
TVE - LKF 18 029

Examensarbete 15 hp
Juni 2018

En generisk verktygslåda för 
kvalitetsarbete i kommuner  

Eleonora Brink

Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring
Bachelor Programme in Leadership - Quality Management - Improvement



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

A Generic Toolbox for Quality Management in
Municipalities

Eleonora Brink

The purpose of this report is to identify a generic toolbox for a Swedish municipality's
quality work. To do so, the report examines two things. First of all, how a generic
toolbox can be designed for a municipality's quality work, and, secondly, how a
municipality can strengthen its work with quality. An abductive method has formed
the basis for the gathering of theory and empirical evidence. Pragmatism has
furthermore been at the heart of convergence, crystallizing a need for tools, in some
cases pragmatically tailor made from theory and practice. The toolbox is proposed to
consist of a PDSA wheel extending over a year’s period. The tools will be executed in
conjunction since they are based on the previous tool’s results. A test that was
carried out indicates that the proposed toolbox in fact has a generic cross-function
even if knowledge about the use along with leadership values seem to be needed. In
order to strengthen the overall quality work the municipality is proposed to compare
results from all operations during the year, measurements of results could be used in
order to create digital Annual Quality Reports. Also, the top management is
encouraged to show interest for daily operations by, for example, site visits. Finally,
the municipality should ensure that the quality work carried out by the Quality
Management Team is given greater bearing. As an example this can be done by
providing citizens with an overview of the inspection’s protocol. 
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Sammanfattning 
En kommun innefattande ett hundratal verksamheter är i tagen att utveckla sin nuvarande 
kvalitetsledingsmodell. Kommunen har ett par verktyg för verksamheters kvalitetsarbete men 
välkomnar fler som är anpassade för användas inom ramarna för den utvecklade 
kvalitetsledningsmodellen. Syftet med den här rapporten är att identifiera och föreslå en generisk 
verktygslåda för en kommuns kvalitetsarbete. För att göra detta undersöker rapporten två saker. 
För det första hur en generisk verktygslåda kan utformas för en kommuns kvalitetsarbete, och för 
det andra hur en kommun kan stärka sitt arbete med kvalitet. En abduktiv metod har utgjort grund 
för såväl insamlande av teori men även empiri. Teorin varvas med giganter inom offensiv 
kvalitetsutveckling och strategisk verksamhetsutveckling till att innefatta nyare rön och synsätt. 
Undersökning och kartläggning av kommunens granskningsrapporter har ringat in nuvarande 
utvecklingsområden. I intervju med kommunens kvalitetschef, granskare samt en 
verksamhetsansvarig har bilden bekräftats och broderats ut. Konvergens i teori, empiri och 
kommunens nya kvalitetsledningsmodell har fått utgöra grund för varje föreslaget verktyg. 
Pragmatism har vidare fått stå i centrum då konvergens pekat på ett så pass utkristalliserat behov 
att verktyg i vissa fall har skräddarsytts utifrån teoretiska områden. Utifrån detta föreslås 
verktygslådan för det första bestå av ett PDSA-hjul som sträcker sig över ett år. Verktygen ska 
utföras i följdordning eftersom de bygger på föregående resultat. Test av verktygslådan pekar på 
att den har en generisk bäring men även att kunskap om tillämpning och bakomliggande 
värderingar behövs vid användning. I Plan-fasen föreslås en nulägesanalys samt ett 5 varför?. I 
Do-fasen föreslås en Balanced Scorecard där utrymme för definierade nyckeltalsenheter och 
framtida utvecklingsområden att innefattas. Vidare föreslås en kanbantavla som inte enbart består 
av ett traditionellt dragande system utan som även är grund för information. En checklista som 
verkytg föreslås för att bygga in systematik. I Study-fasen föreslås en ny nulägesanalys som 
vidare får ligga till grund för kommunens redan väletablerade analysverktyg Analystrappan. I 
Act-fasen föreslås en Spånskiva som underlag för en ny Balanced Scorecard som avslutar PDSA-
cykeln. För att stärka sina verksamheter och få ut så mycket som möjligt av den generiska 
verktygslådan föreslås kommunen att i Plan-fasen göra sammanställningar av verksamheters 
resultat som grund för jämförelse och för att basera beslut på fakta. I Do-fasen uppmuntras till 
högsta ledningens visade intresse genom till exempel platsbesök. I Study-fasen kan kommunen 
fortsatt arbeta med att utveckla brukarundersökningen. I Act-fasen föreslås att varje verksamhet 
kvalitetsårsredovisar baserat på den rapportering som gjorts under året. Slutligen borde 
kommunen se till att det kvalitetsarbete som bedrivs i form av granskningar får större bäring i 
verksamheter. Detta kan till exempel göras genom att granskningsmarkörer får utgöra 
jämförelsegrund för brukare och medborgare.  
 
 
Nyckelord: Balanced Scorecard, delaktighet, generisk verktygslåda, granskningsrapporter, 
hörnsten, kanban, kommun, kvalitet, mål, PDSA, SIQ, vision 
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1. Introduktion  
I det inledande kapitlet beskrivs hur kvalitetsutvecklingens resa nått såväl svensk stat som 
samhälle och kommun. Den problematik som föreligger rapporten specificeras och 
resulterar i frågor som ska besvaras i rapporten.   
 
1.1 Inledning 
Under de senaste decennierna har intresset för teorier som syftar till att förbättra 
verksamheter ökat. På 1970-talet gav japanska ledare kvalitetsfrågor stort fokus. Genom att 
utgå från kundens behov och arbeta systematiskt med kvalitetsfrågor i produktionen nådde 
japanska exportföretag en internationell marknadsarena som under 1980-talet nästan slog ut 
hela industrigrenar i USA. Det finns flera liknande exempel där bland andra General 
Motors och Chrysler vari nära branten men återhämtat sina position efter att ha tagit 
kvalitetsutvecklingen till sig. Under 1900-talet blev den statistiska problemlösningen, med 
benämningar som Sex Sigma, populär och ett decennium senare låg fokus snarare på att 
eliminera slöseri, då Lean växte fram. Offensiv kvalitetsutveckling kan sägas utgöra ramen 
där dessa olika metoder, modeller och synsätt utgör arbetssätt (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 
19). 

Från att arbete med kvalitet utvecklats i privata producerande företag har 
kvalitetsutvecklingen fått större fäste i såväl den offentliga sektorn som i tjänsteföretag 
(Svensson, 2004). Att många förbättringsarbeten har initierats inom den offentliga sektorn 
menar vissa urholkar systematik då arbetet inte får bäring utan liknas vid en varukorg fylld 
med olika alternativ att välja från (Svensson, 2004). Dock ställs det på senare år högre 
kvalitetskrav från myndigheter vilket driver kvalitetsutvecklingen framåt i de offentliga 
organisationerna. Staten är till exempel en av huvudmännen i Institutet för 
kvalitetsutveckling som bedriver forskning och en rad kvalitetsutmärkelser omfattande 
både privata som offentliga verksamheter såväl som kommunal kvalitetsleding. Svensson 
(2004) menar även att det de facto är svårt att peka på några direkta indikationer för att 
skillnader i arbetet med offensiv kvalitetsutveckling i offentliga och privata verksamheter 
skulle föreligga.  

Det finns även exempel på hur kvalitetsutvecklingen redan på 1990-talet 
nådde svenska samhällen. Ett exempel är Offensiva Åseda. Åseda är en ort i Uppvidinge 
kommun i Småland. Helling et al. (1998) beskriver hur kraften går ur samhället då 
dragningskraften till orten minskar. Inhandel förbyts till uthandel och allt fler verksamheter 
slår igen. Många kompetenta människor flyttar från orten, näringsliv och föreningsliv var 
på upphällningen (Helling, et al., 1998). Kommunen vänder trenden genom ett offensivt 
kvalitetsarbete. Invånarnas samverkan uppmuntras av politiker men den ideella framfarten 
är så pass stark bland aktiva medborgare att initiativ och politisk styrning inte integreras 
(Fredriksson, 2004). Fredrikssons (2004) resultat visar att det kan uppstå slitningar när 
ledningssystem inte är integrerade av högsta ledningen, i detta fall den politiska styrningen. 
En slutsats som skulle kunna dras är att offensivt kvalitetsarbete bör integreras i den 
kommunala politiken för att gå hand i hand med utvecklingen av kommunens 
verksamheter. Även Niskala & Davidsson (2007) pekar på obalans när kommunledning och 
medarbetare inte arbetar med samma synsätt på ledningssystemet. Enligt författarna spelar 
medarbetare med i vad de tror förväntas av dem vilket kan anses härledas till avsaknad av 
koppling till vision och mål i kommunala förbättringsinitiativ. 
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1.2 Problembeskrivning  
Att införa en ledningsmodell för en hel kommuns verksamhetsarbete verkar därmed kräva 
såväl högsta lednings som samtliga medarbetares delaktighet enligt forskning. Offentliga 
verksamheter har uppenbarligen bekantats med förbättringsarbete genom åren och även om 
samhällen i vissa fall lyckats bra har det visat sig att det inte är enkelt att enas kring var 
gränsen går för vad som är politik och för vad som utgör offensiv kvalitetsutveckling om 
dessa inte integreras. Fredriksson (2004) talar om vikten av kommunikation och 
gemensamma arbetssätt för att integrera olika delar av ett samhälle, en kommun som 
implementerar ett ledningssystem för offensiv kvalitetsutveckling skulle kunna definiera 
gemensamma arbetssätt för att öka integration och verkan såväl i verksamheter som i 
politisk styrning. Att skaffa gemensamma verktyg för de arbetssätt som ska känneteckna en 
kommuns arbete bör inte rikta sig till en typ av verksamhet utan behöver inkludera alla 
typer. Detta ställer krav på att ett verktyg behöver vara så pass generellt vid användning att 
vilken typ av verksamhet som helst kan använda det, såväl politiska som andra kommunala 
verksamheter. Däremot behöver verktyget vara utformat så att det ger den specifika 
verksamheten djupare och användbar information i sitt arbete med utveckling. Att sätta 
samman en uppsättning generiska verktyg ställer därmed både krav på enkelhet i 
användning men samtidigt komplexitet i resultat.  
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna rapport är att identifiera och föreslå en generisk verktygslåda för en 
kommuns kvalitetsarbete. 
 
Följande frågeställningar kommer att användas: 

1. Hur kan en generisk verktygslåda utformas för en kommuns kvalitetsarbete? 
2. Hur kan en kommun stärka sitt arbete med kvalitet? 

 
1.4 Avgränsningar  
Avgränsning av betydelsen generisk har gjorts. Ordet generisk syftar i det här fallet på att 
verktygslådan ska kunna användas i olika typer av verksamheter, inte att den är generisk i 
avseendet att täcka alla typer av kvalitetsverktyg. 
 
1.5 Antaganden 
Centrala antaganden för studien är att det torde vara möjligt att ta fram en generisk 
verktygslåda för olika typer av verksamheter. Frågeställningarna utgår inte från om det är 
möjligt, något som befintliga förbättringsmodeller redan kan anses ha besvarat, utan snarare 
hur det går att förbättra olika typer av verksamheter med samma verktyg. Vidare antas att 
det bästa kvalitetsarbetet är det som blir gjort samt att det som blir mätt blir utfört vilket 
borgar för att en generisk verktygslåda inte borde vara för komplex i sin utformning men 
samtidigt mäta relevant data som kan utgöra grund för jämförelse.  
 

2. Teori  
I detta kapitel redovisas den litteratur och de teorier som ligger till grund för närmandet av 
frågeställningarna och som utgör de pelare som rapportens resultat vilar på. Teorin utgår 
främst från kvalitetsteknikens stamfäders teorier och modeller men även från andra 
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kunskapsområden såsom ledarskap och kommunikation vilka berörs för att utgöra ramarna 
för rapportens större helhet. 
 
2.1 Den teoretiska bakgrunden  
Offensiv kvalitetsutveckling innefattar ömsesidigt beroende delar som värderingar, 
arbetssätt, verktyg. Kvalitetsutveckling innebär ett arbete där samtliga medarbetare deltar 
för att ständigt förbättra en organisations processer (Klefsjö, et al., 1999). Det handlar om 
att identifiera och förstå kunder och vad deras önskemål och behov består av för att sedan 
omsätta dessa till egenskaper i varor och tjänster (Bergman & Klefsjö, 2012). 
 
2.2 Verktyg och modeller inom kvalitetstekniken 

Plan Do Study Act, PDSA 
Edward Deming är en av giganterna inom grundläggande kvalitetsmodeller och utgör en 
del av det ramverk som beaktas inom den offensiva kvalitetsutvecklingen. Deming insåg 
vikten av att ständigt arbeta med förbättringar och utvecklade PDSA-cykeln, även känd 
som deminghjulet. PDSA står för engelskans Plan, Do, Study och Act och benämner 
faserna i förbättrings- och utvecklingsarbete. Cykeln påbörjas genom planeringsfasen, Plan, 
som syftar till att identifiera målsättningar och framgångsfaktorer som grund för att lyckas 
samt en teori att arbeta utifrån. I nästa fas, Do, genomförs planeringen för att i efterföljande 
fas, Study, studeras och utvärderas i syfte att avgöra om det, å ena sidan, finns utrymme för 
förbättring eller, å andra sidan, uppvisas tecken på framgång. I den sista fasen, Act, 
tillgodogörs erfarenheterna och får utgöra underlag för planeringen i nästkomman cykel. De 
fyra stegen i modellen kan upprepas i oändlighet som ett kontinuerligt verktyg för lärande 
och förbättring (The Deming Institute, 2018).  

Hörnstensmodellen 
Offensiv kvalitetsutveckling är ett begrepp som innebär att sträva efter att uppfylla, och 
helst överträffa, kunders behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett 
kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och lägger fokus vid 
organisatoriska processer (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38). Målet med den offensiva 
kvalitetsutvecklingen är en ökad kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång (Bergman & 
Klefsjö, 2012, s. 423). Med ordet offensiv markeras att det handlar om att aktivt förebygga 
och förbättra snarare än om att i efterhand reparera och kontrollera. Ordet utveckling 
markerar att kvalitetsarbete är ett ständigt pågående arbete.  

 
Figur 1 Hörnstensmodellen i offensiv kvalitetsutveckling. Fri tolkning av Bergman & Klefsjö (2012, 

s. 40). 
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Att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling i en organisation måste bygga på ledingens 
helhjärtade engagemang för ständiga förbättringar. Med en engagerad ledning kan en kultur 
prägla värderingar som innebär att sätta kunden i fokus, basera beslut på fakta, arbeta med 
processer, arbeta med ständiga förbättringar samt skapa förutsättningar för delaktighet, 
utgöra grund. Detta synsätt utgör hörnstenar inom den offensiva kvalitetsutvecklingen 
(Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 38-40). 
 

 
Figur 2 Offensiv kvalitetsutveckling som ett ledningssystem bestående av värderingar, verktyg och 

arbetssätt. Fri tolkning av Bergman & Klefsjö (2012, s. 423). 
 

Det går även att se den offensiva kvalitetsutvecklingen som ett ledningssystem 
innehållande värderingar, arbetssätt och verktyg för att leda en organisation. Bilden 
illustrerar hur värderingarna, verktygen och arbetssätten inte är fristående från varandra 
utan utgör ett nav.  

