna ta ansvar. Ledordet i ekvationen är således delegation av ansvar och
information som i sin tur skapar förutsättningar för utvecklingen av den enskilda individen. Genom
att tilltala personliga behov och motivera medarbetare genom delegation skapas förutsättningar för
delaktighet som blir en av grundbultarna för resterande delar av offensiv kvalitetsutveckling.
(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 48-49)
Utveckla ett engagerat ledarskap
Ledarskap och förmågan att utveckla ett engagerat och väl fungerande sådant är en vital
del inom alla kvalitetstekniska verktyg, metoder och modeller och likväl inom offensiv
kvalitetsutveckling. Ledarskapet och dess förmåga att engagera blir limmet som håller ihop
resterande delar och får alla delar av systemet att sträva mot samma mål och arbeta efter de riktlinjer
som kännetecknar offensiv kvalitetsutveckling. Ett engagerat ledarskap visar vägen för andra
medarbetare och blir en viktig kugge i arbetet med att bygga upp en kultur som präglas av ständig
förbättring och delaktighet. (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 50)

2.2 Tidigare forskning
2.2.1

Standardisering av processer i tjänsteföretag
Traditionellt har standardisering framförallt varit frekvent förekommande i tekniska

miljöer och industrier i vilka förutsägbarheten och graden av kontrollerade upprepningar har varit
hög. Standardisering inom tjänstesektorn har ökat markant det senaste årtionden, detta till trots att
tjänsteproduktion vid en första anblick kan anses vara förenat med oförutsägbarhet och
heterogenitet. Att förena standardisering, som i kort innebär att använda i förväg överenskomna
lösningar för återupprepande situationer, med den oregelbundenheten som associeras med
tjänsteutförande kan således i viss utsträckning te sig paradoxalt. I mer detalj är det involveringen
av kunder och medarbetare i processen som motiverar ifrågasättandet av möjligheten till
standardisering, detta eftersom det råder debatt om i vilken grad människors beteende kan och
borde standardiseras. De Vries är en aktör som förespråkar standardisering inom tjänstesektor och
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vars modell fungerat som grund till utvecklingen av standarden ISO/IEC Guide 76:2008 Development of service standards -- Recommendations for addressing consumer issues. (De Vries
& van Delden, 2011, s. 70-71).
Tillsammans med van Delden genomförde de Vries en fallstudie i samband med
standardisering av en tjänsteprocess hos företaget Shell Global Delivery Services (De Vries & van
Delden, 2011, s. 73). I studien identifierades att standardiseringen av tjänsteprocessen, likväl som
arbetet med att ta fram standarden, båda hade positiva effekter för processen. Nedan redogörs för
de positiva effekterna som (De Vries & van Delden, 2011, s. 72-73) presenterar:
Ökad transparens för medarbetare och andra involverade genom beskrivning av
processteg.
Förbättrad effektivitet och kvalitet som följd av att medarbetare fick större förståelse
för sin uppgift.
Förtydligande om möjlighet till flexibilitet i samband med att undantagsfall
inträffar.
Bättre utbildning som följd av att en tydligare och mer transparent process
möjliggjorde identifiering av områden inom vilket utbildning var aktuellt och
lönsamt.
Tidigare underförstådd kunskap synliggörs i standarden och kan därigenom delas,
utvärderas och förbättras.
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3 Metod
3.1 Forskningsstrategi
Denscombe (2014, s. 22-23) beskriver hur en strategi för att uppnå fastställda mål bör
definieras tidigt i forskningsprocessen. Författaren räknar upp ett flertal strategier och poängterar
att strategivalet bör göras med utgångspunkten att strategin ska svara mot undersökningens syfte.
Det beskrivs vidare att en strategi inte kan klassas som bra eller dålig, utan snarare mer eller mindre
lämplig i förhållande till forskningsprojektets syfte.
Aktionsforskning kopplar forskning till praktiken och är lämplig när forskningens syfte
är att “Lösa ett praktiskt problem” (Denscombe, 2014, s. 23) samt “Skapa riktlinjer för bästa
tillvägagångssätt” (Denscombe, 2014, s. 23). Vanligt kännetecknande för att aktionsforskningen är
att den genomförs som en del av praktiken samt att forskaren undersöker sin egen praktik med sikte
på att förändra den på ett fördelaktigt sätt (Denscombe, 2014, s. 181). Aktionsforskning har också
en cyklisk karaktär vilket illustreras i figur 5 nedan, samtidigt påpekar Denscombe (2014, s. 183)
att bilden är något av ett ideal och att forskningen i praktiken ofta inskränks till ett eller några av
momenten.

Figur 5. Illustration av hur aktuellt arbete och föregående förstudie förhåller sig
till aspekter av aktionsforskningens cykliska process (inspirerad av
Denscombe, 2014, s. 183)
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Med utgångspunkt i att uppsatsens primära frågeställning syftar till att lösa ett praktiskt
problem, hur kartläggningen av berörda företag kan förbättras med stöd av kvalitetsverktyg och
modeller, ansågs aktionsforskning vara ett lämpligt val av forskningsstrategi. Sett till den cykliska
processen relateras till professionell praktik genom att en av författarna samt uppsatsens handledare
är verksamma inom området. Den kritiska reflektionen för att identifiera problem genomfördes i
förstudie

som

förgick

aktuell

uppsats

och

som

beskrivs

i

rapportens

inledande

bakgrundsbeskrivning. Aktuellt forskningsprojekt tog således vid i stadiet forskning och
genomförde en systematisk och noggrann undersökning så som beskrivs i efterföljande avsnitt
gällande metod för datainsamling samt metod för dataanalys. Resultatet av dataanalysen
utmynnade i ett förbättringsförslag som kompletterades med en handlingsplan för att ge underlag
till att initiera förändring. Således behandlades Strategisk planering medan Handling i enlighet
med fastställd avgränsning utelämnas.

3.2 Datainsamlingsmetod
3.2.1

Semistrukturerade intervjuer för förståelse av arbetet
För att öka förståelsen om hur arbetet med att kartlägga berörd population går till

genomfördes två semistrukturerade intervjuer med personer som utför konsekvensutredningar.
Valet av intervju som datainsamlingsmetod utgick från att det är fördelaktigt att använda vid
granskning av komplexa fenomen så som ”priviligierad information, där möjligheter finns att tala
med nyckelpersoner på fältet som kan ge särskilt värdefulla insikter och kunskaper baserade på
deras erfarenhet eller position.” (Denscombe, 2014, s. 265). En svårighet som författaren
(Denscombe, 2014, s. 264) nämner är att få tillgång till intressanta personer att intervjua, vilket i
aktuellt fall styrde undertecknade till att intervjua en begränsad, icke representativ, population.
Intervjuerna genomfördes via videosamtal och spelades in med diktafon. För att möjliggöra analys
så transkriberades intervjuerna översiktligt, noteringar gjordes om tidpunkt för olika uttalande för
att vid behov kunna återvända och med exakthet citera utsagor. Att transkriberingen endast gjordes
på en övergripande nivå motiverades av att ”om innehållet i en intervju används för den faktiska
informationen som den innehåller, kan forskaren vara ganska selektiv: det räcker kanske med att
transkribera små extrakt som går att använda som citat för att illustrerar särskilda poänger när
resultatet ska redovisas” (Denscombe, 2014, s. 285).
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3.2.2

Granskning av regelrådets yttranden
Regelrådet författar ett individuellt yttrande för respektive konsekvensutredning som

granskas, år 2016 gjordes 162 yttranden (Regelrådet, 2017b, s. 16) och samtliga ingick i
undersökningens urval. Då undersökningen utgår från granskning av skriven text i form av
yttranden, att likna vid rapporter, kan datainsamlingen liknas vid dokumentär forskning.
Denscombe (2014, s. 326) beskriver hur det i processen för dokumentär forskning är viktigt att
kontrollera källornas validitet enligt aspekterna autenticitet, representativitet, innebörd och
trovärdighet. Dokumentens autenticitet försäkrades genom att samtliga yttranden inhämtades från
Regelrådets officiella hemsida. Gällande representativitet ansågs att det enskilda yttrandet inte var
representativt för bedömning av den totala kvaliteten på kartläggningen av berörd population,
därför valdes att granska samtliga yttranden för att på så sätt skapa ett underlag som i helhet kunde
anses som representativt.

Innebörden i dokumenten bedömdes som tydliga. Vad gäller

trovärdigheten har som tidigare under rubriken Antaganden beskrivit att Regelrådets yttranden
anses tillförlitliga.
Denscombe (2014, s. 384) beskriver att data bör förberedas för analys genom att
katalogisera och indexera rådata med unikt serienummer för att underlätta hantering om att
möjliggöra att återvända till att granska rådata som identifieras som särskilt intressant. För att
möjliggöra analys av Regelrådets yttranden laddades respektive dokument ned och text under
rubriken Berörda företag utifrån antal, storlek och bransch kopierades tillsammans med yttrandets
diarienummer in i ett Exceldokument. Således skapades ett samlat dokument som kunde användas
för vidare analys.