Självutvärdering 
Enligt författarna Bergman & Klefsjö (2012) är självutvärdering ett sätt att mäta hur väl 
värderingarna som ligger till grund för offensiv kvalitetsutveckling implementerats för att 
skapa en kultur i en verksamhet. Arbetssättet är samtidigt ett mått på hur systematiskt 
omfattande arbetet med offensiv kvalitetsutveckling är. Författarna menar att det inte finns 
en enhetlig definition av självutvärdering men väljer att definiera begreppet som 
”Självutvärdering är en omfattande och systematisk utvärdering av en organisations 
aktiviteter och resultat baserat på någon modell för offensiv kvalitetsutveckling” (Bergman 
& Klefsjö, 2012, s. 556). 
 För att planera en självutvärdering är det viktigt att fundera på varför arbetet 
ska utföras och hur det ska gå till genom att ställa sig frågorna; ”När?” som syftar till att 
besvara när i tiden arbete ska utföras, och ”Varför?” för att svara på de viktigaste 
fördelarna med självutvärderingen samt ”Hur?” för att belysa hur arbetet ska gå till. Den 
sista frågan att besvara är ”Verktyg?” och syftar till att ta reda på vilka verktyg som skapar 
struktur på frågor och områden som ska belysas. Författarna menar att det genom åren har 
utvecklats flera verktyg lämpade för självutvärdering och att SIQ utgör ett av dessa 
(Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 556-559).  
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Fiskbensdiagram 
Ett orsak- och verkansdiagram kallas även för fiskbensdiagram, eller Ishikawadiagram efter 
sin upphovsman. I diagrammet definieras rotorsaken först för att sedan förfinas och skapa 
en helhetsbild vilket ger formen av ett fiskben. Diagrammet ger underlag för 
problemlösning och kan ofta peka på en trolig orsak till observerade problem, i andra 
situationer kan det ge klara indikationer på att ett större dataunderlag behövs och även hur 
detta underlag ska insamlas. Författarna beskriver även att andra sammanhang såsom 
strukturering kan vara betjänt av en orsak och verkansanalys (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 
243-246). 

Balanced Scorecard och måldelning 
”What you measure is what you get”, kan på svenska fritt översättas till; du får det du 
mäter, och var huvudbudskapet i en artikel i Harvard Business Review 1992 (Kaplan & 
Norton, 1992). Författarna är upphovsmän till The Balanced Scorecard som är ett 
strategiskt verktyg och ett arbetssätt för att mäta hur verksamheter presterar och som ger 
underlag att visualisera, på ett överskådligt men informationsrikt sätt, hur verksamheten 
ligger till vad gäller nyckeltal. Verktyget jämför den egna prestationer mot målsättningar 
och kopplar samman strategi och mål (Kaplan & Norton, 1992). Mätningarna i the 
Balanced Scorcard ska grundas på verksamhetens strategi för att tydliggöra ett orsaks- och 
verkanssamband mellan strategin och resultat (Kaplan & Norton, 1996). 

Bergman & Klefsjö (2012) menar att idéen bakom Balanced Scorecard är att, 
inte enbart visualisera finansiella nyckeltal utan även, inkludera långsiktiga styrtal som 
fångar de värderingar som kvalitets- och verksamhetsutveckling står för. Att arbeta med 
Balanced Scorecard är ett sätt att utvidga den traditionella ekonomistyrningen med mått 
från andra viktiga områden, interna såväl som externa. Perspektiven som ingår i Balanced 
Scorecard varier något men kan anses utgöras av det finansiella perspektivet, kunders 
nöjdhet, medarbetares nöjdhet, processernas förmåga samt att ett utvecklingsperspektiv och 
humanperspektiv ibland läggs till (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 450-451). Enligt vissa 
teoretiker bygger användning av styrkort alltför ofta på en hierarkisk nedbrytning och 
därför efterlyser vissa användning av styrkort utifrån måldelning (Bergman & Klefsjö, 
2012, s. 454). Det är viktigt att målen inte enbart innefattar avdelningar och team utan alla 
medarbetare. Måldelningen är, rätt utförd, en omfattande process som bottnar i delaktighet. 
Målen ska dessutom avpassas mot de medel som behövs för att uppnå målen. Författarna 
understryker att mål inte enbart får brytas ned i mindre delmål utan måste säkerställa att 
alla görs delaktiga (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 445). 

Perkins et al. (2014) menar att begreppet Balanced Scorecard har utvecklats 
till att innefatta flera avknoppningar och vidgade innebörder sedan begreppet 
introducerades 1992. Perkins et al. (2014) påstår att Balanced Scorecard är ett av de mest 
inflytelserika koncept vad gäller prestation, ledning och resultatmätning. Kaplan och 
Nortons ursprungliga syfte vara att skapa underlag för en övergripande men samtidigt 
djupgående överblick som grund för förbättring, främst med vision och strategi, snarare än 
kontroll, i fokus (Perkins, et al., 2014, s. 149). Perkins et al. (2014) menar dock att 
begreppet Balanced Scorecard har utvecklats och förändrats så pass mycket under de 
senaste 20 åren att det går att tala om generationsskillnader i tillämpning. Balanced 
Scorecard har gått från att initialt utgöra underlag för olika nyckelmått och därigenom att 
visualisera organisationens prestation till att i en sorts andra generation visa hur 
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organisatoriska tillgångar, även immateriella tillgångar, kan omvandlas till goda resultat. I 
den tredje generationen läggs större fokus på att tydliggöra organisationens strategi och 
mindre fokus på perspektiven och specifika mätningar (Perkins, et al., 2014, s. 155). Även 
om författarna konkluderar att det finns lite forskningsevidens som pekar på att Balanced 
Scorecard skulle förbättra en organisations resultat visar samtidigt de flesta undersökningar 
på en ökad förmåga att hantera strategi samt en ökad förståelse för att utvärdera prestation 
och resultat. Författarna menar samtidigt att man ska akta sig för att blanda äpplen och 
päron då syftet Balanced Scorecard initialt inte var att förbättra prestation utan att de facto 
mäta, visualisera och göra den egna prestationen tillgänglig. Författarna konkluderar även 
att tidigare generationer av Balanced Scorecard inte nödvändigtvis behöver vara sämre, det 
handlar för verksamheter om att avgöra vilken version som är bäst. Oavsett vilken version 
som väljs behöver noggrann matchning göras för att säkerställa ett lyckat resultat kring att 
belysa frågan ”Hur går det för oss? (Perkins, et al., 2014, ss. 165-166). 

Niskala & Davidsson (2007) undersöker hur chefer inom äldreomsorgen i 
Göteborgs stad upplever arbetet med Balanced Scorecard. Studien pekar på en uppenbar 
avsaknad av koppling mellan strategi och vision. Det strategiska arbetssättet upplevs inte 
som en integrerad del av det dagliga arbetet och visioner saknas i de flesta verksamheter. I 
verksamheter leder detta till schism medarbetare emellan som var och en på sitt håll skapar 
en egen bild av vad som ska uppnås. Författarna ställer sig frågan vilka strategier som ska 
ligga till grund i en verksamhet om det inte är klart och tydligt vad en organisation ska 
uppnå. Strategier behöver kopplas till visionen för att bli meningsfull och fungera, utan 
detta gör medarbetare som man blivit tillsagd och arbetet görs för syns skull, något som 
författarna kallar för en balans på låtsas. Författarna understryker att styrning från högsta 
ledningen är en förutsättning för att en vision ska kunna prägla en hel organisation, inte 
enbart under inlärningsprocess utan fortlöpande, vilket är något som saknats i detta fall 
(Niskala & Davidsson, 2007, ss. 31-33).  

Kanban 
Kanban är ett verktyg inom Lean som Henry Ford fick inspiration till av från systemet i 
amerikanska snabbköp. Systemet är ett ”dragande system” som innebär att påfyllning 
bestäms av konsumtion, precis som varor på hyllan i snabbköp vilka fylls på först då varor 
gått åt. Inom produktionen innebär detta att en process inte ska tillverka sina komponenter 
innan nästa process har förbrukat sitt lager (Liker, 2004, s. 44). Kanban består i praktiken 
av ett sorts signalkort, eller tavla, som utgör ett visuellt system för att visa när det är dags 
att ta sig an nästa arbetspaket. Systemet bygger på den enkla idéen om att visualisera vad 
som ska göras, hur många arbetspaket som får arbetas med simultant samt vilka som är 
färdiga.  

Arbetspaketen som är pågående kallas för Work in Progess (WIP). 
Arbetsgången består av först fördela ett arbete eller projekt i mindre delar genom att 
dokumentera deluppgifter. I nästa steg namnsätts kolumner på en tavla för att illustrera var 
varje deluppgift befinner sig. När detta är gjort bestäms hur många deluppgifter, WIP, som 
högst får vara på gående samtidigt (Kniberg & Skarin, 2010, s. 4). Författarna menar att 
man får pröva sig fram vad gäller antal WIP, för få innebär låg produktivitet och för många 
ger upphov till långa ledtider och väntan på resultat (Kniberg & Skarin, 2010, s. 47). 
Författarna menar att det vare sig låter särskilt storslaget eller revolutionerande för 
verksamheters prestation, kultur, kapacitet eller mognad av team och dess miljö men hävdar 
att det är precis vad det är (Kniberg & Skarin, 2010, s. vii). 
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Jou Lin et al. (2012) utgår från kanbantavlans initiala funktion inom 
produktion när författaren utökar verktyget och menar att hur mycket utveckling och 
forskning som än läggs på detta område finns det alltid utrymme för förbättring. Forskning 
och utveckling är kreativa processer som baseras på fakta och kunskap. Det är avgörande 
att rätt personer får rätt information i rätt tid för att effektivisera en forsknings och 
utvecklingsprocess. Forskarna menar att kanban är ett underlag för visuell styrning som styr 
processen och att systemet med fördel utökas till att utgöra ett ledningssystem för 
informationsdelning såväl som utgöra grund för kunskap och lägesrapportering. Genom 
detta utökade sätt kan anställda snabbt, enkelt och exakt få veta vilken information de kan 
lära av, dela med sig eller använda för att optimera utvecklings- och forskningsfasen. Det 
utökade kanbansystemet hjälper medarbetare att göra väl avvägda val och minimerar 
ledtider i information samt underlättar användningen av informationen för att vidare skapa 
ny information (Jou Lin, et al., 2012). 

5S 
Singh Randhawa (2017) utvärderar vad implementeringen av leanverktyget 5S har för 
förbättrande inverkan på tillverkande företag. Verktyget baseras på fem stycken olika 
element och utvecklades av Takash Osada på 1980-talet. Elementen heter på japanska; 
Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke. Seiri innebär att en organisation ska sortera bort 
onödigt material. Seiton är ett begrepp för ordning och reda medan Seiso handlar om att 
rent och städat. Det fjärde begreppet Seiketsu handlar om systematiken och 
standardiseringen i arbetet. Shitsuke är begreppet som innefattar att se till att de övriga S-
orden faktiskt utförs (Singh Randhawa, 2017, s. 950). Vad gäller Seiketsu menar författaren 
bland annat att checklistor och uppmärkning av utrymmen skapar grund för standardisering 
och systematik samt skapar en signifikant förbättring vad gäller kommunikation av 
säkerhet, kvalitet, och produktkvalitet. Däremot kan systemet snabbt undermineras om det 
inte upprätthålls och används såsom tänkt (Singh Randhawa, 2017, s. 964).  

Spånskiva 
Klefsjö et al. (1999) menar att det är en framgångsfaktor för en verksamhet att ta tillvara på 
den kreativitet som finns i en organisation. Ett svenskt ord för brainstorming är ordet 
spånskiva och är en benämning på en grupp som spontant tar fram idéer eller förslag.  
 Metoden är speciellt användbar i informationsinsamlingsfasen men den 
kreativa energin som en spånskiva för med sig kan även användas för att svetsa samman en 
grupp. Syftet med verktyget är att gruppmedlemmar ska inspirera varandra och skapa 
synergieffekter. Exempel på synergieffekt i arbetet med en spånskiva kan utgöras av en idé 
som inspirerar andra i en grupp till värdefulla idéer (Klefsjö, et al., 1999, ss. 22-23).  
 Det viktiga att ta i beaktande vid genomförandet av en spånskiva utgörs av 
fyra regler: 
 

1) Ingen kritik eller debatt får förekomma, detta innebär att negativ kritik är absolut 
förbjuden  

2) Det ska inte finnas några gränser, det är viktigt att inte stävja nya, originella och 
ovanliga förslag 

3) Kvantiteten är viktig, detta eftersom ju fler idéer som framkommer desto mer 
sannolikt att det går att hitta rätt 
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4) Det ska blandas och kombineras, detta genom att spinna vidare på varandras förslag 
för att landa i ännu fler idéer  

 
När idéerna börjar sina diskuteras förslagen som kommit fram. Om konsensus kring den 
bästa idéen för lösning på problemet inte kan uppnås kan en omröstning genomföras. Det är 
viktigt att resultatet dokumenteras (Klefsjö, et al., 1999, ss. 23-24). 
 
2.3 Organisationsteori 

Organisationen 
Heide et al. (2012) menar att ledare som talar om strategi historiskt sett ansetts vara viktiga 
för företag. I dagsläget talas det snarare om att beständiga organisationer behöver en ledare 
som utvecklar en vision för att sedan mobilisera organisationen i förändring mot visionen. 
Ett företags ledare kan ge visionen legitimitet men visionen måste växa fram ur ett samlat 
behov för att kunna delas av samtliga medarbetare (Heide, et al., 2012, ss. 145-146). Syftet 
med en strategi som innehåller vision och mål är att medarbetare ska förstå och agera i 
enlighet. Inom forskningen har många påpekat att organisationer verkar gå hårt in i 
planeringen men mindre för hur målen de facto ska uppnås, till den grad att planeringen 
bidrar till att avleda ledingens fokus från strategisk realisering. Det blir viktigare att visa att 
det finns en plan är att förverkliga den (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 49). Idealet är att 
strategin blir ett levande dokument som efterlevs i praktik och vardagsbeslut vilket får leda 
till att aktiviteter på olika avdelningar bidrar till att uppnå de övergripande målen. I många 
organisationer används dock strategin inte på så vis. Avsaknaden av efterlevnad i den 
dagliga rutinen får inga konsekvenser och frångås. För att uppnå ett idealscenario måste 
mål och strategi vara meningsfulla för de anställda vilket ställer högra krav på den interna 
kommunikationen, men även på att mål knyts till nästa steg i processen och inte avstannar. 
Erfarenhet visar att planer som syftar till långsiktiga förändringar och som inte utgjort 
konkreta förändringar inom ett par månader inte heller kommer att göra det på längre sikt. 
För att omsätta planen till handling ligger stort fokus på kommunikation (Heide, et al., 
2012, ss. 149-150). Studier visar att företag som implementerat sin vision och omsatt den 
till handling med Balanced Scorecard som strategiskt ledningsverktyg har varit noggranna 
med att kommunicera visionen uppifrån och ned men inte i lika stor grad brytt sig om 
återföringen från medarbetare vilket lett till en splittring i synen på vision och dess 
tillämpning. En grundförutsättning är att strategidokument diskuteras och översättas till 
medarbetares vardagsverklighet för att målen ska kunna implementeras och eftersträvas i 
praktiken (Heide, et al., 2012, ss. 153-157).   

En lockelse som Alvesson (2015) talar om är den rena symbolismen i 
visioner, utan att den ligger till grund för handling. Författaren understryker, liksom Heide 
et al., att om man vill komma åt viktiga aspekter inom en organisation behöver man 
inkludera expressiva och symboliska former som hänger ihop med medarbetares sätt att 
känna och tänka i vardagen. Alvesson (2015) menar att en del av denna problematik står 
den socialantropologiska terminologin för, vilken innefattas av till exempel kultur, ritualer, 
tabun, och som är förföriska termer för en ledare. Ett ännu större problem är den tilltalande 
idéen att om att en ledare ska kunna åstadkomma resultat enbart genom att tala visionärt om 
värdegrund och anordna symboliska tillställningar (Alvesson, 2015, s. 188). 
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Kommunikation 
Jacobsen & Thorsvik (2014) menar att kommunikation är den viktigaste processen i alla 
organisationer eftersom både den interna integrationen och den externa anpassningen 
bygger på den. För det första är kommunikationen fundamental för all typ av koordinering. 
Koordinering förutsätter att människor anpassar sig till varandra och ju större interaktion 
desto högre krav på kommunikationen. En annan aspekt är kulturen. Det är dokumenterat 
att dålig kommunikation är den vanligaste orsaken till konflikt i mänskliga relationer, 
däremot utvecklas värderingar och normer genom kommunikation och utgör grunden för en 
god arbetsmiljö som hjälper till att bygga in en organisatorisk identitet. Vidare utgör 
kommunikation grund för bra beslut. Oavsett vilken organisation det handlar om är en del 
av den vardagliga verksamheten att ta beslut. Gemensamt för alla typer av beslut är 
informationsunderlaget en avgörande faktor för beslutskvaliteten. Organisationer är 
generellt sett bättre än individer på att undvika fel. Anledningen till detta är att en 
organisation bygger på en informationsstruktur innefattande checklistor och andra 
procedurer som säkerställer att underlag tänkts igenom på flera plan innan beslut fattas. 
Kommunikation är även viktigt för lärande där kommunikation av resultat och återkoppling 
ligger till grund för vilka slutsatser som bör dras. Kommunikation är även grunden för 
informationsinhämtning och informationsförmedling för att kontinuerlig förmedla vad som 
sker i omvärld både vad gäller kunder och användare men även politiska myndigheter, 
samarbetspartners eller konkurrenter (Jacobsen & Thorsvik, 2014, ss. 256-257).  