3.3 Dataanalys
3.3.1

Förbättringscykel – Check, plan, do
I Bergman och Klefsjös (2012, s. 228) tolkning av Demings klassiska förbättringscykel,

Planera-Gör-Studera-Lär, beskrivs att det inledningsvis när ett problem upptäcks är viktigt att
fastställa den verkliga orsaken för att sedan planera åtgärder för att korrigera problemet. Därefter
görs de planerade aktiviteterna och effekterna av åtgärderna granskas i det efterföljande steget
studera. Från vad som framkommer i steget studera tas lärdom inför kommande förbättringsarbete.
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Seddon (2005, s. 102) menar att den klassiska Plan-Do-Study-Act cykeln formulerades av Deming
med utgångspunkt i att ledare redan hade god kunskap om aktuellt verksamhetsområde och därför
redan visste vilka problem som skulle angripas enligt metodiken för Plan-Do-Study-Act. Seddon
(Seddon, 2005, s. 100) beskriver vidare hur medvetenheten om problem skapar en känsla av
brådska och fungerar motiverande för att genomföra förbättringsaktiviteter. Författaren
exemplifierar med scenarier i vilka kriser inom företag har skapat möjligheter att genomföra
förändringar som fått positiva effekter, samtidigt påtalas att ledare bör agera proaktivt och
genomföra förbättringsarbete för att undvika kriser. Det är med motiveringen att den proaktiva
ledaren behöver upptäcka problem innan det är krisartade, och tolkningen att Deming vid
utformningen av Plan-Do-Study-Act cykeln tog för givet att ledare hade kunskap om problem i
verksamheten, som Seddon (2005, s. 101-102) utvecklade modellen för förbättringsarbete som
syns i figur 6 nedan. Under efterföljande rubriker förklaras modellen kombinerat med redogörelse
för hur den applicerades som metod inom aktuell undersökning.

Figur 6. Illustration av Check-Plan-Do cykel beskriven av Seddon (2005, s. 101).

17 av 50
3.3.2

Check
Seddon (2005, s. 102) inleder förbättringsarbetet med check för att därigenom studera

problem ur nya perspektiv och upptäcka tidigare okända förbättringsmöjligheter. Relaterat till
aktuellt arbete innebar det att undersökningen inleddes med att fastställa syftet med att efterfråga
mer precis kartläggning av berörda populationer, för vilket svar kunde härledas från
undersökningens förstudie beskriven i rapportens bakgrundsavsnitt. I arbetet med att fastställa
efterfrågans karaktär ansågs 7§ 1 p. förordning om konsekvensutredning vid regelgivning
(2007:1244) tillsammans med regelrådets utlåtande representera de krav som kan liknas vid
kundens efterfråga. Att analysera förordningens krav samt regelrådets utlåtande var således
metoden för att bestämma karaktären på efterfrågan som skulle tillgodoses. För att utvärdera
systems duglighet granskades regelrådets summering av andelen konsekvensutredningar under
perioden 2015-2016 som ansåg vara godtagbara inom delområdena antal företag, berörda företag
utifrån bransch, storlek på företag. I efterföljande steg för att skaffa en översiktlig bild av hur
arbetet med att kartlägga berörd population går till så analyserades det två genomförda semistrukturerade intervjuerna vars genomförande beskrivits tidigare i metodavsnittet.
3.3.3

Plan

What needs to change to improve performance against purpose?
För att fastställa vad som behövde förändras för att kartläggningen av berörd population
bättre skulle svara mot de krav som ställs genomfördes en kvalitativ analys av Regelrådets
yttranden under 2016. Som en följd av att det inte är Regelrådets yttrande i sig som är objekt för
undersökningen genomfördes inte en textanalys, istället ansågs yttrandena vara utsagor om ett
fenomen på samma sätt som när intervjuer genomförs med nyckelpersoner för att få insikter om ett
fenomen. Således genomfördes analysen enligt metodik för analys av intervjuutskrifter. Enligt
Denscombe (2014, s. 394) kräver analysen ”en detaljerad granskning av texten och innebär en
succesiv process där data kodas och kategoriseras”. Författaren beskriver hur forskaren lämpligt
läser igenom texten ett flertal gånger för att bli väl bekant med den och att databitar i nästa skede
förses med märkning eller etiketter, även benämnt som att kodas.
Vid genomförande av analysen i aktuell undersökning följdes rekommendationerna
beskrivna ovan och texten lästes igenom ett flertal gånger, efterhand kodades också textstycken
efter vilket område som berördes; antal företag, berörda företag utifrån bransch, storlek på företag
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samt om yttrandet indikerade om kartläggningen hade gjorts på ett tillfredställande (positivt) eller
bristande (negativt) vis. Kategoriseringen av koder gjordes enligt figur 7 nedan. Efter att kodningen
genomförts jämfördes textstycken med samma kodning för att på så sätt kunna identifiera mönster.

Figur 7. Illustration av kategorier som användes för att koda Regelrådets yttranden

What action could be taken? - Benchmarking
Bergman och Klefsjö (2012, s. 456) beskriver processjämförelser, också benämnt
benchmarking, enligt nedan.
[...] ett viktigt arbetssätt för processförbättringar som baseras på idén att noga jämföra sina egna
processer med andra, identiska eller liknande, processer för att finna förbättringsförslag.
(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 456)

Det grundläggande förhållningssättet vid benchmarking syftar således till att studera
liknande processer för att därigenom hitta och åskådliggöra faktorer och tillvägagångssätt som den
egna processen kan dra nytta av och förbättras utifrån. Således utgör detta arbetssätt en metod för
förbättring genom studier av erkänt framgångsrika processer eller delar av processer. Genom att
studera framgångsrika exempel kan skillnader mellan processerna åskådliggöras och inspiration
till förbättringsförslag sammanställas för utvecklingen av det egna tillvägagångssättet. (Bergman
& Klefsjö, 2012, s. 476-477)
I aktuellt arbete har benchmarking som det beskrivs ovan använts som stöd för
framtagningen av lösning. Aspekter i konsekvensutredningar som omtalats i positiva ordalag i
Regelrådets yttranden har studerats och använts som inspiration till den lösning som presenteras.
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3.3.4

Do
Seddon (2005, s. 101) beskriver hur Do innebär att de planerade aktiviteterna

genomförs för att sedan börja cykeln på nytt i Check. Som tidigare beskrivet är aktuell studie
avgränsad från att genomföra den faktiska implementeringen. Tillvägagångsätt för att i viss mån
sluta cirkeln blev att utarbeta en plan för implementering tillsammans med representanter för
Stelacon. Vid framtagningen av plan riktades energi på att implementeringsplanen i sig skulle
vara en Check-Plan-Do cykel, arbetsgruppen skulle själv få möjlighet att granska lösningen,
eventuellt omarbeta innan implementering och sedan kontinuerligt utvärdera och förbättra.
3.3.5

Utlåtande sakkunniga
För att säkerhetsställa kvaliteten på den framtagna lösningen och dess eventuella

funktion vid framtida implementering har utkast på lösningen diskuterats och utvecklats i samråd
med sakkunniga som besitter expertkompetens inom området för konsekvensutredningar. Denna
metodik har inom ramen för rapporten syftat till utvärdering och omarbetning av resultatet för att
på en praktisk nivå tjäna det övergripande målet med rapporten, att ta fram en metod för mer precis
kartläggning av population i samband med konsekvensutredning.

3.4 Validitet
Datainsamlingen som ligger till grund för resultatet i denna rapport bygger på kvalitativ
analys av Regelrådets utlåtanden av de för rapporten väsentliga delarna av företagens konsekvenser
vid konsekvensutredning. Arbetet präglas av ett specifikt undersökningsområde där enbart
information som rör population behandlats och analyserats inom ramen för datainsamlingen. De
utlåtanden som studerats och analyserats har därför genomgående bidragit till erhållandet av
relevant och väsentlig information sett till arbetets karaktär. Tillhörande kompletterande intervjuer
har kännetecknats av ett tydligt mål förankrat i arbetet och med den begynnande datainsamlingen
som grund. De data som analyserats utgör bedömningar av konsekvensutredningar sett till de
specifika aspekter som analyseras inom ramen för detta arbete. Vidare härstammar den data som
analyserats från samma institution som i förstudie och detta arbetet har utgjort grunden för
bedömning av den övergripande kvaliteten. Således är validiteten för den genomförda
undersökningen och arbetet i sin helhet hög.
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3.5 Reliabilitet
Analysen av de utlåtanden som studerats är av kvalitativ karaktär där undertecknade
denna rapport tolkat och värderat dessa. Kvalitativ analys försvårar således resonemanget kring
arbetets reliabilitet. De utlåtanden som studerats har följt tydliga riktlinjer och präglats av
enhetlighet vid formuleringar, språkbruk och bedömningar. Således är de tolkningar och den analys
av utlåtandena som genomförts av sådan karaktär att tillförlitligheten kan ses som god. Det resultat
som erhållits av undersökningen hade med stor säkerhet även kunnat erhållas av vid analys och
tolkning via tredje part. Generaliserbarheten i den studie som genomförts är med avseende på
problem vid bestämning av population och den föreslagna lösningen hög, detta eftersom samtliga
yttranden under ett år analyserats och därigenom skapat förutsättningar för upprättandet av analys
och tillhörande slutsatser. Att på ett bredare plan göra generaliseringar gällande användbarheten i
tillämpade kvalitetsverktyg vid förbättringsprojekt åtskilda från aktuellt studieobjekt är förenat
med osäkerhet. I ett bredare perspektiv bör studien framförallt ses som en fallstudie som
exemplifierar tillämpning av kvalitetsverktyg vid förbättringsprojekt. Arbetets reliabilitet bör med
utgångspunkt i nämnda faktorer ses som hög och tillförlitlig.