Hicks (2007) talar om överflödig information som en typ av slöseri. 
Författaren menar att det finns sju dödliga synder i informationsslöseri. Dessa utgörs av 
överproduktion av information, väntan, transportsträckor, processer av bearbetning, 
ofärdigt material, tid spenderad på layout samt defekter i utförande. Hicks (2007) har hittat 
synergieffekter genom att använda sig av förbättringsideologin Leans sätt att tänka kring 
slöseri av informationshantering. Det handlar om att göra avvägningar och underlätta för 
rätt typ av kommunikation att framträda på samma sätt som den traditionella 
leanprinciperna föreskriver, det vill säga genom värden, värdeströmmar, flöden och 
dragande system. På så vis kan informationen underbygga effektivitet och fokusera på rätt 
typ av information som stöttar verksamhetens kärnaktiviteter (Hicks, 2007). 

Ledarskap 
Philip Selznick var pionjär vad gäller att se ledarskap och administration som två olika 
funktionskomplex. Hans budskap var att det måste skapas särskilda känslor för en 
organisation för att skapa engagemang och intresse av att upprätthålla den. Äkta ledarskap 
utgörs därför i Selznicks ögon av att skapa en social tolkning av vad organisationen står för, 
för att bygga upp en legitimitet kring organisationen och dess verksamhet. Att göra detta 
kräver ett ledarskap som utformar visioner och mål som måste bygga på medarbetarnas 
önskningar, intressen och värderingar. Endast på det sättet går det att skapa engagemang 
kring visionen. Det är även viktigt att ledarskapet institutionaliserar mål så att de inte enbart 
sätts upp utan att det även skapas aktiviteter så att de går att nå. Ledarens uppgift blir att 
skapa en arbetsfördelning som stödjer uppgiftslösningen samt de sociala 
samverkansmönster som i organisationen är nödvändiga för ett gott resultat. För att 
säkerställa kontroll behöver ledaren få grupper att sluta samman kring visionen och de 
överordnade målen för att idealt hamna i en situation där dessa spontant befrämjas av alla 
medarbetare. Selznicks perspektiv på ledarskap omtalas i den moderna litteraturen som ett 
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institutionellt ledarskap. Frågan om organisationens överlevnad handlar inte enbart om 
vilka varor och tjänster som produceras utan landar även i frågan huruvida omvärlden har 
förtroende för organisationen vilket förutsätter att värdegrunden speglar rådande normer i 
omvärld samt i organisationsstrukturen, procedurer, arbetsförhållanden (Jacobsen & 
Thorsvik, 2014, ss. 415-417).  

Andra forskare menar att den största ledarskapsuppgiften idag är att sätta 
medarbetare i förmåga att leda sig själva. Ledarens roll blir då att vara en coach, som 
fungerar som en lagtränare inom sportens värld och se till att utnyttja teamarbete som 
stärker lagandan. Resultaten är inte entydigt positiva vad gäller att låta grupper eller 
individer använda sig av självaledarskap. Ledaren behöver därför se till att målen är tydligt 
definierade, att arbetsuppgifterna är meningsfulla samt att medarbetare har relevant 
kompetens och erfarenhet för att lyckas med sina arbetsuppgifter. En ledare behöver också 
kunna förstå vikten och värdet av det arbete som medarbetare utför för att även kunna 
förmedla hur denne värdesätter detta. Om ett ledarskap inte delegerar någon form av 
handlingsfrihet eller självledarskap är det svårt att utnyttja det fulla intellektuella kapital 
som medarbetare utgör (Jacobsen & Thorsvik, 2014, ss. 424-426).  

Deltagande utveckling som begrepp grundar sig på delegering av beslutsmakt 
samt att vidta åtgärder för att göra strategiskt tänkande till en kontinuerlig och integrerad 
process av den dagliga verksamheten. Begreppet har gemensamma drag med begreppet 
organisationsutveckling som inom Skandinavien haft en central ställning. 
Organisationsutvecklingen innefattar metoder för planerad förändring och lägger vikt vid 
demokratiska värderingar såväl som välkomnar medarbetares förändringsprocesser. 
Begreppet springer från forskning som syftar till att finna alternativ till den traditionella 
uppifrån och ned-styrningen och betonar deltagande och personlig utveckling. Forskningen 
har kommit att betyda mycket och varit tongivande i de skandinaviska länderna från 1960- 
och 1970-talen genom att kartlägga huruvida det går att organisera företags utveckling i en 
turbulent omvärld genom att basera processer på samarbete och ömsesidig förståelse mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. Föreställningen om att deltagande utveckling inte enbart är 
möjligt utan de facto bra, har fortfarande stark bäring (Jacobsen & Thorsvik, 2014, ss. 326-
327).  

Kvalitetsarbete kan tolkas på flera sätt ur både kvalitetsteori som 
organisationsteori och har pågått runt om i världen. I Sverige skapades Institutet för 
kvalitetsutveckling för att driva kvalitetsarbete framåt.  
 
2.4 Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ 

En excellencemodell 
SIQ har i uppdrag av regeringen att driva nationell utveckling av kvalitetsområdet men 
även att genom ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete främja internationella 
samarbeten (Intitutet för kvalitetsutveckling, 2018). SIQ grundades 1990 och består av 
representanter både från det privata näringslivet samt den offentliga sektorn. Syftet med 
SIQ är att öka svenska organisationers konkurrenskraft och lönsamhet genom att skapa, 
samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling (Intitutet för kvalitetsutveckling, 2018). 
SIQ driver olika huvudområden som utgörs av forskning och utveckling, utmärkelser samt 
stöd och utbildning till organisationer och har tagit fram en managementmodell som 
kontinuerligt utvecklats sedan 1991. Managementmodellen anses vara en excellencemodell 
vilket innebär att modellen syftar till att göra ”rätt saker” på ”rätt sätt” vilket över tid kan 
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vara springande punkter. Excellencemodeller har vissa gemensamma drag som är 
utmärkande, för det första är de generella vilket innebär att de kan användas av alla typer av 
organisationer, små som stora, privata som offentliga. Vidare handlar det om att det finns 
en ledningsfilosofi som bygger på att ledare leder och styr verksamheter för förbättrade 
resultat samt att det finns ett antagande om en helhetssyn på verksamheten där alla delar 
anses påverka verksamhetens resultat (Institutet för kvalitetsutveckling, 2018, s. 6). Andra 
kännetecken för excellencemodeller är att icke-föreskrivande och ställer snarare frågor än 
kräver svar kring fundament såsom arbetssätt och resultat. Utöver detta bygger 
excellencemodeller på de tre hörnpelarna bestående av kultur, struktur och systematik men 
utöver detta även en utvärdering som visualiserar resultat (Institutet för kvalitetsutveckling, 
2018, s. 6). SIQ Managementmodell kännetecknas, utöver de gemensamma dragen för 
excellencemodeller, av att den är forskningsbaserad samt att den bygger på vad som 
kännetecknar svensk kultur och ledarskap. Institutet menar att svenskt ledarskap och kultur 
innefattar decentralisering, medarbetares delaktighet och medbestämmande, medarbetares 
mandat för beslutsfattande, jämlikhet och mångfald, trygghet och säkerhet, korta 
beslutsvägar, transparens, tillit, hållbarhet och innovation. Vidare utgår modellen även från 
praktisk relevans och validitet genom att adressera både dagens såväl som framtida 
utmaningar som organisationer och företag har.  
 SIQ Managementmodells kultur bygger på fem framgångsfaktorer som 
institutet verifierat utifrån forskning och praktik. Framgångsfaktorerna utgörs av: 
 

- att skapa värde med kunder och intressenter 
- att leda för hållbarhet 
- att involvera medarbetare 
- att utveckla värdeskapande processer 
- att förbättra verksamheten och skapa innovationer 

 
Vad gäller strukturen fokuserar SIQ Managementmodell på de faktorer som visat sig ha 
störst inverkan på organisationers resultat. Modellen definierar medarbetare, verksamhetens 
processer, ledningen samt kunder och intressenter som områden att utveckla arbetssätt inom 
(Institutet för kvalitetsutveckling, 2018, s. 10). 

Vad gäller systematiken utgår den från ett antal frågor vars svar ska leda till 
insikt. Det handlar för det första om att ställa sig frågan ”Hur gör vi för att?” som ska 
besvaras för att avgöra om det finns ett metodiskt och organiserat sätt att genomföra 
arbetsuppgifter samt om detta arbetssätt utgår från framgångsfaktorerna. För det andra 
behöver medarbetare ställa sig frågan ”I vilken omfattning tillämpas de valda 
arbetssätten”. Frågan syftar till reflektion kring huruvida arbetssätten tillämpas i samtliga 
processer, tjänster och relevanta tillfällen. ”Vilket resultat leder det till?”, syftar till att följa 
upp resultat och jämföra dessa med egna samt motsvarande värden hos ledande 
organisationer och konkurrenter. Frågan ”Hur gör vi för att följa upp, lära och förbättra 
det vi gör? syftar till att belysa huruvida ett systematiskt förbättringsarbete genomförs 
baserat på utvärderingar och lärdomar (Institutet för kvalitetsutveckling, 2018, s. 11). 

Vad gäller resultat ska detta spegla på vilket sätt utfallet går att koppla till 
arbetssätt och dess tillämpning, nivåer och trender. Resultatet kan redovisas både i 
processmått och resultatmått vad gäller dimensioner bestående av social-, ekonomisk- och 
ekologisk hållbarhet och ska redovisas för kunder, intressenter och medarbetare (Institutet 
för kvalitetsutveckling, 2018, ss. 22-23).  
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SIQ Framgångsinsikt 
SIQ Framgångsinsikt är ett verktyg framför allt för reflektion och samtal kring 
kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv och baseras på SIQs framgångsfaktorer 
(Institutet för kvalitetsutveckling, 2018). Verktyget genomförs individuellt och sedan i 
berörd grupp när gruppen vill skapa en gemensam bild över:  

- Vad tycker vi att vi är bra på? 
- Vad tycker vi att vi är dåliga på? 
- Var har vi olika uppfattning? 
- Vad vill vi kännetecknas av 
- Vad är viktigt för oss att förbättra? 

Verktyget baseras på SIQ Managementmodell och syftar till att visualisera var 
organisationen står idag i förhållande till modellens framgångsfaktorer (Institutet för 
kvalitetsutveckling, 2018, ss. 27-28). 

2.5 Tidigare forskning 
Svensson (2004) ställer sig, i sin doktorsavhandling, frågan huruvida självutvärdering är till 
hjälp eller hinder för utbildningsorganisationer. Författaren menar att det faktum att 
offensiv kvalitetsutveckling initialt utvecklades för producerande företag in om privat 
sektor gör det synnerligen intressant att undersöka om detta faktum innebär någon skillnad 
vad gäller offentliga tjänsteorganisationer. Det handlar om en tillsynes avgörande skillnad 
men som författaren tvärtom menar verkar vara obefintlig i praktiken (Svensson, 2004, s. 
195). Syftet med avhandlingen är att undersöka lämpligheten, användbarheten och 
upplevda fördelar av den offensiva kvalitetsutvecklingen inom svenskt skolväsende. 
Svensson (2004) kommer fram till att självutvärdering baserad på offensivt kvalitetsarbete 
kan vara bra för att uppnå förbättring. Svensson (2004) konkluderar i sin avhandling att 
verktyg behöver vara enkla i sin användning för att dessa de facto ska användas. 
Författarens egen uppfattning är dock att fördelar kan gås miste om verktygen blir för enkla 
och syfta till att belysa hur vi arbetar men inte vad vi gör (Svensson, 2004, s. 199). 
Däremot bör terminologi och koncept inte vara för enkla eller generella så att den egna 
verksamheten inte känner igen uttryck och användning. Forskningen tydliggjorde att 
uttryck såsom till exempel kund utgjorde hinder bland många av studiens deltagare då ordet 
associeras till en köpare. Studien pekar därmed på att terminologi är av vikt för att uppnå 
ett rättvisande resultat. Ytterligare fynd utgörs av att det bör avsättas resurser för arbetet 
med den offensiva kvalitetsutvecklingen för att den ska få bäring, detta är dock inte nog. 
Många förbättringsarbeten initieras utan att deltagarna är utrustade med rätt kunskap och 
information för att besvara hur en organisation arbetar och vad den gör, därför understryker 
forskaren även vikten av att utbilda individer som ska delta i ett projekt i de 
kärnvärderingar och hörnstenar som kännetecknar offensiv kvalitetsutveckling (Svensson, 
2004, s. 201). 
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3. Metod  
I detta tredje kapitel redogörs för hur studien är uppbyggd och hur information och data 
samlats in för att definiera det ramverk som studiens resultat byggts upp inom. 
 
3.1 Design av studien  
En studie som bygger på metodkombination har tre karaktäristiska drag som skiljer 
tillvägagångssättet från andra strategier inom samhällsforskningen. För det första finns det 
en preferens för att belysa forskningsproblematiken ur flera perspektiv istället för att förlita 
sig på ett enda. Bruket av olika källor kan anses som fördelaktigt vad gäller kvalitet och 
rikedom i data men innebär också att triangulering får en stor roll i tolkningen. För det 
andra kännetecknas metodkombination av olika typer av forskning inom ett och samma 
projekt. I de flesta fall innebär detta en blandning av kvalitativa och kvantitativa 
komponenter som omväxlande används genom kvalitativa och kvantitativa metoder. För 
det tredje är metodkombination som tillvägagångssätt problembaserat vilket innebär att 
forskningsmetoden utgår från själva forskningsfrågan i valet av metoder. Det handlar inte 
om att avgöra huruvida en metod är bra eller dålig utan är snarare en fråga om att avgöra 
hur användbara metoderna är för den specifika frågan som undersöks. Att metodval utgår 
från forskningsproblemet brukar i sig vara sammankopplat med pragmatism (Denscombe, 
2014, ss. 211-212).  
 Metodkombination som tillvägagångssätt eftersträvar konvergens, bekräftelse 
och överensstämmelse mellan resultaten från de olika metoderna. Logiken bakom att se 
saker ur mer än en synvinkel benämns som triangulering och har inom 
metodkombinationen fått en särskild betydelse då det går att förstå ett forskningsämne 
bättre om det betraktas ur flera perspektiv. Trianguleringen kan stärka tilltro till fyndens 
träffsäkerhet och grunda för större övertygelse givet att resultaten är riktiga. 
Metodkombination kan också användas för att plocka upp fynd från delar av 
forskningsprojekt. En ny forskningsfråga kan med andra ord uppstå genom fynd under 
studiens gång. Andra fördelar är att metoden kan ge en mer fullständig bild av en 
forskningsfråga samt ge ingång till ett större analysunderlag. Samtidigt måste fördelarna 
ställas mot de extra krav som tillvägagångssättet kan ställa på forskaren. Vad gäller analys 
behöver forskaren i större omfattning jämföra och kontrastera fynden på ett sannolikt mer 
utmanande vis än om enbart en metod använts (Denscombe, 2014, ss. 213-215).  
 Metodkombinationen har tre grundläggande saker som måste belysas för att 
forskningen ska kunna få bäring utifrån kvalitativ och kvantitativa komponenter. För det 
första handlar det om att belysa ordningsföljd, forskaren bör förklara ordningsföljden för 
användningen av kvalitativa och kvantitativa komponenter. För det andra bör forskaren 
redogöra för den relativa vikt som läggs vid de kvalitativa och kvantitativa komponenterna 
i relation till varandra. För det tredje bör det redogöras för syftet med att inkludera både 
kvalitativa och kvantitativa komponenter (Denscombe, 2014, s. 217).  
 Vad gäller triangulering finns det olika typer av distinkta sätt att använda den 
på. Ett av sätten utgörs av datatriangulering som baseras på användning av kontrasterande 
informationskällor. Fyndens validitet bekräftas av olika informationskällor. 
Forskartriangulering handlar vidare om att kunna kontrollera eventuell snedvridning genom 
att jämföra forskningsresultat med varandra för att se om tolkning gjorts på samma sätt. 
Teoritriangulering är en annan typ som innebär användning av mer än en teoretisk position 
för att tolka insamlade data (Denscombe, 2014, s. 222).  