3.6 Etiska ställningstaganden
Vetenskapsrådet har formulerat fyra övergripande etikregler (Vetenskapsrådet, 2002)
Informationskravet – Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den
aktuella forskningsuppgiftens syfte
Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin
medverkan.
Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem
Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för
forskningsändamål.
Individer och organisationer har vid första kontakt delgivits syfte med kontakten och
erbjudits anonymitet I enlighet med konfidentialitetskravet och informationskravet. De intervjuer
som genomförts och de individer som tillfrågats och bidragit till arbetet har inte på något sätt
blivit intvingade eller pressade till att delta, utan har gjort detta i enlighet med samtyckeskravet.
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Vad gäller nyttjandekravet har de uppgifter som erhållits skyddats och behandlats likt beskriver
under efterföljande rubrik.
3.6.1

Anonymitet
Utifrån de etikregler som är gällande har undertecknade i sitt arbete varit tydliga med att

efterleva dessa. Datainsamlingen som genomförts har i huvudsak grundas på offentligt material
och kompletterats med två stycken kvalitativa intervjuer. Identiteten på de individer som intervjuats
är enbart känd av undertecknade till denna rapport samt vederbörandes handledare i berörda
examensarbete. Således har nämnda individer erbjudits en tillfredsställande anonymitet där varken
namn, arbetsplats eller annan identifierande form av uppgifter delgivits utomstående.
3.6.2

Objektivitet
Det övergripande syftet med den undersökning och förbättringsarbete som genomförts

riktar sig mot framtagningen av en modell som är praktiskt tillämpbar. Således är objektivitet inför
datainsamling och analys av vital karaktär för resultatets funktion. Objektivitet har därav tillämpats
i arbetets alla delar med syfte att ta fram en så funktionell lösning som möjligt. Erhållna resultat
och tolkningar av intervjuer och datainsamling har diskuterats med handledare och sakkunniga
inom berörda område för att säkerhetsställa ett objektivt perspektiv.
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4 Empiri
4.1 Granskning av Regelrådets utlåtande
I följande avsnitt redogörs för de mönster som har identifierats vid genomgång av
Regelrådets yttranden under 2016. Citaten som presenteras är utdrag från yttranden som i sin tur
gäller en enskild konsekvensutredning. För att underlätta läsningen har citaten numrerats, i Bilaga
1 som inleds på sida 48 återfinns hänvisning om vilket yttrande citatet är hämtat från.
4.1.1

Företagens storlek

Information om storlek på berörda företag saknas
Vid granskning av Regelrådets yttrande ter det sig som att flera konsekvensutredningar
helt saknar information om de berörda företagens storlek. Nedan visas ett urval av identifierade
yttranden som indikerar på att företagens storlek vid ett flertal tillfällen inte beskrivs.
3. Storleksmässig beskrivning saknas för samtliga kategorier företag
5. [..] information om företagens antal och storlek saknas i princip helt.
6. Därutöver saknas helt en redovisning av de berörda företagens antal och storlek.
9. Det hade enligt Regelrådets uppfattning varit önskvärt om det i konsekvensutredningen hade
funnits en redovisning av de berörda företagens storlek
4. [..] det borde ha varit möjligt att ge någon information om dessa berörda företags storlek.
7. Antal företag framgår inte och storleksmässig beskrivning av företagen saknas i princip
också.
2. [..] beskrivning av berörda företag ytterst kortfattad och information om företagens antal och
storlek saknas i princip helt.

Information om storlek på berörda företag är ej tillräckligt specificerad eller definierad
I andra fall framstår det som att konsekvensutredningen delvis berör företagens storlek
men att det enligt Regelrådets mening hade kunnat göras utförligare. Ett urval av utsagor som
indikerar på att en mer detaljerad redovisning är önskvärd följer nedan.
21. Regelrådet anser att det hade varit önskvärt med en utförligare redovisning avseende
berörda företags storlek vilket till exempel kunde gjorts genom att redovisa företagens
ekonomiska storlek.
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1. Regelrådet finner också att beskrivningen av de berörda företagens storlek med fördel hade
kunnat vara tydligare, exempelvis med uppgift om ungefärligt antal företag i olika
storleksklasser, antingen grupperade efter omsättningens storlek eller efter antal anställda.

I likhet med ovan ovan indikerad efterfråga på utförligare beskrivning uppmärksammar
Regelrådet i yttranden att vissa konsekvensutredningar visserligen behandlar storleksskillnader
mellan berörda företag men att företagens storlek i sig inte definieras.
57. Det framgår exempelvis hur stora företagen är i förhållande till varandra men inte hur stora
de är uttryckt i omsättning eller anställda.
26. Det hade också varit önskvärt om storleksbeskrivningen hade varit utförligare än att endast
innehålla information om att verksamheterna varierar mycket i storlek.
40. Regelrådet kan förstå att förslaget rimligtvis omfattar både stora, medelstora och små
företag, men anser likväl att förslagsställaren borde ha kunnat redovisa uppgifter om vad
exempelvis ett stort, medelstort respektive litet elinstallationsföretag generellt sett är.
42. Vad gäller storleken på de berörda företagen beskrivs endast kortfattat att det enbart är stora
företag som berörs. Detta är enligt Regelrådet en otydlig beskrivning då det dels inte
förklaras vad som avses med begreppet stora

Ge en fördjupad bild av de berörda företagen
Analys av Regelrådets yttranden tyder på en efterfråga om att de berörda företagens
storlek redovisas baserat på flera aspekter, för att därigenom skapa en nyanserad bild. Citatet nedan
är ett exempel på beskrivna önskan.
50. Det är också värdefullt att den storleksmässiga beskrivning som finns görs i flera
avseenden, eftersom det ger en fördjupad bild av de berörda företagen.

Beskriva spannet av berörda företag
Ett tillvägagångssätt för att fördjupa bilden av de berörda företagen som framträder vid
granskning av insamlad data är att beskriva de minsta och största företag som berörs av
regeländringen. Utlåtanden från Regelrådet som exemplifierar att ett sådant tillvägagångssätt
föreslås följer nedan.
14. En tydligare redovisning hade kunnat inkludera […] en uppskattning av de minsta
respektive största företagen som kan komma att beröras av förslaget för att ge en indikation
om de berörda företagens storlek.
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16. Förslagsställaren hade till exempel kunnat ange den ungefärliga storleken av de minsta
respektive största elproducenterna som berörs av förslaget.

Tillvägagångssätt för att beskriva storlek på berörda företag
Som illustreras i citaten nedan beskriver Regelrådet i yttranden att ett tillvägagångssätt
för att tydliggöra företagens storlek är att ge information om företagens omsättning.
54. Det hade exempelvis varit önskvärt om den ekonomiska storleken hade redovisats
27. Enligt Regelrådets mening hade det varit önskvärt om förslagsställaren har angivit hur stora
företagen är vad gäller t.ex. Omsättning.
47. Det hade kunnat förbättra konsekvensutredningens kvalitet ytterligare om det hade funnits
information om hur många företag som finns i olika grupper beroende på årlig omsättning,
exempelvis i form av en tabell
53. Enligt fördelningen i bilagan som är gjord i grupper efter omsättning, enligt definition i
kommissionens rekommendation 2013/361/EG, så berördes 1 817 stycken mikroföretag,
9601 stycken småföretag, 1576 stycken medelstora företag och 1409 stycken stora företag.

Relaterat till tidigare citerat yttrande, om det är fördelaktigt att redovisa flera aspekter
med avseende på företagens storlek för att fördjupa bilden, beskriver Regelrådet att företagens
storlek fördelaktigt kan beskrivas genom att redovisa såväl omsättning som antal anställda.
29. Regelrådet finner att förslagsställaren kunde ha beskrivit de berörda företagen, exempelvis
med uppgift om ungefärligt antal företag i olika storleksklasser, antal anställda eller efter
omsättningens storlek.
58. Regelrådet hade även gärna sett en översiktlig bild av företagens omsättning och antal
anställda.
8. De berörda företagen redovisas även utifrån om de har färre än tio anställda eller om de har
tio eller fler anställda.
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4.1.2

Antal berörda företag

Redogörelse för antal berörda företag saknas
Ett problem som identifieras genom Regelrådets yttranden är att det i deras mening
förekommer att konsekvensutredningar helt eller i princip saknar redogörelse över antal berörda
företag. Nedan presenteras ett urval av utsagor som indikerar på detta.
18. I remissen finns det inte någon redovisning av berörda företag utifrån antal, storlek och
bransch.
37. Regelrådet kan konstatera att det både i konsekvensutredningen och i betänkandet saknas
en redogörelse för berörda företag utifrån antal och storlek, […]
38. Vidare saknas det enligt Regelrådet helt en redovisning av berörda företag utifrån antal och
storlek.
7. Antal företag framgår inte och storleksmässig beskrivning av företagen saknas i princip
också.
2. Enligt Regelrådet är Näringsdepartementets beskrivning av berörda företag ytterst kortfattad
och information om företagens antal och storlek saknas i princip helt.

Antal företag i kategori
Vid flera tillfällen kommenterar Regelrådet i sina yttranden att de saknar en tydlig
redogörelse över antalet företag i det olika kategorierna av berörda företag. Relaterat till tidigare
citerade utlåtanden från Regelrådet gällande redovisning av de berörda företagens storlek knyter
följande yttranden an till dessa genom att Regelrådet efterfrågar att antalet företag inom det olika
storlekarna / typerna av företag redovisas.
4. Däremot borde det enligt Regelrådets uppfattning ha varit möjligt att ange i vart fall ett
uppskattat antal företag i de kategorier som nämnts bland övriga företag och det borde ha
varit möjligt att ge någon information om dessa berörda företags storlek.
9. Det hade enligt Regelrådets uppfattning varit önskvärt om det i konsekvensutredningen hade
funnits en redovisning av de berörda företagens storlek och uppgift om ungefärligt antal
företag som förslaget berör utifrån de skilda branscherna.
14. En tydligare redovisning hade kunnat inkludera förslagsställarens uppskattning av det totala
antalet företag i den berörda branschen och per trafikslag, […]
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32. Regelrådet saknar dock redovisning avseende antal och storlek för de som är skattskyldiga
för alkoholskatt. Detta hade till exempel kunnat ske genomangivande av antal och storlek
för respektive av ovannämnda kategorier.

4.1.3

Branschtillhörighet

Godtagbar redogörelse för branschtillhörighet är genomförd
Övergripande så indikerar analys av Regelrådets yttranden att redogörelsen för i vilka
branscher de berörda företagen återfinns vanligen är godtagbar.
12. Enligt Regelrådet är utredningens beskrivning beträffande antal företag och deras
branschtillhörighet till största del tydlig och detaljerad.
10. Enligt Regelrådet är det tydligt angivet vilka branscher som berörs och vilket antal företag
som kommer att ombedjas besvara enkäten.
49. Branschtillhörighet och sannolikt antal berörda företag framgår.

Branschtillhörighet framgår inte
Det är inte vanligt förekommande men några fall saknas dock beskrivning helt vilket
exemplifieras med följande citat.
18. I remissen finns det inte någon redovisning av berörda företag utifrån antal, storlek och
bransch.

Branschtillhörighet ej specificerat men framgår av förslag
Ett mönster som identifierats är att förslaget i sig tydliggör vilka branscher som berörs
och att det därigenom går att få förståelse för i vilka brancher de berörda företagen återfinns, detta
exemplifieras av bland annat:
37. Regelrådet kan konstatera att det både i konsekvensutredningen och i betänkandet saknas
en redogörelse för berörda företag utifrån antal och storlek, men att det av betänkandets
natur indirekt framgår vilka branscher som berörs.
46. Regelrådet gör följande bedömning. Det är möjligt att genom att läsa beskrivningen i
konsekvensutredningen få en bild av vilka branscher som berörs.
52. Det saknas en separat redovisning av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch.
Enligt Regelrådets mening framgår det av remissen som helhet vilka branscher som berörs.

4.1.4

Att hantera svårigheter med att fastställa storlek eller antal
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För regeländringar då det är svårt att fastställa eller uppskatta antalet berörda företag
och/eller storleken på de berörda företagen efterfrågar Regelrådet en transparens om de
uppskattningar som görs.
50. Det är värdefullt att förslagsställaren anger både vad som är känt och vilka osäkerheter som
finns i förutsättningarna för de uppgifter som lämnas.

Fortsatt på samma tema så är det återkommande i Regelrådets yttranden att vid tillfällen
då det är förenat med svårigheter att fastställa antal och storlek på de berörda företagen bör
svårigheten i sig samt de aktiviteter som genomförts för att övervinna den beskrivas.
51. Regelrådet har förståelse för att det kan finnas svårigheter att avgöra hur många företag
som berörs av regleringen samt hur stora de är. Det saknas dock helt en redovisning av vilka
eventuella försök som har gjorts för att uppskatta antalet och storleken på de företag som
berörs av förslaget.
14. Enligt Regelrådet saknas det en tydlig redovisning av berörda företag utifrån antal och
storlek, och förslagsställaren anger ingen motivering till varför det inte gått att beskriva
berörda företag utförligare.
19. Vidare saknar Regelrådet en redogörelse över vilka försök som har gjorts för att bedöma
hur många företag som berörs samt hur stora dessa företag är.
41. Att det är otydligt vilka branscher som berörs och att det helt saknas uppgifter om
företagens storlek är en påtaglig brist. Om det har gjorts försök att insamla sådan
information och om det har funnits särskilda svårigheter förknippade med detta, borde det
ha angetts.
59. Att det helt saknas uppgifter om företagens antal och storlek är emellertid en väsentlig brist.
Det borde enligt Regelrådets uppfattning ha varit möjligt att ge mer information om detta
än vad som finns i konsekvensutredningen. Om försök har gjorts och det har funnits
problem med att få fram uppgifter borde detta ha angetts.

Genomgående i Regelrådets yttrande, som delvis indikerats i citaten i föregående stycke,
antyds att det finns en förståelse för att det kan vara problematiskt att fastställa antal och storleken
på de berörda företagen. Generellt används termen uppskatta och att det främst är uppskattningar
som efterfrågas indikeras i citaten som följer.
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13. Regelrådet ser det som positivt att förslagsställaren har gjort ett försök att uppskatta det
totala antalet berörda företag samt gett en indikation om dessa företags storlek.
4. Däremot borde det enligt Regelrådets uppfattning ha varit möjligt att ange i vart fall ett
uppskattat antal företag i de kategorier som nämnts bland övriga företag och det borde ha
varit möjligt att ge någon information om dessa berörda företags storlek.

4.1.5

Att införskaffa information genom att konsultera branschorganisation
Som tidigare presenterat indikerar data att Regelrådet anser att vid svårigheter med att

kartlägga populationen bör det beskrivas vilka aktiviteter som vidtagits i försök att övervinna
hindret. Ett exempel på svårighet är när det departement eller myndighet som genomför
konsekvensutredningen internt inte har den information som krävs för att kartlägga populationen,
ett scenario vilket Regelrådet uttryckte sig enligt följande om.
43. Enligt Regelrådet är det faktum att förslagsställaren själv inte har tillgång till uppgifterna
inte en tillräcklig grund för att avstå från att närmare utreda uppgifterna.

I situationer likt den ovan beskriven återfinns det i Regelrådets yttranden förslag på att
information kan inhämtas genom kontakt med branschorganisationer.
7. Regelrådet anser att det borde ha varit möjligt för myndigheten att ange antal berörda företag
på ett tydligare sätt. Det framstår för Regelrådet med ledning av den information som finns
i konsekvensutredningen som att myndigheten har en dialog med berörd bransch med viss
regelbundenhet och denna informationskanal borde enligt Regelrådets uppfattning ha
kunnat prövas för att ge en tydligare information.
9. Det hade enligt Regelrådets uppfattning varit önskvärt om det i konsekvensutredningen hade
funnits en redovisning av de berörda företagens storlek och uppgift om ungefärligt antal
företag som förslaget berör utifrån de skilda branscherna. Enligt Regelrådet borde uppgifter
om berörda företags storlek och antal relativt enkelt ha gått att få tag på via t.ex.
företagsregister eller kontakt med olika branschorganisationer.
48. När det gäller företagens antal och storlek borde det enligt Regelrådets uppfattning ha varit
möjligt för förslagsställaren att komplettera sin redovisning av berörda verksamheter genom
att söka information hos branschorganisationer för privata vårdgivare.
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58. Däremot saknas redovisning av storlek och antal på dessa företag. Sådan uppgift borde
utredningen kunna få tag på via t.ex. Skatteverkets företagsregister eller kontakt med olika
branschorganisationer.