 14 

Experiment 
Fältexperiment genomförs utanför laboratoriet för att på plats betrakta hur olika 
inramningar fungerar i verkligheten och inte på konstgjord väg ur forskningssyfte. 
Fältexperiment tillåter dock att forskaren manipulerar vissa nyckelvariabler för att mäta 
vilken inverkan en specifik faktor har. Denna typ av experiment innebär en systematisk 
utvärdering av faktorn för att i syfte att komma fram till huruvida resultatet grundas i de 
förändringar som förutsetts (Denscombe, 2014, s. 110).  
 I förberedelse inför ett experiment bör forskningsfrågorna ha formen av 
hypoteser. Att utforma hypoteser har kan dels tjäna till att sammanföra forskarens tidigare 
kunskap till en förutsägelse som kan behandlas experimentellt men hypotesen kan också 
hjälpa till att ge riktning åt en efterföljande undersökning (Denscombe, 2014, s. 108).  
 Vad gäller experiment som innefattar människor skiljer dessa sig från 
experiment innefattande till exempel växter eller kemikalier. Det finns faktorer som bör tas 
med i beräkningen, dels reagerar människor på kännedom om att de observeras. När 
människor medvetandegörs om att de står i centrum för forskningsfrågor finns det en reell 
möjlighet att de reagerar annorlunda än vanligt, detta kallas för observatörseffekt. Om 
syftet med undersökningen är känt kan det finnas risk att deltagarna försöker hjälpa 
forskaren genom att göra vad de tror förväntas av dem, denna effekt leder till i sådana fall 
till självuppfyllande profetior i studien (Denscombe, 2014, ss. 111-112).  
 
3.2 Datainsamlingsmetod  

Ostrukturerad intervju 
En fenomenologisk infallsvinkel med subjektivitet (snarare än objektivitet), beskrivning 
(snarare än analys), tolkning (snarare än mätning) och medverkan (snarare än struktur) kan 
syfta till att se saker genom andras ögon, vilket till exempel skiljer sig från utgångspunkter 
inom positivismen. Forskarens uppgift blir att kartlägga erfarenheter på ett sätt som är så 
troget originalet som möjligt. Konsekvenserna för forskningen blir att den studerade 
gruppens tankar och idéer får hamna i centrum och på så vis höjs människors tänkande 
uttryckt i forskningen, själva tänkandet i sig blir ämnet för undersökningen (Denscombe, 
2014, ss. 143-145). 
 En fenomenologisk intervjuprocess ger möjlighet att utforska frågor på djupet 
och lämnar utrymme för den intervjuade att ta upp frågor som denne anser är viktiga. 
Metoden som används i denna typ av intervjusammanhang kan benämnas som 
ostrukturerad intervju då den inte har några, eller ett fåtal, frågor förberedda som får styra 
innehållet. Sättet ger möjlighet till en beskrivning av en situation som den intervjuade 
upplever den, den intervjuade kan även presentera motiveringar och bakomliggande idéer. 
Intervjumetoden ger forskaren möjlighet att kontrollera att denne förstått på ett korrekt sätt 
så att inte en ofullständig eller missuppfattad tolkning får ligga till grund för forskningen.  
 Fältanteckningar kan bli nödvändiga att förlita sig på om inte 
ljudupptagningar gjorts. Som ett resultat kommer det som sades vara en fråga om minne 
och tolkning i studien. Om ämnet är delikat och berör känsliga frågor där ljudupptagningar 
inte uppfattas som bekväma kan anteckningarna utgöra en kompromiss givet att de skrivs 
ned i anslutning till intervjusammanhanget (Denscombe, 2014, s. 281).  
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Dokumentära källor 
Dokumentär forskning använder dokument som primär datakälla. Innehåll i dokumentära 
källor kan användas som belägg för något, detta innebär att dokument i sig kan utgöra en 
datakälla som kan användas för att uppdaga något som inte omedelbart framgår. Utöver det 
bokstavliga innehållet finns saker som går att utläsa genom en djupare läsning. Vidare är 
innehållet i dokument vare sig flyktigt eller övergående eftersom som informationen 
fångats och sparats i dess dokumenterade format (Denscombe, 2014, ss. 319-320).  

En fördel i användningen av dokumentära källor är dess tillgänglighet. 
Forskaren får genom ett besök på internet eller bibliotek tillgång till ett stort utbud av 
information. I användningen av dokumentära källor blir validiteten avgörande för 
forskningens bäring. Därför behöver vissa kriterier förhållas till. Går det för det första 
säkerställa autenticiteten, det vill säga äktheten i innehållet? Är dokumentet typiskt för sitt 
slag, med andra ord representativt? Är innebörden tydlig eller finns det undermeningar som 
det bör tas hänsyn till? Vad gäller trovärdigheten bör frågor om dokumentet är fritt från 
förutfattade meningar beaktas, i vilket syfte skrevs dokumentet och av vem? Är det en 
förstahandsredogörelse? Dessa frågor tjänar till att avgöra om dokumentet är trovärdigt i 
sammanhanget. På samma sätt bör databaser och webbsidors validitet ifrågasättas. Ett 
dokument som hämtats från en webbplats med större auktoritet, till exempel ett universitets 
eller en myndighets hemsida, ges en viss trovärdighet medan en privat webbsida kan kräva 
större försiktighet. Vidare bör uppdatering av webbplatsen uppmärksammas så att 
informationen som framgår inte uppenbart är utdaterad eller inaktuell (Denscombe, 2014, 
ss. 326-328).  
 
3.3 Dataanalys  
Analys av forskningsdata tenderar att följa en process om fem steg både vad gäller 
kvalitativ och kvantitativ data. Dock går det att urskilja variationer där det kvantitativa 
tillvägagångssättet i större utsträckning formar data i tidigare steg i analysprocessen, i 
jämförelse med kvalitativa tillvägagångssätt. Det första steget i dataanalysprocessen utgörs 
av ett iordningsställande av data vilket innebär katalogisering av text eller kodning av 
kvantitativ data. I ett andra steg görs en inledande utforskning av datan, det handlar om att 
leta efter uppenbara trender eller återkommande teman. I det tredje steget analyseras datan 
genom att grupperas och kopplas till begrepp, forskningsfrågor eller hypoteser. I ett fjärde 
steg framställer och presenterar forskaren data genom tabeller, illustrationer och skriftlig 
tolkning av fynden. I det femte och slutliga steget valideras datan genom konvergens, 
triangulering och jämförelse (Denscombe, 2014, ss. 347-348).  
 Vad gäller dataanalys är validitet ett begrepp av vikt då det bör ifrågasättas 
om studien har utgått från rätt typ av data. Validitet är även ett begrepp som syftar till att 
avgöra noggrannheten och precisionen men även lämpligheten i data för den 
forskningsfråga som undersöks. Vad gäller reliabilitet, eller tillförlitlighet, avser 
användning av begreppet att ta ställning till hur neutralt ett forskningsinstrument är 
i sin verkan och om det skulle vara konsekvent vid ett flertal olika tillfällen. Ytterligare 
begrepp för övergripande analys av en studies fynd är generaliserbarheten. 
Generaliserbarheten hänvisar till möjligheten att tillämpa forskningsfynden på andra 
exempel och kan på detta sätt förklara liknande företeelser på en allmän nivå (Oxenswärdh, 
2018). Analytiska generaliseringar innebär att resultat är kopplade till andra typer av 
forskning eller teori samt att resultatet utgör hög grad av överförbarhet till andra 
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inramningar. Även om varje enskilt fall är unikt i olika avseenden så utgör det också 
exempel i en bredare kategori och kontext (Denscombe, 2014, s. 101).  
 Det finns vidare olika sätt att analysera data. Att applicera en teoriprövande 
ansats innebär att utgå från teoretiska begrepp från tidigare forskning medan en 
teorigenererande ansats tar avstamp i fynd för att se hur dessa stämmer överens med teori. 
Den abduktiva ansatsen tar både den teoriprövande och den teorigenererande 
analysmetoderna i beaktande. Genom en abduktiv analys kategoriseras fynd dels utifrån 
övergripande teoretiska begrepp och dels genom att närstudera materialet för att se om nya 
kategorier behöver skapas för att besvara en forskningsfråga. Teorier anses inte vara rätt 
eller fel utan olika sätt att bena ut vad som förefaller vara djupare mönster som inte är 
direkt framträdande (Oxenswärdh, 2018). 

Taxonomi  
Ordet taxonomi springer ur det grekiska språket och betyder ungefär ordning eller 
regelbruk. Taxonomi som begrepp används främst inom den biologiska vetenskapen som 
benämning på indelning eller klassificering av organismer vad gäller till exempel riken, 
släkten, arter och underarter. Taxonomin sätter in arter i ett sammanhang för att visa hur 
dessa härleds i den större helheten vilket gör att taxonomin blir ett verktyg för en 
systematisk klassificering och struktur (ArtDatabanken SLU, 2018). Begreppet taxonomi är 
i praktiken ett vidgat begrepp som kan användas för annan typ av indelning och 
klassificering, såsom till exempel av läromaterial eller utbildningar (Karlstads universitet, 
2018).  
 
3.4 Tillvägagångssätt och genomförande utifrån metod 
Metodkombination har använts i studien för att samla in data från såväl intervjuer, som har 
utgjort primärdata, såväl som dokumentära källor och teori, som utgjort sekundärdata. 
Studien har genomförts med abduktiv ansats. Triangulering i fynden har pekat på vägen 
framåt och pragmatism har kännetecknat studiens resultat. Forskningsfrågan har fått utgöra 
den ledstjärna som utgåtts från i valet av metod och de tillvägagångssätt som till synes tagit 
bäst helhetsgrepp har fått stå till bud. 

Studien inleddes med en ostrukturerad intervju av kvalitetschefen för att ta ett 
inledande grepp om den första forskningsfrågan. Intervjun gav vid handen att dokumentära 
datakällor fanns att ösa ur på kommunens hemsida. De, av kvalitetschefen, föreslagna 
dokumentära datakällorna bestod av granskningsrapporter med tillhörande markörer som 
indikerar verksamheters kvalitetsnivå. Genom att studera markörer kunde ett generellt 
nuläge gällande förbättringsområden kartläggas. Markörerna analyserades genom att: 

 
1) Sammanställa markörer efter färgkod (röd, grön, gul) och de två 

verksamhetsområdena (socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden) som ett sätt att katalogisera 

2) Leta efter trender genom att gruppera och rangordna efter antal markörer inom varje 
verksamhetsområde 

3) Placera markörer i kategorier och koppla till teman 
a. Kategorierna som utkristalliserades var ledarskap, systematik, miljö, 

inflytande och dokumentation 
b. Markörerna delades in i dessa kategorier 

4) Göra en skriftlig tolkning av fynden genom att sammanställa en kvantitativ analys  



 17 

a. Den kvantitativa analysen grundades genom att se om det fanns mönster i 
röda markörer samt i gröna markörer 

b. Beräkna hur stor andel i % en specifik kategori utgjorde av de röda 
respektive gröna markörerna inom varje verksamhetsområde 

5) Avvakta övriga fynd för att kunna utföra data och metodtriangulering 
 
För att ytterligare addera till kartläggningen av markörerna utfördes intervjuer med fyra 
granskare som utfärdat granskningsmarkörerna. Intervjuerna utfördes ostrukturerat och 
syftade till att belysa eventuella konvergerade fynd som ett sätt att undersöka träffsäkerhet. 
De frågor som på förhand förbereddes var; anser du att resultat av kartläggningen av 
granskningsmarkörer stämmer och i så fall varför? I övrigt lämnades utrymme åt de 
intervjuades tankar och idéer kring resultat och bakomliggande faktorer. Intervjuerna 
dokumenterades med hjälp av anteckningar i samband med intervjun. Att genomföra 
intervjuer med fokus på förbättringsområden skulle kunna anses besvärande för den som 
ska svara upp och med anledning av detta gjordes avvägningen att ljudupptagning skulle 
kunna anses hämmande och inte utgöra grund för att utforska orsaker på djupet då den 
intervjuade kanske inte skulle vara lika benägen att presentera motiveringar och 
bakomliggande orsaker. Resultatet av intervjuer med granskare gav konvergens, nya 
infallsvinklar och gav även upphov till den andra forskningsfrågan i rapporten.  
 Efter intervjuer med granskare genomfördes intervju med en representant från 
SIQ i syfte att ta reda på hur institutet resonerar kring de resultat som framkommit. 
Intervjun genomfördes med en ostrukturerad metod i syfte att generera en mer spontan och 
direkt återkoppling vad gäller kommunens förbättringsområden som framkommit genom de 
kartlagda granskningsmarkörerna. Intervjun dokumenterades genom anteckningar i 
samband med intervjusamtalet som genomfördes via telefon.  
 I syfte att kartlägga framgångsfaktorer för en väl presterande verksamhet 
intervjuades en verksamhetschef. Intervjun genomfördes ostrukturerat och dokumenterades 
genom anteckningar. Även om intervjun utfördes i syfte att belysa framgångsfaktorer ville 
verksamhetschefen vara anonym, detta gjorde även att ljudupptagning av intervjun inte 
föredrogs. 
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Tabell 1 Visar metodkombinationens ordningsföljd, relativa viktning samt metoddesign. Fri 
tolkning Denscombe (2014, ss. 217-220) 

 
Tabell 1 visar hur studien är upplagd vad gäller kvalitativa och kvantitativa komponenter. 
Ordningsföljden visas först och vidare visualiseras att den kvantitativa informationen tjänat 
en biroll i studien till förmån för den kvalitativa informationens dominans. Den kvalitativa 
informationen är studiens primärdata och den kvantitativa utgör sekundärdata. Den 
kvantitativa informationen har trots sin mindre roll fått stor bäring i kartläggningen av ett 
nuläge och har även tagits i beaktande i studiens resultat. Stor vikt för resultat har även 
lagts vid kvalitativ information som pekat i en konvergerande riktning, denna kvalitativa 
information har främst utgjorts av KVAL 3 och 4.  
 Vad gäller triangulering har den fått bäring på flera sätt. Vad gäller 
datatriangulering har KVAL 1, KVAN och KVAL 2 påvisat överensstämmelse, eller 
träffsäkerhet om man så vill, i ett kartlagt nuläge, där det som fungerar väl men även det 
som inte fungerar väl har konvergerats. Exempel på detta är hur KVAL 1 beskriver en 
avsaknad av resultatuppföljning vilket stärks av KVAN och KVAL 2. På samma sätt har 
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KVAN 2 och KVAN 4 utgjort konvergerande utsagor gällande systematik och 
framgångsfaktorer i verksamhet. En av dessa faktorer har till exempel varit vikten av ett 
engagerat ledarskap vilket utöver de nämnda även fått träff i såväl teori, tidigare forskning 
samt KVAN 1 och 3. Vad gäller forskartriangulering har vikten av ett aktivt arbete med 
vision och mål varit ett exempel och vikten av enkelhet i framtagning av generiska verktyg 
har varit ett annat. 

För att mer överskådligt måla upp trianguleringen i relation till teori, empiri 
men även andra avgörande faktorer såsom på förhand satta spelregler för verktygslådan, 
sammanställdes en taxonomi. Syftet med taxonomin var att varje verktyg ska kunna 
härledas till fynd under studiens gång och att påvisa triangulering i relation till de 
föreslagna verktygen. Taxonomin syftar även till att ge förklaring åt ett ihopplockat 
släktskap för varje enskilt verktyg, något som den abduktiva ansatsen såväl underlättat men 
samtidigt komplicerat genom avsaknad av standardiserat tillvägagångssätt. 
Metodkombinationen borgar vidare för jämförelse och kontrastering av fynd som 
taxonomin i detta fall syftar till att tydliggöra. Det som ansetts mest lämpat utifrån de 
konvergerande fynd som gjorts har på ett pragmatiskt vis fått koka ned till ett konkret 
verktyg. 

För att få närmare vetskap om studiens resultat kan grundas och få praktisk 
bäring utfördes ett fältexperiment. På grund av ett antagande om att viss kunskap om den 
kvalitetsledingsmodell som ska införas behövs för att verktygslådan ska få god 
genomslagskraft och tjäna sitt tänka syfte valdes att fältexperimentet skulle utföras på 
kvalitetsenheten. Kvalitetsenheten känner till den nya kvalitetsledningsmodellen och 
besitter därmed den kunskap som är tänkt att verksamheter som introduceras för 
verktygslådan kommer att ha. Följande hypoteser utgicks från vid experimentet: 

- Verktygslådan går att genomföra med liten kunskap om verktygen 
- Verktygslådan kan utföras av verksamheter 

Kvalitetsenheten består av 8 personer. Experimentet genomfördes genom att deltagarna för 
det första fick en genomgång av verktygslådan och de förbättringsmöjligheter som den är 
tänkt att föra med sig för verksamheter och kommunen i stort. Genomgången bestod dels av 
en kort introduktion av varje verktyg men även information om att verktygen bygger på 
seriell användning för att utgöra en helhet. Därefter testades den första hypotesen genom att 
kvalitetsenheten som arbetslag fick genomföra verktygslådan fram till Study-fasen där data 
saknades för att kunna fortsätta. Genomförandet leddes av forskaren som skrev ned 
gruppens svar och resultat på en tavla och svarade på förklarande frågor fortlöpande. Efter 
detta diskuterades den andra hypotesen för att utifrån samlad erfarenhet och kunskap hitta 
uppenbara brister eller tillkortakommanden i verktygslådans sammansättning eller 
utförande.  

3.5 Validitet och reliabilitet 
Frågeställningarna i denna studie syftar till att ta fram förslag till hur problem kan 
avhjälpas. För att uppnå detta syfte har det till exempel inte varit tillräckligt att undersöka 
och kartlägga skriftlig information. För att uppnå en större validitet i studien har det varit 
nödvändigt att genomföra intervjuer och fältexperiment för att påvisa att rätt saker belysts. 
Vad gäller frågor och muntlig information i intervjusammanhang kan dessa uppfattas 
felaktigt och det finns risker kopplade till tolkningar som kan påverka studiens reliabilitet. 
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Studien inleddes med en övergripande intervju med kvalitetschefen vilket gav ett sorts 
paraplyperspektiv över nuläge och problematik. Intervjun öppnade upp för ingångar till 
källor att ösa ur, såväl kvalitativa som kvantitativa. Risken vid detta förfarande är att 
systematiska genomgångar och egen kartläggning som hade gett en annan syn riskerar att 
missas och därigenom även en eventuell grundproblematik som kunde ha gett ett annat 
resultat av denna rapport.  

Vad gäller ostrukturerad intervju som metod är detta generellt förknippat med 
låg reproducerbarhet. Däremot kanske inte just reproducerbarhet och exakt repeterbarhet i 
metod bör vara ledstjärna i en studie av den här typen. Snarare kan generaliserbarheten, det 
vill säga möjligheten att se mönster och tillämpa resultaten av intervjun i andra delar av 
studien, sägas utgöra ledstjärnan. Då konvergens har uppstått i intervjusammanhang har 
generaliserbarheten framträtt vilket skulle kunna anses borga för en sorts reliabilitet i 
studiens resultat.  

För att belysa sanningshalten i informationen utifrån missuppfattning eller 
snedvridning bör det nämnas att samtliga intervjusammanställningar i rapporten har 
godkänts av de intervjuade. Detta faktum spelar såväl an på etiska ställningstaganden men 
även på validitet och reliabilitet då innehållet i intervjuerna har genomgått granskning av 
individerna själva.  

Vad gäller generalisering utifrån det fältexperiment som utförts pekar 
resultatet på en möjlig typ av analytisk generalisering där varje verktygs koppling till teori 
eller forskning utgjort en bro till ett sammansatt och nytt utförande. Fältexperimentets 
resultat pekar på att fynden, eller verktygslådan, skulle kunna vara överförbara till andra 
typer av verksamheter än enbart den som den testats inom vilket i så fall skulle innebära en 
generalisering av resultat.  
 
3.6 Etiska ställningstaganden 
Rapportens objektivitet tar avstamp i forskarens utbildning i kvalitet, ledarskap och 
förbättring för att bejaka opartiskhet och neutralitet samt för att utgöra grund för analys och 
slutsats. Andra centrala etiska utgångspunkter är anonymitet och konfidentialitet där 
verksamheter och individer själva så önskat. På så vis har studien skapat säkerhet och 
trygghet för såväl verksamheter, chefer och medborgare men samtidigt skapat en kanal till 
utförligare information och data som kan hänvisa till en ökad validitet och reliabilitet i 
studien. Studien har vidare tagit informations- och nyttjandekrav i beaktande då samtliga 
individer som medverkat upplysts om studien och syftet med den individuella medverkan 
samt att företag som har rättigheter till material har tillfrågats innan användning.  
 
3.7 Metoddiskussion 
Vad gäller studiens omfattning går det att inta en ifrågasättande ställning till mängden data 
och de sju intervjuer som resultatet grundats på. Det är svårt att med övertygelse hävda att 
det går att generalisera utifrån ett så pass litet antal. Kanske kan generaliserbarheten få stå 
tillbaka ett slag, framförallt med tanke på de tillhörande forskningsfrågorna egentligen inte 
aspirerar på att omfatta en tydlig generaliserbarhet. Tvärtom, kan metoderna anses syfta till 
att få fram ett resultat med förankring i en kommuns dagliga aktiviteter, något som snarare 
understryker validiteten av de källor som innefattas i studien. 

De intervjuade i denna studie, 7 till antalet, har utgjorts av individer som har 
övergripande kunskap och kännedom inom sina respektive områden vilket gör att dessa 
intervjuer kan anses addera till en adekvat helhetsbild som en verktygslåda behöver bygga 
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på för att kunna bli generisk. Intervjuerna skulle dock kunna utökas till att innefatta till 
exempel verksamhetschefer och medarbetare för att ytterligare söka konvergens. Studien 
skulle på så vis få ökad träffsäkerhet men även kräva en betydligt större kartläggning där 
mängden utsagor hade utgjort helheten till skillnad från övergripande kunskap om 
verksamheter och kvalitetsledningsmodeller. De genomförda intervjuerna skulle därmed 
kunna anses som en skiljelinje mellan den nuvarande studien och en mer storskalig sådan, 
där de genomförda intervjuerna kan anses vara strategiska nyckelintervjuer, med validitet 
som grund, som siktat på kärnan av information i relation till studiens omfattning. Vad 
gäller kartläggningen av granskningsmarkörer, sekundärdatan, har dessa gjorts utifrån 30 
verksamheter. Kartläggningen kan inte ersätta intervjuer med dess verksamhetschefer eller 
medarbetare, däremot kan trender urskiljas. Något som också bekräftat träffsäkerhet och 
konvergens i intervjuer.  

När det kommer till sekundärdata som kartläggning av ett nuläge är detta 
egentligen en större källa att ösa ur. Till exempel för att kartlägga ett nuläge i vad 
verksamheter de facto gör bra, det vill säga gröna markörer, men även gula som indikerar 
förbättringsområden men som inte är akuta. En sådan typ av kartläggning har gjorts men 
resultatet lämnas utanför studien då sekundärdatan som helhet fått relativt liten vikt i 
studiens resultat där enbart röda markörer, det vill säga stora förbättringsområden, tagits i 
beaktande. Däremot skulle kommunen själv kunna ta tillvara på mönster som 
utkristalliseras inom andra markörfärger för att arbeta vidare med. 

Vad gäller den ostrukturerade intervjumetoden och fältexperimentet 
föreligger en överhängande risk för att utfallen inte hade gett samma resultat om en annan 
individ hade genomfört dem. För det första bör det noteras att fältexperimentet utfördes på 
kvalitetsenheten som förvisso inte hade kännedom om verktygslådan men om forskaren 
genom de intervjuer som hållits. Att en personlig relation förelåg skulle kunna vikta 
reaktioner och uttalanden positivt och utgöra grund för så kallad observatörseffekt. Risken 
kan dock anses ha avtagit genom det intresse som fortsatt funnits efter fältexperimentet. 
Vidare skulle intervjuerna kunnat ha tagit en annan riktning om en annan forskare utifrån 
annan erfarenhet, kunskap och sätt att tolka styrt intervjuerna efter dessa andra 
förutsättningar. På samma sätt kan forskarens presentationsteknik eller personliga 
egenskaper spela roll vid genomförande av test i grupp. Dessa faktorer är svåra att undvika 
men är samtidigt essensen i pragmatisk tolkning och avvägning för resultatet. Trots detta 
bör dessa risker noteras och tas i beaktande vid studiens resultat.  

4 Resultat  
I den här delen redogörs för vad som framkommit kring den problematik som beskrivits. 
Resultatet är en sorts nulägesbeskrivning som belyses genom faktakartläggning samt 
sammanställning av data och intervjuer.   

4.1 Kvalitet i Tyresö kommun 

Tyresö kommun 
Tyresö kommun ligger i Stockholm län och har ca 47 tusen invånare. Kommunen är bland 
annat känd för sitt läge invid havet men även naturreservatet Tyresta. Kommunens 
befolkning har ökat stadigt under de senaste decennierna och i takt med detta har etablering 
av de kommunala verksamheterna tilltagit. Kommunen har genom sin tillväxt fått ett ökat 
behov av att granska och utvärdera sina egna verksamheter med allmänhetens glasögon och 
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perspektiv. I kommunstyrelseförvaltningens regi finns en avdelning för medborgarfokus 
som behandlar marknadsföring och kommunikation för kommunens räkning men även 
kvaliteten. Tyresö kommun arbetar i dagsläget med kvalitet på flera olika sätt och nivåer. 
Bland annat arbetar Tyresö med intresseorganisationen Sveriges Kommuner och 
Landstings kvalitetsprojekt Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, vars grundläggande 
syfte är att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda i dialogen med 
medborgarna. Utöver detta har Tyresö kommun deltagit i tävlingen om Utmärkelsen 
Sveriges KvalitetsKommun (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018) som ges till den 
kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och 
samhällsbyggande samt att leverera tjänster med hög kvalitet. Tyresö kommun 
nominerades år 2017 för sitt kvalitetsarbete och även om kommunen inte vann placerades 
kommunen bland de sex bästa deltagande kommunerna i landet.  

Tyresö arbetar i dagsläget med kommunens egen kvalitetsledningsmodell som 
håller på att anpassas till Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, managementmodell. 
Användningen av SIQ Managementmodell ger kommunen ett nuläge som utgångspunkt för 
ständiga förbättringar. I arbete med offensiv kvalitetsutveckling kan olika verktyg användas 
för att utveckla verksamheter. SIQ Managementmodell har ett par verktyg kopplade till sig 
men modellen lämnar i övrigt öppet för verksamheten i fråga att ta fram och beskriva hur 
ett kvalitetsarbete går till. Tyresö kommun har över hundra verksamheter i sin regi och det 
ligger i kommunens intresse att verksamheterna arbetar med utvecklingen av den kvalitet 
som medborgarna erbjuds. Kommunen skulle genom detta ha nytta av en uppsättning 
verktyg för att säkerställa att systematiskt bygga in kvalitet i dess verksamheter. Eftersom 
SIQ Managementmodell inte går in i detalj på vilka verktyg som kan användas är 
framtagningen av en generisk och gemensam verktygslåda ett sätt att säkerställa att arbetet 
med kvalitet byggs in i Tyresö kommuns verksamheter.  

Kvalitetsenheten 
Kvalitetsenheten har i uppdrag att kvalitetssäkra och utveckla kommunens 
kvalitetsledningsmodell och att ge stöttning och processleda verksamheters systematiska 
kvalitetsarbete. Kommunens nuvarande kvalitetsledningsmodell utgörs av en uppsättning 
framgångsfaktorer, och ramar in kvalitetsarbetet med hjälp av en PDSA-cykel. Modellen 
belyser även metoder, verktyg och system och underlättar genom att ge stöd i 
beslutsfattande för verksamheter (Tyresö kommun, 2017). Modellen är introducerad och 
införd i kommunens verksamheter men kunskapen om användning och fördelar kopplade 
till resultat varierar (Ullbrand, 2018). Kunskap om PDSA-cykeln är dock utbredd bland 
verksamhetschefer tillsammans med två verktyg som fått bäring och används praktiskt. För 
det första handlar det om en måltavla som tydliggör vilka mål en verksamhet väljer samt 
vad som krävs för att komma dit, se figur 3 nedan (Tyresö kommun, 2017). 
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Figur 3 Föreställer en måltavla där en verksamhets mål definieras i fältet i mitten. De 

förutsättningar som krävs för att nå målen definieras i den mellersta cirkeln, vad som behöver 
hända och förändras för att nå det önskade läget specificeras i den yttre cirkeln (Tyresö kommun, 

2017).    
 
Det andra verktyget som är väletablerat utgörs av en analystrappa bestående av åtta steg. 
Verksamheter som står i stånd att utvärdera och analysera den egna verksamheten 
uppmanas till att under varje huvudrubrik nedan ställa sig en rad relaterade frågor (Tyresö 
kommun, 2017):  
 

1. Granska och jämför med tidigare mätningar 
2. Jämför med egna uppsatta målvärden 
3. Jämför med andra 
4. Identifiera mönster 
5. Reflektera över påverkande faktorer och effekter 
6. Utöka underlaget för analysen 
7. Dra slutsats 
8. Föreslå åtgärder 

 
 

 
Figur 4 Analystrappa i åtta steg som utgör Tyresö kommuns analysverktyg i nuvarande 

kvalitetsledningsmodell (Tyresö kommun, 2017).  
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Vad gäller stöd för planering, rapportering och utveckling kopplat till 
kvalitetsledningsmodellen har kommunen ett separat beslutsstödsystem; Bestyr. Systemet 
utgör grund för kommunikation mellan de olika delarna i styrprocessen och i systemet kan 
även måluppfyllelse, resultat och avvikelse följas. Systemet kan även utifrån den 
rapporterade informationen ta fram faktabaserade beslutsunderlag i form av rapporter. 

Kvalitetsenheten har även i uppdrag att genomföra fristående tillsyn och 
oberoende granskning i kommunens verksamheter (Tyresö kommun, 2017b). 
Undersökningarna genomförs bland annat genom enkätundersökningar samt fördjupade 
granskningar med såväl planerade som oanmälda verksamhetsbesök (Tyresö kommun, 
2018).  