4.1.6

Presentation av informationen
I Regelrådets yttranden finns kommentarer som indikerar att det är varierande kvalitet

på hur information om berörda företagens branschtillhörighet, storlek och antal presenteras. Nedan
ges ett exempel på hur Regelrådet anser att konsekvensutredningens övergripande kvalitet höjs av
att informationen är presenterad på ett lättillgängligt vis, därefter följer ett citat som indikerar på
missnöje över presentationen.
45. Regelrådet gör följande bedömning. Redovisningen av berörda företag är utförlig och
tydlig. Dessutom är informationen uppställd på ett sätt som gör den lättillgänglig, vilket
ytterligare förbättrar redovisningens kvalitet.
41. Den information om verksamhetsutövare som finns i rapporten är inte lättillgänglig
[…]Sammantaget borde det enligt Regelrådet ha varit möjligt att redovisa hur många
företag som berörs på ett väsentligt tydligare sätt än vad som görs i rapporten.

En faktor som enligt Regelrådets yttranden ter sig ha betydelse för hur lättillgänglig
informationen upplevs är huruvida den presenteras samlat och översiktligt eller utspritt. De två
inledande citaten nedan visar på fall då Regelrådet kritiserar att informationen är utspridd i
konsekvensutredningen, det efterföljande tredje citatet illustrerar en målbild i vilken informationen
är samlad.
34. Enligt Regelrådet är informationen som finns väldigt utspridd och det är svårt att få en
koppling mellan berörda företag och förändringarna av företagens kostnader och
verksamhet.
58. Regelrådet hade även gärna sett en översiktlig bild av företagens omsättning och antal
anställda samt en uppskattning av hur många företag som omfattas av de föreslagna
ändringarna.
30. Därutöver anser Regelrådet att redovisningen avseende berörda företag utifrån antal,
storlek och bransch ska vara samlad beskrivet i konsekvensutredningen.
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4.2 Intervjuer
Inom ramen för denna rapport har två enskilda intervjuer genomförts med huvudsakligt
syfte att komplettera den grundläggande datainsamlingen. Intervjuerna har genomförts med två
personer som båda är utbildade nationalekonomer. En av de tillfrågade agerar som extern konsult
för myndigheter i samband med konsekvensutredning, den andra tillfrågade arbetar på en
myndighet och i samband med konsekvensutredning och framtagandet av metoder för
regelgivning. De intervjuer som genomförts har syftat till att åskådliggöra en verklighetsförankrad
bild av svårigheterna bakom kartläggandet av population. Resultatet och sammanfattningen av den
information och bild som skapats genom intervjuerna presenteras nedan.
4.2.1

Tre nivåer beträffande svårighet att fastställa berörd population
I samband med genomförandet av och analys av de två intervjuerna identifierades att det

var en stor spridning i förutsättningarna för att träffsäkert kunna kartlägga berörd population.
Spridningen bedöms bero på dels regelns utformning och möjligheten att kartlägga vilken typ av
företag som den träffar, dels tillgången till uppgifter om de företag som bedöms bli påverkade.
Utifrån resultatet av de genomförda intervjuerna har tre olika scenarier i samband med kartläggning
av population kunnat sammanfattas. Dessa scenarier representeras av tre olika nivåer med vad som
kan liknas vid olika gradering av svårighet, genomförbarhet och således träffsäkerhet.
Nivå 1. (Enkel)
Det går på ett specifikt vis att bedöma vilka branscher och företag som påverkas av
regeln. Möjlighet till inhämtning av information och uppgifter rörande berörda företag är god och
lättåtkomlig, genom exempelvis SCB’s företagsregister eller myndigheters databaser för
verksamheter med registrerings- eller tillståndsplikt.
Nivå 2. (Medel)
Det går på en mer generell nivå att beskriva vilka branscher och företag som påverkas av
regeln, med inslag av viss osäkerhet. Information och uppgifter från databaser och register är ej
tillräckligt utan behöver kompletteras med expertkunskap och uppskattningar baserade på vissa
antaganden.
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Nivå 3. (Svår)
Svårt/omöjligt att bestämma bransch och företag som påverkas av regeln på grund av att
regeln exempelvis enbart påverkar en del av ett företag som kan vara svår att definiera. Exempelvis
köp av IT-tjänster är inte längre momsbefriat för något företag. Scenariot kan påverka alla företag,
men behöver i teorin inte påverka någon.
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5 Analys
5.1 Check
Den empiriska grunden till aktuellt examensarbetet åskådliggör hur redovisningen av
storlek på berörda företag vid regelgivning är bristfällig på en omfattande nivå. De två andra
kategorierna antal berörda företag och vilka branscher som påverkas är nära besläktade och
korrelerar till stor del med varandra. Antal berörda företag vid regelgivning har i det empiriska
avsnittet identifierats som en bristfällig faktor om än inte av samma dignitet som storlek på berörda
företag. Vad gäller berörda företag utifrån bransch påvisar den empiriska delen att vissa brister
finns men att myndigheter och departement i de flesta fallen lyckas redovisa branschtillhörighet
på ett tillfredsställande vis.
Empirin är som tidigare påtalats baserat på Regelrådets yttranden rörande genomförda
konsekvensutredningar. Regelrådets bedömningar grundar sig i sin tur på det lagrum som reglerar
konsekvensutredning. Kunden till processen för konsekvensutredning är således de företag som
berörs av vederbörande och i ett mer övergripande perspektiv samhället i stort. Utifrån förda
resonemang är analys av Regelrådet yttranden indirekt bearbetning av kundens behov och
förväntningar i samband med konsekvensutredning. Således är den dataanalys som genomförts
grundad på kundens behov och förväntningar i enlighet med offensiv kvalitetsutvecklings hörnsten
Sätta kunden i centrum. Nämnda hörnsten definieras under teoridelen i detta arbete och utgör det
centrala i förbättringsarbete, där det är kunden som i slutändan värderar kvaliteten på en
produkt. Därför är de brister som beskrivs i Tabell 2 och efterföljande arbete problem som påverkar
kunden och därför bör vara mål för förbättringsarbetet.
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Tabell 2. Identifierade tendenser från undersökningen

Storlek på berörda
företag

Antal berörda
företag

Berörda företags
branschtillhörighet

Övrigt

Information om storlek på
berörda företag saknas

Redogörelse för antal
berörda företag saknas

Information om storlek på
berörda företag är ej
tillräckligt specificerad
eller definierad
Ge en fördjupad bild av
de berörda företagen

Antal företag i kategori

Godtagbar redogörelse för
branschtillhörighet är
genomförd
Branschtillhörighet
framgår inte

Att hantera svårigheter
med att fastställa storlek
eller antal
Att införskaffa
information genom att
konsultera
branschorganisation
Presentation av
informationen

Branschtillhörighet ej
specificerat men framgår
av förslag

Beskriva storleksspannet
på berörda företag
Parametrar för att
beskriva storlek på
berörda företag
Not: Informationen är sorterat efter Storlek på berörda företag, Antal berörda företag, Berörda företags
branschtillhörighet och övrigt.

I Tabell 2 ovan presenteras det tendenser som åskådliggjorts och redovisats i den
empiriska delen. I Tabell 2 redovisas brister och problematik ur respektive aspekts perspektiv.
Tabell 3 nedan visar hur de i empirin urskiljbara faktorerna kategoriserats genom analys av
gemensamma nämnare. De identifierade tendenserna har kategoriserats efter om de berör
innehållsmässiga aspekter, med andra ord urval och kvalitet på information, tillvägagångsätt som
kan relateras till processen för framtagande av informationen, hur informationen presenteras och
övrigt. I kategorin övrigt ryms det faktum att i vissa konsekvensutredningar saknas den efterfrågade
informationen helt samt tendensen att redogörelse av berörda företags branschtillhörighet ofta
genomförs på ett godtagbart vis.
Tabell 3. Analys och kategorisering av i empirin identifierade tendenser.

Innehåll

Tillvägagångssätt

Presentation

Övrigt

Information om storlek på
berörda företag är ej
tillräckligt specificerad
eller definierad
Ge en fördjupad bild av de
berörda företagen

Att hantera svårigheter med
att fastställa storlek eller
antal

Presentation av
informationen

Information om storlek på berörda
företag saknas

Att införskaffa information
genom att konsultera
branschorganisation

Antal företag i kategori

Redogörelse för antal berörda
företag saknas

Branschtillhörighet ej
specificerat men
framgår av förslag

Branschtillhörighet framgår inte

Beskriva storleksspannet
på berörda företag
Parametrar för att beskriva
storlek på berörda företag

Godtagbar redogörelse för
branschtillhörighet är genomförd
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Empirin har påvisat hur kartläggningen av population och de tre underliggande kategorierna i
många fall helt uteblir eller är innehållsmässigt svagt på sådant vis att informationen är
tillintetsägande. Vidare har tydliga problem rörande kategorisering av företag utifrån storlek och
antal åskådliggjorts vilket även det representerar innehållsmässig problematik. Analysen visar
vidare på en viss problematik inom tillvägagångssätt för insamling och bearbetning av information.
Avslutningsvis har även problematik vid presentation av erhållna bedömningar visat sig vara av
betydelse, där sammanställningen av information i sig är bristfällig.

5.2 Plan
Problematiken som åskådliggjorts i analysen av empirin genererar grunden för fortsatt
arbete med utformandet av förbättringsförslag. Som ramverk för arbetet med att ta fram ett
förbättringsförslag har Demings (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 411-414) förbättringskunskap så
som den presenteras i teoridelen utgjort de grundläggande värderingarna och riktlinjerna.
Metoderna för analys av data och framtagning av förbättringsförslag präglas således av en
förståelse för systemet i helhet, vilken roll variation har, historik- och nulägesanalys samt den
mänskliga faktorn i form av psykologiska aspekter. En aspekt av Demings (Bergman & Klefsjö,
2012, s. 411-414) förbättringsfilosofi som även synliggörs i hörnstenen Att arbeta med processer
(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 44-45) är att det är viktigt att arbete sker på ett systematiskt vis med
fokus på upprättandet av fungerande processer. Analysen av empirin påvisar hur struktur och
systematik helt eller delvis saknas, exempelvis är det inkonsekvent vilken information som
presenteras och på vilket sätt den presenteras. För att hantera de förbättringsmöjligheter som
åskådliggjort är det således vitalt att bygga in struktur och systematik i processen för kartläggning
av population i samband med konsekvensutredning. Ett sätt att göra detta på är att visualisera
processen och dess olika moment samt önskvärt slutresultat.
En förutsättning för att kunna visualisera en process bygger på standardisering och struktur
som gör att processen kan återupprepas med likvärdiga resultat. I avsnittet 2.2 Tidigare forskning
som inleds på sida 11 påtalas hur standardiseringar av processer i tjänsteorganisationer leder till en
ökad transparens för medarbetare som underlättar förståelsen för processen och därigenom även
förbättrar effektiviteten inom processens ramar. Det påtalas även hur utbildning av medarbetare
förbättras och kan preciseras av den ökade transparensen vilket i sin tur genererar förbättrade
möjligheter till utveckling av processen och tillhörande medarbetare. Nämnda positiva aspekter av
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standardisering av processer är således också tänkbara i samband med standardisering av processen
för kartläggning av population. Detta scenario kan därför också kopplas ihop med hörnstenen
Skapa förutsättningar för delaktighet, (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 48-49) där ökad transparens
och insyn på ett tydligare vis involverar medarbetare och i förlängningen också skapar
förutsättningar för arbete med ständiga förbättringar.
Resonemanget ovan leder till en problematik eftersom kravet på förbättringsförslaget
summerar till att det ska standardisera en process med hög variation på insatsvärden. Problematiken
hanteras genom att ta fram en systematik i hur resultatet, det vill säga information gällande
populationen, presenteras och struktureras. Genom att ställa krav på presentation av vissa
parametrar, det vill säga standardisera slutresultatet, följer per automatik krav på innehåll. Således
måste de innehållsmässiga aspekterna tas i beaktande vid undersökningen, och med tydligare
målsättning för undersökningen ges förutsättningar för standardisering av den. Genom den
standardisering som sker skapas ett tydligare fokus på att arbeta med processer (Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 44-45), vilket är en förutsättning för att arbeta med ständiga förbättringar
(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 47). Hur krav på presentation påverkar innehållet som i sin tur
påverkar tillvägagångsätt illustreras nedan i Figur 8. Det är enligt nämnd tankegång som
lösningsförslaget utformats.

TILLVÄGAGÅNGSÄTT

Presentation

Innehåll

Figur 8. Illustration av hur standardisering av presentation ställer krav på innehållsmässiga
aspekter och slutligen tillvägagångsätt

5.3 Forskningsfrågor
Genom att studera yttranden från Regelrådet har tydliga brister vid kartläggning av
population kunnat urskiljas. Tillsammans med kvalitativa intervjuer och kvalitetstekniska verktyg
har
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förbättringsmöjligheter. För arbetet gällande frågeställningar kan besvaras genom att studera
empiri och efterföljande analys. Hänsyn till hörnstensmodellens beståndsdelar samt filosofi
gällande systematiskt angreppssätt leder till antagandet att standardisering och visualisering av
processen för kartläggning av population bör utmynna i en mer precis kartläggning av population.
Således visas hur kartläggningen av population kan förbättras med hjälp av kvalitetsteknisk
metodik. I samband med tydliggörandet av förbättringsmöjligheter och plan för förbättrande
åtgärder, kan även den andra frågeställningen för arbetet besvaras. En plan för implementering bör
således utgöras av vidareutveckling av det nedan presenterade förbättringsförslaget, där stor vikt
bör läggas på förbättring och sedermera spridning av förbättringsförslaget. Under efterföljande
rubrik, 6 Förbättringsförslag, presenteras ett förbättringsförslag i form av ett standardiserat
arbetssätt präglat av tydliga riktlinjer för presentation av information i samband med kartläggning
av population. Kapitlet avslutas med en plan för implementering.
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6 Förbättringsförslag
6.1 Modell för kartläggning av population
Den modell som presenteras under aktuell rubrik representerar resultatet av analysen av
den empiriska undersökningen som genomförts. De tre nivåer som sammanfattningsvis utgör
resultatet av de genomförda intervjuerna återkommer i efterföljande förbättringsförslag då de utgör
gradering av svårighetsgrad så som beskrivet i empirin.
6.1.1

Kategorisering: Storlek
Vid kategorisering av storlek på företag är det generellt mest tillämpbara att gå efter antal

anställda och omsättning, det är också kategorisering enligt dessa variabler som vanligtvis har
efterfrågats i Regelrådets yttranden. Antal företag grupperat efter antal anställda och omsättning
finns ofta tillgängliga i register, bland annat SCBs företagsregister, och ger en tydlig bild av ett
företags storlek. Kategorisering efter storlek bör dock anpassas för att bäst möta karaktären på
regelgivningen. Således är kategorisering efter antal anställda och omsättning inte alltid
rättvisande, varför relevanta värden och faktorer för respektive utredning behöver tas i beaktande.
Ett exempel på en situation då antal anställda och omsättning inte ger en rättvisande bild
är vid ett hypotetiskt införande av krav på digitala körjournaler i tjänstebilar. Omsättning/antal
anställda korrelerar troligtvis inte med antalet tjänstebilar som ett företag nyttjar. Det är då mer
rättvisande att använda antal tjänstebilar som mått på företagens storlek.
I efterföljande förslag på lösning förs ett resonemang om tillvägagångssätt för att hantera
osäkerheter och svårigheter i samband med redogörelse för vilka branscher/kategorier företagen
kan anses tillhöra och i vilket antal. Svårigheter med att redogöra för storleksfördelningen kan
hanteras på ett liknande sätt, där en strävan efter att ge en såväl bred som fördjupad bild med
transparens för osäkerhetsfaktorer bör vara vägledande.
6.1.2

Förklaring av modell för kartläggning av population
Framtagen lösning bygger på ett förfarande i vilket kartläggningen av populationen och

presentationen anpassas beroende på de svårigheter som kartläggningen innebär. Om de tre
påståendena som beskrivs i rutan Nivå 1 i Figur 9 nedan stämmer tillämpas lösning som presenteras
under rubriken 6.1.4 Nivå 1. Om ett eller flera påståenden i rutan Nivå 2 stämmer används lösningen
som presenteras under rubrik 6.1.4 Nivå 2. Då ett eller fler påståenden som beskrivs i rutan Nivå 3
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stämmer används lösning som beskrivs under rubrik 6.1.5 Nivå 3. Det sistnämnda alternativet bör
ses som en sista utväg, stor ansträngning bör göras för att i möjligaste mån tillämpa lösning i 6.1.4
Nivå 2 innan 6.1.5 Nivå 3 används. Utförligare resonemang kring, och exemplifiering av,
situationer för de olika påståendena görs i underrubrikerna 6.1.3 till 6.1.5 vilket förenklar
förståelsen av figur 8 och således den praktiska tillämpningen av lösningen.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Tydligt vilken bransch eller
kategori av företag som påverkas
av regeln

Möjligt att bedöma vilken bransch
eller kategori av företag som mest
troligt påverkas av regeln

Svårt eller omöjligt att bedöma
vilken bransch eller kategori av
företag som påverkas av regeln.
Regeln kan ”skapa” företag som
idag inte finns om den innebär
nya affärsmöjligheter

Hela branscher eller kategorier av
företag påverkas, alt. enkelt att
segmentera på ex. storlek

Enbart delar av bransch eller
kategori påverkas. Det är svårt att
segmentera så att berörda företag
helt särskiljs

Svårt eller omöjligt att segmentera
så att berörda företag särskiljs.