Samtal med kvalitetschefen 
Kvalitetschefen i Tyresö kommun menar att de befintliga verktygen som de facto används 
är väl mottagna. Däremot upplevs det svårt att anpassa verktygen till rätt kunskapsnivå och 
verktygen anses för simpla för verksamheter som kommit längre i sitt kvalitetsarbete. 
Kommunen behöver hitta rätt nivå i de verktyg som ska användas. Kvalitetschefen menar 
att det är flera pusselbitar som behöver falla på plats för att en implementering av 
gemensamma verktyg ska kunna ske. För det första behöver den nuvarande 
kvalitetsledningsmodellen anpassas till SIQ Managementmodell så att verksamheter kan 
utbildas i dess kultur, struktur och systematik för att sedan kunna ta till sig en verktygslåda 
baserad på denna kunskap. Kvalitetschefen ser dock inga hinder att en verktygslåda baserad 
på SIQ Managementmodell kan använda sig av vissa begrepp och kunskap som 
verksamheterna redan besitter. Kunskapen utgörs till exempel av PDSA-cykeln, måltavla 
och analystrappa. Vad gäller arbetet med PDSA är bland annat kommunens årshjul (Tyresö 
kommun, 2018) baserat på denna och visualiserar vad som händer under verksamhetsåret. 
Samtliga verksamheter är berörda av årshjulet då detta följer såväl det politiska som 
strategiska arbetet. Det handlar om att planera i början av verksamhetsåret för att sedan 
göra, studera och agera innan nästa verksamhetsår påbörjas. 

Trots att vissa verktyg tillämpas menar dock kvalitetschefen att detta inte är 
tillräckligt. Till exempel saknas verktyg för att mäta ett nuläge och kvalitetschefen 
efterfrågar att lägga större vikt vid reflektion i verksamheter, att ta sig tid att tänka efter. 
Vad gäller arbete med resultat och resultatuppföljning utför kommunen till exempel årligen 
en brukarundersökning som bland annat innefattar frågor om trivsel och trygghet i 
verksamheter (Tyresö kommun, 2018). Däremot behöver resultatet inte nödvändigtvis 
utgöra grund för att ta itu med de delar där sämre resultat uppnåddes, många verksamheter 
saknar systematik kring att arbeta med resultat och resultatuppföljning. Vidare använder 
kommunens verksamheter använder inte samma nyckeltal för resultat. Vissa nyckeltal är 
gemensamma för verksamhetsområden men används inte som jämförelseunderlag i någon 
större utsträckning (Ullbrand, 2018).  
 
4.2 Granskning av verksamheter 

Granskningsuppdrag 
Kvalitetsenhetens tillsyns- och granskningsuppdrag utförs på uppdrag av kommunstyrelsen 
och består av att säkerställa att fristående och oberoende granskningar utförs i verksamheter 
i såväl privat som kommunal regi. Granskning av verksamhet ska genomföras vart tredje år 
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med uppföljning minst en gång mellan granskningarna (Tyresö kommun, 2018). 
Målsättningen är att samtliga verksamheter inom socialnämndens och barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområden regelbundet och i samma omfattning ska granskas 
för att bidra till utveckling. Granskningarna utgör underlag för rapporter, så kallade 
granskningsrapporter, som beskriver hur verksamheter uppfyller krav och mål i lagar samt 
följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Granskningen innefattar även att följa 
upp huruvida kommunens egna riktlinjer och kvalitetsgarantier uppfylls. Granskningarna 
utgörs av planerade eller oanmälda verksamhetsbesök och med intervjuer, 
dokumentgranskning och observationer som metod. Utöver detta sker även granskningar då 
det föreligger anledning att vara uppmärksam på risker, brister eller missförhållanden 
(Tyresö kommun, 2018). Granskningsrapporterna finns att ta del av för medborgarna 
genom en sökportal på kommunens hemsida (Tyresö kommun, 2018).  

Verksamhetsbedömning 
De bedömningsmatriser som ligger till grund för granskningsrapporterna skiljer sig i sin 
utformning. Detta på grund av att verksamheternas uppdrag ser olika ut och är kopplade till 
olika lagrum. Att verksamheterna i kommunen inte svarar mot samma lagar och 
förordningar gör att granskningen och bedömning av verksamheterna i praktiken inte kan 
följa samma underlag. På grund av dessa förhållanden är bedömningsmatriserna olika 
utformade i jämförelse mellan barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens 
verksamhetsområden (Tyresö kommun, 2018). Barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter består av pedagogiska verksamheter, till exempel förskolor, medan 
socialnämndens verksamheter bland annat består av gruppboenden, äldreomsorg och 
personlig assistans.  

Trots att bedömningsunderlaget gällande granskning av barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsområden skiljer sig åt finns en 
gemensam grund i bedömningarna. Verksamheterna granskas efter samma 
bedömningsskala, tabell 2. En kvalitativ bedömning görs av varje granskat delområde där 
granskarna markerar om kriteriet saknas helt, finns till viss del, finns till stor del eller finns 
helt.  
 

 
Tabell 2 Visar den gemensamma kvalitativa bedömningsskala som samtliga granskningsrapporter 
baseras på (Tyreö kommun, Kvalitetsenheten, 2018). 
 
Denna kvalitativa skattning av varje delområde för respektive enhet utgör grund för den 
sammantagna bedömningen av enhetens totala kvalitet. Detta faktum visualiseras 
inledningsvis i granskningsrapporterna då varje rapport inleds med granskningens 
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övergripande resultat som en inledande sammanfattning. Översikten visar såväl med 
färgkodning samt tillhörande text hur signifikanta iakttagelser motsvarar relevanta färger 
och ger därmed en översiktlig sammanfattning, markörer. Trots att de underliggande 
bedömningskriterierna inte är identiska ger markörerna medborgare en överblick över vad 
som fungerar bra i verksamheten och vad som behöver förbättras, på ett överskådligt vis 
(Tyresö kommun, 2018).  
 
4.3 Kartläggning av förbättringsområden 

Studiens sammanställning av granskningsrapporter 
För att skapa en bild av ett nuläge samt underlag för vad som behöver förbättras kartlades 
resultatet av granskningsrapporter för förskoleverksamhet samt för socialnämndens 
verksamhetsområden. Socialnämndens verksamhetsområde utgörs i undersökningen av 16 
verksamheter och sammanställningen av barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde består av 14 verksamheter. Därmed ingår totalt 30 verksamheter i 
undersökningen som, trots att vissa drivs i privat regi och andra i kommunal, har 
gemensamt att de granskas av kvalitetsenheten.  

Undersökningens resultat 
Resultatet av undersökningen visar för det första att 38% av de röda markörerna avser 
anmärkningar gällande bristande social dokumentation inom socialnämndens 
verksamhetsområden. Social dokumentation är ett samlingsnamn för genomförandeplaner, 
journalteckningar samt annan information som rör den enskilda individen. 
Sammanställningen av de röda markörerna inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter visar att 47% innehöll anmärkningar vad gäller arbete och planer mot 
diskriminering och kränkande behandling.  
 
4.4 Intervjuer 

Samtal med granskare 
Resultaten av sammanställningen av markörerna bekräftas av samtliga granskare 
(Granskare, 2018). Granskarna är väl medvetna om att det främst är den sociala 
dokumentationen samt plan mot diskriminering och kränkande behandling som är 
verksamheternas största förbättringsområden. Granskarna menar att det finns många olika 
orsaker till det övergripande resultatet men att det i slutänden landar i avsaknad av 
strukturella arbetssätt (Granskare, 2018).  

Verksamheter arbetar med systematisk kvalitet på olika sätt. Det gemensamma 
för verksamheterna är det beslutstödsystem, Bestyr, där det åligger verksamhetschefer att 
rapportera det systematiska kvalitetsarbetet. Granskarna beskriver att det är långt ifrån alltid 
som rapporteringen genomförs, tvärt om är det sällan informationen är komplett. Enligt 
granskarna kan en förklaring till detta vara att enhetschefer har så pass mycket på sitt bord 
att stress gör att verksamhetschefer prioriterar bort det systematiska arbetet med kvalitet där 
rapporteringen i Bestyr utgör en del. Det finns i dagsläget inga påföljder för att utesluta 
rapportering av kvalitet i Bestyr. Vad gäller förskoleverksamhet uppger granskarna att 
förskolechefen är bekant med kommunens kvalitetsledningsmodell och vissa verktyg såsom 
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PDSA, måltavla samt analystrappa men det är få av medarbetarna som har en uppfattning 
om hur verksamheten arbetar med kvalitet eller har kännedom om verktyg.  

Medarbetare är sällan involverade i strategiska frågor. Enligt granskarna kan 
en av anledningarna till den låga kännedomen om systematiskt kvalitetsarbete spegla det 
faktum att verksamhetsunderlaget för granskningarna tas fram och kartläggs av granskarna 
och inte av verksamheten själv. Vad gäller granskningsmarkörerna har verksamheter ingen 
skyldighet eller några krav på sig att adressera dessa. Om lagkrav föreligger behöver 
verksamheten dock åtgärda markeringen omgående. Kommunen har dock inget eget 
påföljdssystem för kvalitetsanmärkningar som inte åtgärdas. Vad gäller privata förskolor 
och privata utförare under socialnämnden kan det utlysas viten vid grava kvalitetsbrister 
som inte åtgärdats och samtliga verksamheter som under längre tid brister i kvalitet kan 
komma att läggas ned.  

För kommunala verksamheter finns dock inget påföljdssystem vid 
kvalitetsbrister och granskare beskriver att detta leder till ”ett stort hål” i bäringen av 
kommunens kvalitetsarbete. Eftersom verksamheter inte måste följa upp sina 
kvalitetsbrister urholkas såväl kvalitet i verksamheter som bäring av kvalitetsenhetens 
arbete. En granskare menar att det finns mycket som görs bra inom verksamheter men att 
det inte finns en kultur av att ta del av eller sprida dessa exempel. Granskaren menar att 
verksamheter inte utsätter sig för jämförelse eller får influenser från andra verksamheter 
eftersom det inte krävs (Granskare, 2018).  

Granskarna är måna om att samarbeta med verksamheter och fungera som en 
stöttepelare i arbetet med kvalitet. När det inte finns en standardnivå att utgå från upplever 
granskarna att det är svårt att veta på vilken nivå kvalitetsarbetet generellt ska läggas på. 
Kunskap och intresse för kvalitetsfrågor är enhetsspecifika tillgångar, granskare anser att 
verktyg som är enkla är de som kommer att användas av verksamheter (Granskare, 2018). 

På frågan vad som kännetecknar en bra verksamhet svarar granskarna unisont; 
ledarskapet. Det är ledarskapet som ser till att det finns systematik i verksamhetens alla 
delar, från att ange den kulturella tonen till att involvera och engagera medarbetare 
(Granskare, 2018).  

Samtal med SIQ 
Då Tyresö kommun står inför en anpassning till SIQ Managementmodell och den generiska 
verktygslåda som ska tas fram ska bygga på modellens kultur, struktur och systematik 
tillfrågades Maria Viidas vid SIQ om reflektioner kring viktiga delar att ta i beaktande. 
Viidas berättar om vikten av att värdesätta och belysa det som den egna verksamheten gör 
riktigt bra, en insikt som bland annat grundas på personlig erfarenhet. Viidas som har en 
bakgrund inom förbättringsarbete i kommunala verksamheter menar att det handlar om att 
lyfta personalen och de gemensamma prestationerna och inte vara rädd för att berätta om 
verksamhetens starka sidor utan snarare tvärt om, vara beredd att ringa tidningar och berätta 
om det förbättringsarbete som pågår inom verksamheten (Viidas, 2018). Dock bygger ett 
kvalitativt förbättringsarbete på att högsta ledningen de facto är genuint intresserad av 
förbättringsarbetet och avsätter tid och resurser för att visa det. Viidas påtalar vikten av 
ledningens intresse snarare än repressalier eller viten vid kvalitetsbrister; det är viktigt att 
ledningen efterfrågar resultat, är nyfiken, följer upp och stöttar i förbättringsarbetet (Viidas, 
2018). 
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Samtal med en verksamhetschef 
För att kartlägga framgångsfaktorer för en välfungerande verksamhet intervjuades en 
ansvarig för en gruppbostad som genom granskning anses ha en väl utvecklad systematik i 
sitt kvalitetsarbete. Syftet med intervjun var att ta reda på hur och vad som utförs för att 
uppnå ett systematiskt sätt att arbeta med kvalitet. Verksamhetschefen menade att en ledare 
måste sätta ramarna för systematiken men samtidigt arbeta med sin personal för att uppnå 
effekt av den struktur som verksamheten ska vila på. Det handlar om att för det första om 
förtroende, att som chef se till att löften hålls, be om ursäkt när det behövs och att faktiskt 
bry sig om sin personal. Sedan handlar det om att göra medarbetare delaktiga genom att 
uppmuntra till idéer om utveckling och förbättring i det dagliga arbetet och ett generellt 
öppet klimat. Det handlar även om medarbetares personliga välmående som till exempel 
kan plockas upp genom omtankesamtal eller handledning men också att som ledare stå för 
möjliggörande genom att söka en tillmötesgående inställning vad gäller till exempel 
semester, studier och schemaläggning. Som chef behöver man även ta ansvar för att 
personalsammansättningen är rätt utförd. Som ledare är det viktigt att vara 
lösningsorienterad, men inte enbart. Processer behöver ibland få ta tid och genom att enbart 
söka lösningar kan stor del av ett gott resultat gås miste om, framför allt när andra individer 
är inblandade. Utöver att arbeta med personal behöver systematik säkerställas i relation till 
personerna i boendet. Verksamhetschefen menar att samtliga verksamhetens förehavanden 
egentligen syftar till att systematiskt förbättra för personerna i fråga men att det finns vissa 
underlag som visat sig vara specifikt effektiva. Gruppboendet använder sig av checklistor 
som ska säkerställa att dagliga rutiner och adderade saker att göra, såsom till exempel 
läkarbesök, blir utförda och dokumenterade. Vid icke-komplett utförd lista underrättas 
verksamhetschefen som kan följa upp varför. Verksamhetschefen menar att systemet med 
checklistor bygger in kvalitet och trygghet för personer i den dagliga verksamhetens genom 
att säkerställa att det som ska bli gjort de facto blir utfört. Men det finns fler fördelar. 
Checklistorna skapar även underlag för vikarier som inte är insatta i rutiner. I vissa fall kan 
det vara så att saker inte hinns med, då är det viktigt ta reda på orsaken till varför för att se 
över eventuella åtgärder. Checklistor är också en avlastning för personalen 
arbetsmiljömässigt då de inte behöver oroa sig för att de glömt något vid arbetspassets slut. 
Det är viktigt att systematik i arbetet gör att personalen kan slappna av på sin lediga tid. 

För att stärka kommunikationen kring vad som är pågående i den dagliga 
verksamheten finns en skrivtavla i personalrummet. Tavlan förmedlar i tre kolumner sådant 
som bör utföras omgående och sådant som bör utföras snarast samt det som är utfört. Det 
som ska göras skrivs på en lapp och flyttas till fältet för utförda sysslor samt skrivs under 
av utföraren då den är utförd. Utöver detta kommuniceras information som gagnar samtliga 
medarbetare rörande verksamheten. Verksamhetschefen menar att detta bygger in kvalitet 
för personerna på gruppboende såväl som skapar samsyn och grund för god kommunikation 
och samarbete. Det är dock viktigt att verkligen se till att använda sig av verktygen och att 
uppmärksamma icke-korrekt användning för att säkerställa systematik och tillförlitlighet 
(Verksamhetschef, 2018).  