Antal företag är möjligt att
identifiera genom databaser eller
register

Databaser och företagsregister ger
ej en exakt bild av företagen. Antal
får uppskattas med hjälp av
expertkunskap

Varken, register, databaser eller
expertkunskap ger en tillförlitlig
bedömning av antal företag

Tillämpa lösning i 6.1.3 Nivå 1

Tillämpa lösning i 6.1.4 Nivå 2 Tillämpa lösning i 6.1.5 Nivå 3

Figur 9. Tillvägagångsätt baserat på grad av svårighet vid kartläggningen av population.
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6.1.3

Nivå 1
Idealiskt beskrivs antal företag som påverkas utifrån kategori, exempelvis näringsgren,

segmenterat på storleksklass i form av antal anställda och omsättning i tabellform. En sådan
redogörelse förutsätter att avgränsningen mellan påverkade och icke påverkade är så pass tydlig
och av den arten att det går att hämta information om de identifierade företagen i databaser och
register.
I tillämpbara fall kan kategorisering lämpligen ske baserat på SNI 2007, en svensk
standard för näringsgrensindelning, som bland annat används av Statistiska centralbyrån samt
Skatteverket. I fall då berörd population kan härledas till en eller flera näringsgrenar som återfinns
som SNI-kod är det möjligt att i SCBs företagsregister finna uppgifter om antal företag i de olika
storleksklasserna (antal anställda och omsättning) för respektive näringsgren. Detta möjliggör även
att enbart inkludera de företag som träffas ifall regeländringen är riktad mot företag av en viss
storlek.
När kategorisering enligt SNI-kod inte är tillämpbart eller att en annan kategorisering
bättre anses synliggöra den berörda populationen kan exempeltabellerna nedan omarbetas för att
passa informationen som presenteras. Exempel på andra datakällor är myndigheters
företagsregister som följd av att vissa verksamheter har tillstånds- eller registreringsplikt samt
databaser som skapats genom forskningsprojekt. Det är troligt att då uppgifter kommer från andra
källor än SCB är storleksklasser annorlunda än de som används i exempeltabellerna nedan, det är
i så fall viktigt att redogörelsen förklarar klassindelningen, exempelvis definierar vad som menas
med ett stort respektive litet företag. I vissa fall är det som följd av regelns utformning lämpligt att
redovisa populationen i andra termer än företag, exempelvis antal fartyg, även då är det viktigt att
försöka illustrera och definiera olika storlekssegment.
Ett förslag på presentation som tillgodoser de krav som identifierades vid genomgång av
Regelrådets yttranden åskådliggörs i Figur 10 nedan.
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Figur 10. Förslag på presentation vid redogörelse av berörda företag, gulmarkerat symboliserar
rörliga insatsfaktorer. Formuleringen Bransch / Kategori symboliserar att vid tillämpliga falla
beskrivs antal berörda företag fördelat på olika branscher enligt exempelvis SNI-kod, i andra fall
kan det vara mer lämpligt att kategorisera efter annan indelning än bransch och därav kategori.

6.1.4

Nivå 2
I situationer då de företag som påverkas inte kan härledas till en tydlig kategori,

exempelvis näringsgren, kan det vara svårare att lika detaljerat som ovan redovisa med
delkategorier och storleksklasser. En sådan situation kan vara då en viss typ av företag inom en
eller flera branscher påverkas. Ett exempel på sådan situation är införande av förbud mot
tobaksrökning på uteserveringar, vilket träffar de restauranger som har uteservering men även
bland annat kiosker och bagerier med något fåtal bord och stolar i anslutning till försäljningsstället.
Det finns inget nationellt register över uteserveringar, vad som gått att finna är övergripande

41 av 50
uppgifter om antal företag som tillåts upprätta uteserveringar på enskilda kommuners mark. Baserat
på tolkning av Regelrådets yttranden är det lämpligt att ändå försöka ge både en bred och fördjupad
bild av de företag som kan komma att påverkas.
Förslagsvis kan redogörelsen inledas med att i likhet med exempeltabellerna i föregående
avsnitt redogöra för inom vilka branscher de företag som påverkas återfinns, men tydlig poängtera
att enbart en del av företagen påverkas. Därefter bör resultatet av försöken till att mer detaljerat
bedöma påverkad population presenteras. Det kan handla om uppfattningar som framkommit vid
intervju med/publikationer från sakkunniga inom myndigheter, branschorganisationer och andra
instanser samt företag i den population som bedöms påverkas. Baserat på samlade bilden som
framkommer bör det presenteras ett ungefärligt värde för det antal företag som
konsekvensutredningen finner det som mest troligt påverkas av förslaget. I andra hand om det är
svårt att ge ett specifikt värde kan antalet företag som påverkas anges i ett spann.
Om det finns möjlighet att ge indikationer på storleksfördelningen på de företag som
påverkas bör så göras, bra är att även här presentera faktorer som påverkar träffsäkerheten i
bedömningen. Om begrepp som inte förklarar sig själv, exempelvis små och stora företag, används
är det bra att definiera vad som menas med begreppen. I fall då de ej är möjligt att ange
storleksfördelningen bör anledningar till detta framgå.
I Figur 11 på efterföljande sidan illustreras ett förslag på hur beskrivning kan gå till.
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Figur 11. Förslag på presentation av berörda branscher och företag som påverkas, gulmarkerat symboliserar
rörliga insatsfaktorer. Formuleringen Bransch / Kategori symboliserar att vid tillämpliga falla beskrivs
antal berörda företag fördelat på olika branscher enligt exempelvis SNI-kod, i andra fall kan det vara
mer lämpligt att kategorisera efter annan indelning än bransch och därav kategori.
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6.1.5

Nivå 3
Vid vissa regelgivningar blir osäkerheten i bedömningarna så pass stor att värden som i

så fall presenteras blir intetsägande, det är inte meningsfullt att uppge ett spann som spänner över
hela populationen. Utöver det finns det andra situationer då det i förväg inte går att bedöma vilken
population som påverkas.
Ett exempel är införande av zoner i vilket endast miljöbilar får färdas, och som kommer
vara upp till den enskilda kommunen att besluta om. Det går att uppskatta ett maximalt antal samt
ett minimalt antal företag som kan beröras, hur många som faktiskt kommer att påverkas blir ett
resultat av kommunens beslut. För att ge en indikation på storleksordningen i detta fall kan ett
scenario där x antal procent av kommunerna med över ett bestämt antal invånare väljer att införa
miljöbilszoner exemplifiera tänkbara kostnader. Således kan en scenariobeskrivning grundade på
kvalificerade antaganden illustrera ett tänkbart utfall.
Då osäkerheterna är stor är det viktigt att upprätthålla en hög transparens och därför
utförligt beskriva osäkra faktorer samt antaganden och tillvägagångssätt för att övervinna
svårigheter. Samlat ger detta en grund för läsaren att själv vidareutveckla resonemangen genom att
laborera med värden testa olika scenarier. I situationer där det inte är möjligt att beskriva ett
eventuellt scenario ens med hjälp av antaganden bör detta och de bakomliggande orsakerna till
detta framgå av presentationen.
6.1.6

Utlåtande från sakkunniga om föreslagen lösning
Under arbetes gång har lösningen löpande diskuteras med sakkunniga på Stelacon AB

och omarbetas baserat på synpunkter. I efterföljande stycke redogörs för en del av synpunkterna
som framkommit och som slutligen lett till att nuvarande version ansetts som redo att presenteras
som lösningsförslag för Stelacon AB.
Efter att läst igenom första utkastet till lösning ansåg en av Stelacons seniora
konsekvensutredare att lösningen väl exemplifierade problematiken med, och föreslog
tillvägagångsätt för, att hantera osäkerhet vid bestämmande av de antal företag som påverkas och
i vilka branscher de återfinns. Däremot påtalades det att lösningen endast indirekt berörde hur
svårigheter med att bestämma storleken skulle hanteras. Nuvarande versions inledande stycke om
bestämmande av storlek är ett direkt resultat av denna kommentar.
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I en andra revideringsomgång granskades lösningen av ytterligare två medarbetare på
Stelacon som dagligen arbetar med konsekvensutredningar. Medarbetare 1 beskrev presenterad
lösning som väldigt bra, tillvägagångssättet med tre svårighetsgrader påtalades vara ett bra grepp
för att hantera svårigheter och tydliggöra problematiken kring kartläggning av population. Det
framkom också att lösningen av medarbetaren ansågs svara väl mot dennes tolkning av uppställda
krav på aktuell del av konsekvensutredning. Medarbetare 2 beskrev det som fördelaktigt att
lösningen ställde krav på att i första hand identifiera berörda branscher för att därefter mer i detalj
redogöra för de företag som påverkas och deras storlek. Gemensamt för båda medarbetarna var att
de upplevde att lösningen skulle kunna vara ett stöd i deras arbete. Som följd av utlåtandena antogs
lösningen vara tillfredsställande varför inga ytterligare korrigeringar gjordes.

6.2 Plan för implementering och validering av lösning
För att lösningsförslaget ska kunna tillämpas och utvecklas har en plan för
implementering och spridning arbetats fram. Det bör återigen förtydligas att denna rapport enbart
omfattar framtagandet av en plan för implementering och spridning och inte det faktiska
genomförandet.
För att på ett rimligt och väsentligt plan kunna sprida resultatet av den undersökning och
förbättringsarbete som genomförts omfattar planen för implementering i detta steg enbart Stelacon
AB. I samråd med utvald representant för företaget har undertecknade utvecklat en
implementeringsplan som syftar till tillämpandet och utvecklandet av den befintliga
modellen/lösningen. Processen för implementering illustreras i figur 12 på sid 45.
Första delen av implementeringen riktar in sig mot presentation av lösningsförslag med
tillhörande seminarium med syfte att hantera oklarheter och genomföra eventuella förbättringar.
Seminarium och tillhörande diskussion skapar sedermera förutsättning för kommande testperiod,
där lösningsförslaget appliceras och tillämpas på praktiska fall för att i efterföljande steg kunna
utvärderas. Seminariet är schemalagt att genomföras i samband med företagets konferens 26-27
juni, och lösningen avses att på test implementeras i Stelacons verksamheten därefter. Vid
seminariet kommer en arbetsgrupp från företaget Stelacon närvara. Nämnda arbetsgrupp består av
sex personer som arbetar med beräkningar av ekonomiska effekter för företag inom ramen för
konsekvensutredning, det är delar av denna grupp som inledningsvis kommer testa lösningen i
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praktiken och efter en period deltaga i utvärderingen. Det är i samband med seminariet och
efterföljande test i den löpande verksamheten som lösningen slutligen kan valideras.
Beroende på utfallet av utvärderingens karaktär är nästa steg att ta fram en liknande plan
för eventuell implementering och spridning på myndighetsnivå, alternativt ytterligare bearbetning
av lösningsförslaget.

Figur 12. Plan för implementering
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7 Diskussion
7.1 Diskussion
7.1.1

Slutsatser
Utifrån det syfte och de frågeställningar som varit ledande i arbetet med sammanställningen

av aktuell rapport är slutsatsen att syftet i mycket hög grad har uppfyllts. Modellen för kartläggning
av population som tagits fram hanterar och behandlar den problematik som framkom vid analys av
empirin, varför modellen bör förbättra förutsättningarna för kartläggning av population i samband
med konsekvensutredning sett till företagens kostnadseffekter. Skapandet av ett strukturellt
ramverk och en standardisering och visualisering av processen rörande kartläggning av population
förbättrar avsevärt möjligheterna till upprättandet av tillfredsställande beräkningar.
Den plan för implementering som arbetats fram kännetecknar det första steget i en längre
process. Således är det med hänsyn till arbetets avgränsning svårt att dra slutsatser rörande
implementeringens funktion, dock kan slutsatsen dras att den plan som presenterats skapar
förutsättningar och grund för vidareutveckling och tillämpning av modellen.
Således kan det anses att syfte och de frågeställningar som kännetecknat aktuellt
examensarbete har kunnat uppfyllas med stöd av kvalitetstekniska verktyg.
7.1.2

Metoddiskussion
Inom ramen för den aktuella rapporten har den undersökande delen som presenterats under

empiri redovisat innestående förbättringsmöjligheter vid kartläggning av population sett till
företags kostnadseffekter vid konsekvensutredning. Undersökningen har bidragit till identifiering
av brister rörande redovisning av storlek på berörda företag, antal berörda företag och berörda
företag utifrån bransch. Valet av kvalitativ analys av Regelrådets yttranden kan som tidigare
nämnts liknas vid dokumentär forskning och har på ett tillfredsställande vis tjänat syftet med
undersökningen samt har resulterat i ett brett underlag för framtagandet av den faktiska modellen.
De semistrukturerade intervjuerna som genomförts har som beskrivits tidigare genomförts
med syfte att skapa en tydligare bild av de dimensioner som kartläggning av population
kännetecknas av. Valet av metod för intervjuerna har med hänsyn till resultatet varit en av de
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viktigaste delarna i den undersökning som genomförts, där olika dimensioner av problematiken har
kunnat visualiseras. Således har även de intervjuer som genomförts tjänat rapportens övergripande
syfte.
Den metodik som tillämpats för analys av data och framtagandet av berörda modell har
även den fungerat tillfredsställande. Genom att tillämpa metodik för benchmarkning och i
huvudsak Check-Plan-Do har modellen för kartläggning av population som den presenterats kunnat
sammanställas. Resultatet av tillämpningen av valda metoder har som tidigare påtalats tydligt
skapat förutsättningar för en mer precis kartläggning av population och således bidragit till
utvecklandet av ett förbättrat tillvägagångssätt. Vidare har analysen och förbättringsförslaget byggt
på det teoretiska ramverket som används för rapporten, ett ramverk som kännetecknas av allmänt
erkända och tillämpade teorier kopplade till kvalitetsteknik. Förbättringsförslaget legitimeras
ytterligare av att indikationen från tidigare forskning om att standardisering i tjänsteorganisationer
vanligtvis har positiva effekter relaterat till kvalitet.
Den modell för kartläggning av population som tagits fram representerar en praktisk lösning
på de förbättringsområden som till en början arbetats fram i förstudien till aktuell rapport och inom
rapportens ramar preciserats och tydligare preciserats. På grund av arbetets avgränsningar omfattar
dock framtagningen av modellen enbart en plan för implementering, varför lösningens funktion
enbart kan diskuteras ur ett teoretiskt perspektiv.
7.1.3

Förslag på fortsatt forskning/arbete
Det

aktuella

arbetet

representerar

en

studie

som

genomförts

på

svenska

konsekvensutredningar. Den grundläggande problematiken inom ramen för den aktuella
undersökningen kan ges ytterligare en dimension och modellen kan göras tillämpbar även utanför
Sveriges gränser. Således är undertecknades förslag på fortsatt forskning att genomföra fallstudier
på ett par andra länder på ett liknande vis som detta examensarbete och föregående förstudie har
genomförts. Komplettering av den genomförda studien med användning av data och information
om hur andra länder arbetar med konsekvensutredning och beräkning av kostnadseffekter för
företag kan med stor sannolikhet generera nya lösningar, arbetssätt och verktyg för det svenska
arbetet med konsekvensutredning vid regelgivning.
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Bilagor
Bilaga 1 – Källförteckning, citat från Regelrådets yttranden
Citat
nr

Regelrådet
Diarienr

Länk

1

RR 2015-000345

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2015-000345

2

RR 2015-000375

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2015-000375

3

RR 2015-000386

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2015-000386

4

RR 2015-000386

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2015-000386

5

RR 2015-000390

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2015-000390

6

RR 2015-000391

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2015-000391

7

RR 2015-000406

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2015-000406

8

RR 2015-000411

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2015-000411

9

RR 2016-000002

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000002

10

RR 2016-000019

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000019

11

RR 2016-000020

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000020

12

RR 2016-000021

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000021

13

RR 2016-000022

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000022

14

RR 2016-000027

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000027

15

RR 2016-000041

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000041

16

RR 2016-000043

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000043

17

RR 2016-000063

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000063

18

RR 2016-000065

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000065

19

RR 2016-000065

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000065

20

RR 2016-000070

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000070

21

RR 2016-000073

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000073

22

RR 2016-000078

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000078

23

RR 2016-000096

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000096

24

RR 2016-000119

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000119

25

RR 2016-000128

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000128

26

RR 2015-000415

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2015-000415

27

RR 2016-0000186

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-0000186

28

RR 2016-000055

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000055

29

RR 2016-000103

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000103

30

RR 2016-000103

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000103

31

RR 2016-000139

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000139

32

RR 2016-000152

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000152

33

RR 2016-000156

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000156

34

RR 2016-000171

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000171
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35

RR 2016-000172

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000172

36

RR 2016-000184

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000184

37

RR 2016-000192

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000192

38

RR 2016-000192

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000192

39

RR 2016-000214

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000214

40

RR 2016-000223

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000223

41

RR 2016-000227

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000227

42

RR 2016-000232

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000232

43

RR 2016-000235

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000235

44

RR 2016-000239

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000239

45

RR 2016-000242

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000242

46

RR 2016-000258

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000258

47

RR 2016-000260

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000260

48

RR 2016-000279

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000279

49

RR 2016-000314

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000314

50

RR 2016-000331

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000331

51

RR 2016-000336

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000336

52

RR 2016-000008

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000008

53

RR 2016-000063

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000063

54

RR 2016-000231

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2016-000231

55

RR 2016-000290

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000290

56

RR 2015-000358

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2015-000358

57

RR 2015-000364

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++ RR 2015-000364

58

RR 2016-000138

https://www.google.se/search?q=site:www.regelradet.se#q=site:www.regelradet.se++RR 2016-000138