5 Analys 
I det här kapitlet analyseras teori och resultat som tidigare redogjorts för. Analysen har 
strukturerats efter rapportens frågeställningar och utgör sammansättningen av en generisk 
verktygslåda såväl som föreslår hur en kommun kan stärka sitt arbete med kvalitet.  
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5.1 Hur kan en generisk verktygslåda utformas för en kommuns kvalitetsarbete? 
För att ta fram en generisk verktygslåda baserad på empiri, resultat och systematik härleder 
taxonomin nedan varje förslag till verktyg för sig. Den systematiska förankringen utgörs av 
Hörnstensmodellen och SIQ Managementmodell. SIQ Managementmodell tydliggörs 
därför att Tyresö kommun står i begrepp att anpassa sin kvalitetsledningsmodell till den och 
verktygen behöver därmed kunna användas utifrån modellen. Vad gäller 
Hörnstensmodellen är den så pass förankrad och central i fråga om offensiv 
kvalitetsutveckling att den utan skrupler kan anses utgöra kvalitetssäkring för att se till att 
alla viktiga aspekter finns på inkluderade i verktygslådan. Centralt för Hörnstensmodellen 
är att sätta kunderna i fokus. Det noteras att begreppet kund både kan utgöra interna såväl 
som externa kunder där exempel på interna kunder kan utgöras av till exempel medarbetare. 
För att utgöra den centrala hörnstenen i modellen omnämns kunderna i relativt liten 
utsträckning i taxonomin nedan. Detta faktum kan härledas till att framtagandet av en 
generisk verktygslåda innebär ett direkt fokus på medarbetare och ett indirekt på externa 
kunder. Arbetet med verktygen i sig syftar till att skapa värde både för medarbetare och 
externa kunder men framtagandet och användningen vänder sig till medarbetarna. 
Kundbegreppet blir genom detta något komplext i denna kontext, i taxonomin nedan 
innebär dock begreppet kund en extern brukare eller intressent av verksamhetens tjänster. 
Vad gäller medarbetare innefattas dessa av begreppet allas delaktighet.  
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Tabell 3 En taxonomi som härleder de generiska verktygen till resultat, teori, hörnstenar och SIQ 
Managementmodell. 

PDSA som verktyg och översikt 
För att bygga på den kunskap som redan finns i Tyresö kommuns verksamheter vad gäller 
ett offensivt kvalitetsarbete samt att utgöra en ram för en generisk verktygslåda verkar det 
inte föreligga några hinder, snarare tvärtom en synergieffekt i användningen av Demings 
PDSA-cykel. Den generiska verktygslådan för verksamheter föreslås följa det övergripande 
årshjul som kommunen använder vad gäller planering och aktiviteter, därmed bör PDSA-
cykeln utgöras av ett helt verksamhetsår. Detta innebär dock inte att faserna i PDSA-cykeln 
ska utföras kvartalsvis utan att planeringen bör täcka hela verksamhetsåret för att i slutet 
även summera och ta lärdom av hela året, även om uppföljningar givetvis kan göras under 
tiden. Verktyget baseras på hörnstenar som att ständigt arbeta med förbättringar samt att 
arbeta med processer. Vad gäller SIQ Managementmodell är PDSA-cykeln ett väl etablerat 
verktyg som modellen bygger sin egen systematik kring. 

PDSA-cykeln fungerar som en översikt och kan, som figur 6 visar nedan, 
visualisera de verktyg som är tilltänka under respektive fas. Verktygen bygger på varandras 
resultat och ska utföras i medsols ordning. Alla verktyg ska utföras tillsammans av samtliga 
medarbetare och ledare för att skapa delaktighet, utveckla ett engagerat ledarskap, arbeta 
med processer och ständiga förbättringar samt basera beslut på fakta vilket kan leda till att 
sätta kunden i fokus. Vidare följer en genomgång av de föreslagna verktygen utifrån teori, 
empiri och systematik.  

 
Figur 5 Visar PDSA-cykel med aktuella verktyg, för praktisk tillämpning se bilaga.  

Plan 
Nulägesanalys 
Enligt Bergman & Klefsjö (2012) är självutvärdering ett sätt att mäta hur en organisation 
arbetar med värderingar och kvalitet och pekar bland annat på SIQ som utvecklare av 
verktyg lämpade för detta. SIQ Framgångsinsikt (Institutet för kvalitetsutveckling, 2018) är 
en modell för självutvärdering som ger ett nuläge vid handen. Modellen baseras på en 
uppskattning av var en verksamhet befinner sig mellan två ytterligheter i ett påstående. 
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Även om modellens utformning kanske inte är att anse som unik bör det dock reflekteras 
över vad verktyget kan leda till om Selznicks institutionella ledarskapsteorier får komma 
till användning för ett slag. Genom att låta samtliga medarbetare genomföra 
självutvärderingen får medarbetares egen uppfattning ligga till grund för en utvärdering av 
ett nuläge. Detta nuläge ligger till grund för det kommande årets planering. Genom att utgå 
från medarbetarnas skattning utformar ledarskapet en verksamhet som bygger på 
medarbetarnas egna önskningar, intressen och värderingar. Det är på detta sätt som till 
exempel Selznick menar att det går det att skapa engagemang kring en vision. Denna typ av 
metod trotsar också det gamla synsättet om en uppifrån och ned-styrning och möjliggör 
istället att basera processer på samarbete och ömsesidig förståelse mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, något som Jacobsen & Thorsvik (2014) också menar är viktigt. Det bör dock 
noteras att en av modellens framgångsfaktorer rör begreppet ”kunder och intressenter”, och 
det finns därför anledning med Svenssons (2004) forskning i åtanke att fundera på om 
terminologi bör anpassas, i de fall man inte talar om kunder till en verksamhet, för att inte 
utgöra hinder för medarbetare i användningen.  

Utöver den teoretiska förankringen är en nulägesanalys efterfrågad av 
kommunen. Att nulägesanalysen överensstämmer med SIQ Managementmodell är inte 
långsökt eftersom den både är framtagen av institutet i fråga och bygger på dess 
framgångsfaktorer. Det faktum att modellen använder medarbetares syn på verksamheten 
som grund för ett nuläge bygger från början in delaktighet som grund i det fortsatta 
utvecklingsarbetet, vilket blir ett bevis på ledningens engagemang. 
 
Rotorsaksanalys 
Det andra verktygen i plan-fasen syftar till att fråga sig varför för att komma åt rotorsaker 
Verktyget kräver egentligen inte någon förkunskap då tillämpningen går ut på att 
kontinuerligt ställa sig frågan Varför?. Ishikawas fiskbensverktyg kan, likt PDSA-cykeln, 
anses vara gammal kvalitetsteknisk skåpmat men just på grund av detta är det också ett 
välbeprövat, och kanske framför allt, fungerande verktyg. Syftet med att använda verktyget 
i planeringsfasen är att väva in mer reflektion i arbetssätt och underlag vid planering vilket 
kvalitetschefen för kommunen menar behövs för att ifrågasätta och reflektera över den egna 
verksamheten. Verktyget kan ses som underlag för att komma djupare i nuläget och ge svar 
på varför nuläget ser ut som det gör. Oavsett om nulägesanalysen visar ett gott och stabilt 
läge eller att förbättring måste till stånd bör ändå en rotorsaksanalys utföras då det handlar 
om att ta reda på varför det förhåller sig på ett visst vis. Är läget stabilt handlar det om att 
komma till roten av vad det beror på så att läget går att säkerställa fortsatt, i annat fall 
handlar det om att ta reda på rotorsaker till varför läget behöver förbättras.  

Genom sin analyserande framtoning underbygger verktyget hörnstenen om 
såväl ständiga förbättringar som att arbeta med processer men även allas delaktighet genom 
den gemensamma användningen. Vad gäller bäring i SIQ Managementmodell bör det 
noteras att rotorsaksanalysen i den här utformningen bygger på utfallet av nulägesanalysen, 
således är det varje framgångsfaktor som för sig kommer att analyseras för att komma åt 
rotorsakerna.  

Do 
Empirin i studien påvisar att kommunen har vissa fungerande verktyg men saknar verktyg 
och gemensamma nyckeltal för resultat och resultatuppföljning. Kaplan & Norton (1992) 
menar att du får det du mäter och belyser vikten av att föra det du vill mäta till ytan genom 
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en Balanced Scorecard. För att för det första inte gå miste om huvudpoängen i teorins 
entydiga riktning vad gäller arbete med vision, är det av yttersta vikt att samtliga 
medarbetare är delaktiga i verksamhetens utformning av visionen. Heide et al. (2012) är 
tydliga och menar att en verksamhets ledare kan ge visionen legitimitet men visionen måste 
växa fram ur ett samlat behov för att kunna delas av samtliga medarbetare. Jacobsen & 
Thorsvik (2014) vittnar om att en grundförutsättning för strategidokument är att de 
översätts till medarbetares vardagsverklighet för att målen ska kunna implementeras och 
eftersträvas i praktiken. 

Som grund för igenkänning i PDSA-cykel skulle en måltavla, lik Tyresö 
kommuns nuvarande, kunna utgöra symbolen för vision i Balanced Scorecard (bilaga). 
Symbolen understryker även Bergman & Klefsjös (2012) efterfrågan om att Balanced 
Scorecards i större utsträckning bör baseras på måldelning snarare än hierarkisk 
nedbrytning.  

Vad som vidare kännetecknar Kaplan & Nortons (1992) sätt att tänka kring 
vad som mäts är långsiktiga styrtal som enligt Bergman & Klefsjö (2012) fångar de 
värderingar som kvalitets- och verksamhetsutveckling står för. Perkins et al. (2014) vittnar 
om det faktum att det strategiska verktyget, Balanced scorecard, genomgått en stor 
utveckling över de senaste 20-åren och konkluderar att oavsett vilken generation av det 
strategiska verktyget som används ska den väljas för att noggrant matcha den egna 
verksamheten. 

För att explicit plocka upp Perkins et al. (2014) resonemang har ett förslag om 
att basera kommunens Balanced Scorecard på SIQ Managementmodells framgångsfaktorer 
tagits fram. Faktorerna får utgöra perspektiven i verktyget och är på förhand bestämda av 
kommunen. För att kommunen ska kunna jämföra verksamheter med varandra behöver 
övergripande nyckeltal definieras av kommunen. Det är viktigt att notera att kommunen 
inte bör sätta mål för individuella verksamheter utan enbart definiera i vilka enheter som 
verksamheten ska rapportera sitt arbete i. Enheterna kan utgöras av såväl resultatmått som 
processmått i enlighet med SIQ Managementmodell (för exempel på enhetsmått se bilaga). 
Genom att standardisera enheter för vilka verksamheter ska redovisa resultat i, byggs 
underlag för jämförelse samt resultatuppföljning in. 

Verksamheten ska, utöver att definiera en gemensam vision, basera sina 
strategiska mål, specifika framgångsfaktorer samt handlingsplaner för vart och ett av 
perspektiven på just visionen. Visionen får vara ledstjärnan och mål och handlingsplaner 
ska kunna härledas till denna, inte göra avkall eller gå stick i stäv med densamma.  

För att kunna ackommodera övergripande resultat i kommunens verksamheter 
från år till annat kan ytterligare perspektiv läggas till som inte ingår i den standardiserade 
uppsättningen. Dessa adderade perspektiv bör utgöras av de förbättringsområden som 
kommunen får fram genom till exempel sammanställning av granskningsmarkörer eller 
genom direkta lagkrav. Detta innebär att det här ges möjlighet att adressera perspektiv som 
verksamheter underpresterar inom, till exempel social dokumentation eller planering mot 
diskriminering och kränkande behandling som framkom genom att kartlägga markörer. 
Givet att resultat erhålls inom de adderade perspektiven kan de bytas ut mot nya kommande 
år, när ett icke-standardiserat perspektiv visar goda resultat bör det bytas ut mot ett annat 
perspektiv så att kommunen ständigt och aktivt strävar efter förbättring. På samma sätt som 
i de standardiserade perspektiven, är det viktigt att kommunen anger enheter för hur arbetet 
ska mätas men inte sätter mål för verksamheter. Dock kan kommunen ange en miniminivå 
som måste vara uppfylld i dessa fall, framför allt vad gäller lagkrav.  
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 Balanced Scorecard i denna tappning kan anses plocka upp arbete med SIQ 
framgångsfaktorer och göra dessa centrala på verksamhetsnivå. En aspekt som dock inte 
tagits med är arbete med hållbarhet. Arbetet med hållbarhet bör enligt SIQ 
Managementmodell resultatredovisas enligt en social, ekologisk och ekonomisk dimension. 
Dessa resultat skulle kunna redovisas under standardperspektiven och markeras som 
nyckelindikatorer för hållbarhet. Till exempel skulle sjukfrånvaro i andel % per 
medarbetare kunna redovisas som en nyckelenhet under perspektivet medarbetare men det 
skulle lika gärna kunna vara en nyckelenhet i den sociala dimensionen av ett 
hållbarhetsarbete.  Å andra sidan kan kommunen visualisera arbetet genom att addera ett 
standardperspektiv, ”Hållbarhet”, där dessa hållbara nyckeltal kopplade till dimensionerna 
redovisas explicit. Detta kokar ned till en avvägningsfråga för hur kommunen.  
 Vad gäller modellen ur ett offensivt kvalitetsperspektiv kan den anses fånga 
en rad hörnstenar såsom att utgöra grund för att basera beslut på fakta i sina processer, 
ständigt arbeta med förbättringar, samtidigt som den skapar delaktighet och bidrar till ett 
engagerat ledarskap. Syftet med det strategiska arbetet är att förbättra för medborgare och 
intressenter vilket per definition även sätter kunden i fokus. Vad gäller kopplingen till SIQ 
utgörs den främst av verktygets standardiserade perspektiv som baseras på 
framgångsfaktorerna. Utöver detta innefattar verktyget utrymme för framtida perspektiv 
och baseras på såväl process- som resultatmått och skulle kunna ses som ett innovativt sätt 
att arbeta med resultat.  

 

 
Figur 6 Illustrerar hur en Balanced Scorecard skulle kunna se ut. De först fem perspektiven är 

standardiserade medan det längst till höger utgör ett tillfälligt perspektiv. Kommunen definierar 
nyckelenheterna och Årets utmaning medan verksamheten själv definierar vision, strategiska mål, 
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specifika framgångsfaktorer samt en handlingsplan. Dokumentet skulle kunna kallas för Kartan, 
något enklare uttryckt än Balanced Scorecard (bilaga). Inspirerad av Bergman & Klefsjö (2012, s. 

452) 
 
 
Kanban 
Heide et al. (2012) menar att planeringen i många organisationer verkar vara viktigare än 
genomförandet då arbete med vision ofta avstannar. Kanban i den här föreslagna 
utformningen syftar till att vision och mål inte tillåts förbli socialantropologiska 
hyllvärmare utan de facto blir omsatta i det dagliga arbetet. En kanbantavla föreslås bli 
verktyg för den dagliga kommunikationen vad gäller vision och mål och utgöra det viktiga 
startskottet för snabba resultat som Heide et al. (2012) menar är avgörande för att ett 
förändringsarbete ska få bäring. Kanban i den här varianten påminner om de funktioner 
som Jou Lin et al. (2012) beskriver, en utökad version av en kanbantavla som innefattar 
mer information än i traditionellt bruk. Det handlar för det första om kanban i sin 
grundform, det vill säga det dragande system som Liker (2004) och Kniberg & Skarin 
(2010) vittnar om fungerar bra för att hålla ett jämt arbetstempo och flöde i vad som ska 
göras. Det som ska göras ska baseras på handlingsplanen framtagen i Balanced Scorecard 
och ska visualiseras genom en översikt av varje målsättning i relation till föregående års 
resultat, hur verksamheten ligger tillför tillfället, vilket mål som är uppsatt samt vilka 
värden som utgör absolut toppklass, se figur 7.  
 
 

 

Figur 7 Visar hur nyckeltal i en Balanced Scorecard kan sättas i relation till varandra. Föreg., står 
för föregående års prestation, Mått, är verksamheten nuläge, Mål, utgör målsättning och BP står 
för Best Practice. (se bilaga för praktisk tillämpning). Fri tolkning Bergman & Klefsjö (2012, s. 

451). 
 

Vidare syftar tavlan till att sprida information som rör samtliga medarbetare. 
Det kan vara information och påminnelser men framför allt ska det tjäna till att uppmuntra 
och lyfta medarbetare i det dagliga arbetet. Det kan handla om att informera om en 
medborgare som hört av sig och varit glad eller att ett projekt eller process blivit lyckat. I 
det här avseendet är verktyget förankrat både vad gäller utsagor om vikten av positiv 
uppmuntran från verksamhetschef på gruppboende men även vad gäller Viidas, 2018, vid 
SIQ.  

Vidare syftar verktyget till att bygga in systematik i det dagliga arbetet med 
mål och vision. Genom att varje arbetslag skapar egna checklistor som prickas av på 
kanbantavlan blir det tydligt om arbetet blir utfört eller inte. Det är viktigt att listan 
utformas av de medarbetare som ska genomföra den och att detaljrikedom kring det som 
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står på listan läggs på rätt nivå. Användningen av listan härstammar från leanverktyget 5S 
och utgör underlag för systematik och struktur. Checklistor är även underlag för 
vikarierande personal att snabbt och metodiskt sätta sig in i rutiner och arbete. I detta 
avseende är det systematiska verktyget inspirerat av verksamhetschefen för gruppboendet. 
Medarbetare inkluderas och uppmuntras utöver detta till ett självledarskap som skapar 
förtroende för verksamhetschef som ser till att använda sig av det intellektuella kapitalet 
som Jacobsen & Thorsvik (2014) pekar på. För att vidare diskutera ledarskap skulle denna 
typ av verktyg borga för ett ledarskap som, likt Selznicks resonemang, institutionaliserar 
mål genom en struktur som underbygger målsättningarna samt skapar sociala 
samverkansmönster som är nödvändiga för att uppnå goda resultat. Verktyget anspelar även 
på en deltagande utveckling som utmanar uppifrån och ned-styrningen och istället 
välkomnar perspektiv från daglig verksamhet som grund för förbättring.   
 Vad gäller kommunikationen finns även kulturella fördelar att skönja då 
verktyget kan tjäna till att bygga in en organisatorisk kommunikationsidentitet. Dock inte 
på bekostnad av framtagning av grafiska mallar och profiler utan som verktyg för att bland 
annat minska vad Hicks (2007) benämner som kommunikativt slöseri. Tvärtom, kan 
kanbantavlan bli ett snabbfotat kommunikationsverktyg som slår brett i den dagliga 
verksamheten. Utöver detta utgör tavlan en grund för beslut vilket systematiskt använt kan 
förbättra beslutskvalitet och ledtider i verksamheten. Det bör dock noteras att detta verktyg 
är levande och en färskvara. Den intervjuade verksamhetschefen erfarenhet visar att det är 
viktigt att verkligen se till att använda sig av verktygen och att uppmärksamma icke-korrekt 
användning för att säkerställa systematik och tillförlitlighet, något som Heide et al. (2012) 
stärker upp. 
 Vad gäller systematiken i den här utvidgade versionen av kanbantavla skulle 
det gå att tala om att samtliga hörnstenar samt SIQ Managementmodells tre hörnpelare 
finns representerade. Verktyget går i bräschen för utveckling av en gemensam kultur som 
blir kopplad till vision och mål och arbete med att bygga in systematik och struktur i 
dagligt arbete. Samtidigt utgör verktyget grund för att genom listorna basera beslut på 
fakta, skapa delaktighet och arbeta med ständiga förbättringar, för att nämna ett par 
framträdande hörnstenar.  

 
 

 
Figur 8 Visar vilka fyra typer av information som är tänkt att kanban ska förmedla, för praktisk 

tillämpning se bilaga. 
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Study 
Study-fasen innefattar två verktyg. För det första handlar det om att göra en ny 
nulägesanalys på samma praktiska tillämpningssätt och med samma modell som i Plan-
fasen. Anledningen till att samma modell för nulägesanalys används är att den mäter 
samma saker som mättes i början av året och därför kan utgöra grund för jämförelse. 
Dessutom utgörs nulägesanalysen och övriga verktyg av samma framgångsfaktorer vilket 
gör arbetet med verktygen integrerat. Att både mäta och arbeta utefter samma 
framgångsfaktorer skapar en röd tråd som går genom nulägesanalysen i Plan-fasen, vidare 
genom verktygen i Do-fasen för att fortsätta in i nulägesanalysen i Study-fasen som mäter 
utvecklingen. När Study-fasens nuläge kartlagts används Analystrappan för att analysera 
resultatet. Då kommunens verksamheter redan behärskar verktyget och det fungerar 
ändamålsenligt verkar det inte föreligga någon anledning att ändra analysverktyg.  
 Analystrappan genomförs utifrån de standardiserade perspektiven i Balanced 
Scorecard, även de tillfälliga. Eftersom perspektiven utgörs av SIQ Managementmodells 
framgångsfaktorer väver även Analystrappan in SIQ i sitt utförande. Analystrappan borgar 
också för hörnstenar som delaktighet, givet att verktyget ska användas i grupp, och att 
ständigt arbeta med förbättringar men även att basera beslut på fakta då analysen specifikt 
främjar resultatanalys.  

Act 
I Act-fasen ingår två verktyg varav båda utförs av samtliga medarbetare och i grupp. Det 
första verktyget är en Spånskiva som utförs på det vis som Klefsjö et al. (1999) föreskriver. 
Spånskivan utförs utifrån den informationen som framkommer i Analystrappan. Arbetet 
med Spånskivan handlar om att få fram idéer för att kartlägga hur verksamheten kan 
utvecklas men även för att ta reda på vad som är viktigt för en verksamhet och hur detta kan 
uppnås. Ett primärt syfte med att använda just Spånskiva är att ta tillvara på den samlade 
kunskapen och kreativiteten som finns hos medarbetare, på så vis kan det intellektuella 
kapitalet bidra till utveckling, något som Jacobsen & Thorsvik (2014) menar är viktigt. 
Resultatet från Spånskivan stänger PDSA-cykeln och blir sedan till grund för en uppdaterad 
Balanced Scorecard, där såväl strategiska mål, framgångsfaktorer och handlingsplan 
revideras för att svara upp mot verksamhetens nya nuläge i en ny Plan-fas.  
 
5.2 Hur kan Tyresö kommun förbättra sitt arbete med kvalitet? 
Samtidigt som verksamheter föreslås använda verktyg för att optimera sin prestation har ett 
par ett par konvergerande fynd uppmärksammats som både kan hjälpa enskilda 
verksamheter i sitt arbete men även utgöra stöd för kommunen i dess arbete att stötta 
verksamheter och kartlägga prestationer. På ett övergripande plan har såväl Jacobsen & 
Thorsvik (2014) som Viidas (2018), utryckt vikt av att ledningen inte enbart visar intresse 
under vissa faser utan under alla delar av ett utvecklingsarbete. De aktiviteter som föreslås 
nedan ska inte ses som frikopplade från ledningens engagemang utan snarare som 
stöttepelare i det engagemang som en ledning bör ha.  

Plan 
För det första skulle ett jämförelseunderlag baserat på gemensamma nyckeltal kunna hjälpa 
verksamheter i sina målsättningar för kommande år. Underlaget skulle kunna bestå av en 
sammanställning bestående av både genomsnittliga siffror men även högsta och lägsta 
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värden som verksamheter kan ta avstamp i. Underlag baserade på nyckeltal kan också 
utgöra grund för eventuella tillagda perspektiv i Balanced Scorecard som ska följas av 
verksamheter under året. Det är dock inte bara underlag från nyckeltal som kan utgöra 
grund för tillagda perspektiv, eller Årets utmaning, även granskningsrapporter, lagkrav eller 
influenser och andra, mer generella, fokusområden skulle kunna utgöra grund för tillagda 
perspektiv. 

Do 
Såväl resultat som teori i denna rapport vittnar om vikten av högsta ledningens engagemang 
i det strategiska arbetet. Niskala & Davidsson (2007) beskriver hur strategiskt arbete kan 
splittra syn på verksamheter och mål om inte högsta ledningen är delaktig. Viidas, 2018, 
vid SIQ understryker ledningens delaktighet, vilket även hörnstensmodellen och gängse 
teori gör. Det handlar i praktiken om att kommunens högsta ledning behöver ta sig tid och, 
enligt Svensson (2004) och Viidas (2018), även avsätta resurser för att prioritera 
förbättringsarbete, till exempel implementering av en generisk verktygslåda, för att det ska 
ge gott resultat. Intresse kan till exempel visas genom platsbesök i enskilda verksamheter 
där ledningen efterfrågar resultat och samtidigt visar nyfikenhet och stötting i arbetet med 
en generisk verktygslåda.  
 
 

 
Figur 9 Visualiserar kommunens föreslagna arbete och stötting för verksamheter under året.  

Study 
Granskarna utför ett metodiskt och systematiskt arbete genom att granska verksamheter i 
syfte att ta fram förbättringsunderlag som kan följas upp. För att förbättra verksamheter bör 
markörerna i granskningsrapporterna de facto följas av verksamheterna. Det handlar om att 
kommunen bör hitta lämpliga sätt att följa upp så att verksamheter får incitament till att 
förbättra sig. Om inte, använder sig inte kommunen av granskarnas fulla resultat eller 
kapacitet. Viidas (2018) menar att viten och repressalier inte är vägen framåt, snarare 
förespråkas ledningens intressen och uppmuntran. I Study-fasen blir det därmed viktigt att 
arbetet med kvalitetsmarkörer följs upp, ges intresse och uppmärksammas av 
kommunledning som ställer krav på resultat och skapar incitament.  

Ett av kommunens övergripande verktyg för analys är den årliga 
brukarundersökningen som genomförs i verksamheter och adresserar kunder och 
intressenter. Detta verktyg skapar underlag för jämförelse och förbättring för kommunens 
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medborgare. Analysverktyget är utbrett och välkänt vilket gör det till ett bra analysunderlag 
för verksamheter. Brukarundersökningen används som jämförelse- och förbättringsunderlag 
för verksamheter. 

Act 
För att utvärdera sina verksamheter och kunna presentera jämförelseunderlag föreslås 
kommunen sätta samman digitala och generiska kvalitetsårsredovisningar. Detta kräver att 
verksamheter rapporterar sitt arbete med kvalitet så snart ett verktyg använts, mål uppnåtts 
eller nya värden framkommer i kommunens databas Bestyr (bilaga). Databasen bör göras 
behjälplig och enkel att använda i kvalitetsarbetet genom att till exempel beräkna 
genomsnitt vad gäller medarbetares skattningar i nuvärdesanalyser. Vidare bör databasen 
utformas som verktygen i den generiska verktygslådan för att förenkla och underlätta 
rapportering. Databasen bör framför allt fokusera på mätning av de gemensamma 
nyckelenheterna som blir till grund för jämförelse mellan verksamheter.  De kontinuerligt 
rapporterade nyckeltalen ska vid årets slut automatiskt generera en kvalitetsårsredovisning, 
på detta sätt kan verksamheter jämföras med andra verksamheter inom kommunen. Utöver 
detta borde verktygen som är av kvantitativ art, till exempel rotorsaksanalys och 
analystrappa, kunna utgöra grund för en enklare generisk kvalitetsverksamhetsberättelse.  
 Kvalitetsårsredovisningarna syftar till att utgöra det jämförelseunderlag som 
behövs för att sätta verksamheters individuella prestationer i perspektiv och vidare utgöra 
benchmarkingunderlag för verksamheter att basera sin verksamhetsplanering på. I likhet 
med vad Viidas (2018) menar är viktigt, bör kommunen genom kvalitetsårsredovisning och 
benchmarking kunna identifiera och lyfta de verksamheter som gör bra ifrån sig och låta 
dessa vara föregångare för andra och dela med sig av sina framgångsfaktorer. Såväl 
kommun som enskilda verksamheter har mycket att vinna på att slippa att ideligen uppfinna 
hjulet och istället nyttja den kunskap och erfarenhet som finns i kommunens verksamheter i 
arbetet med ständiga förbättringar. Att kommunen tar fram ett jämförelseunderlag 
korrelerar egentligen med alla hörnstenar även om att basera beslut på fakta kanske är den 
mest framstående hörnstenen i just det här fallet.  
 
5.3 Fältexperiment 
Det experiment som utfördes hade till syfte att undersöka om verktygslådan skulle kunna 
ha praktiskbäring i kommunens verksamheter. Experimentet syftade ytterligare till att 
belysa huruvida sammansättningen av verktyg var generisk nog att utföras i olika typer av 
verksamheter. Experimentet genomfördes på kvalitetsenheten som, genom sin kännedom 
om SIQ Managementmodell och genom intervjuer belagda vetskap om ledarskapets 
betydelse i kvalitetsarbete, kan anses besitta den kännedom som på förhand antogs behövas 
för att använda verktygen i verktygslådan. Studien har haft två typer av verksamhetstyper 
som utgångspunkt för insamling av data där båda svarar direkt mot medborgares krav, 
vilket inte alla verksamhetstyper inom kommunen gör. Kvalitetsenheten svarar inte direkt 
mot medborgares krav vilket per definition gjorde att verktygslådans generiska bäring 
särskilt skulle betraktas under experimentet.  

För att besvara den första tesen huruvida; verktygslådan går att genomföra 
med liten kunskap om verktygen, kan inte ett entydigt svar utpekas. Arbetslaget hade på 
förhand besvarat frågorna i nulägesanalysen. Det första momentet som gruppen utförde 
tillsammans var således diskussionen kring resultatet och en rotorsaksanalys. Verktygen 
användes med hjälp av forskaren som moderator och som svarade på förklarande frågor och 
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som drev diskussionen framåt. Samtliga i gruppen kom till tals och det var ideligen jämn 
ström i samtalsflödet. Vid tillämpning av rotorsaksanalysen blev det tydligt att entydiga 
svar på frågan varför i flertalet fall inte gick att utkristallisera. Förfarandet påminde mer om 
en sorts Spånskiva där kreativa förslag varvade med logiska tänkanden gavs som förslag på 
varför för att komma närmare rotorsaker. Genom att skriva upp det som framkom på en 
överskådlig tavla och diskutera detta kunde dock gruppen enas om rotorsaker. Vad gäller 
användning av Balanced Scorecard finns också förtydliganden att göra. Till exempel att 
mål, handlingsplaner och framgångsfaktorer bör formuleras kort och koncist men framför 
allt göras konkret formulerade så att de går att arbeta med på kanbantavlan och tydligt 
markera saker som utförda eller uppnådda.   

Efter det praktiska genomförandet av verktygslådan följde en diskussion där 
deltagare uppmanades att utifrån sin samlade kunskap och erfarenhet resonera kring tesen 
om huruvida; verktygslådan kan utföras av verksamheter inom kommunen. Resultatet av 
diskussionen gav ett entydigt svar som menade att användning av verksamheter inte bara är 
möjlig utan skulle även kunna skapa en systematik och därmed förbättra det nuvarande 
arbetet. Reflektioner utifrån testen var att verktygslådan var enkel i sin utformning men att 
kunskap kring användning behövs för att förstå syften och utförande, alternativt att en 
modererande initiativtagare styr arbetsgruppen. Därmed kan det tolkas som att 
verktygslådan kan genomföras av verksamheter inom kommunen men att utbildning och 
kunskap behövs, om inte annat för att leda arbetet med verktygen i verksamheter.  

För att analysera experimentet blir den generiska bäringen men även kunskap 
om användning något att lägga vikt vid. Resultatet indikerar att en typ av moderator de 
facto kan ha en roll i att styra gruppsamtalet för att verktyg ska fungera ändamålsenligt. 
Resultatet indikerar även att det kan finnas flera sätt att använda verktygen beroende på hur 
gruppen tolkar användningen. Om kunskap om användningen av verktygen behövs och 
verktygen kan stöttas av en typ av moderator som leder arbetet kan en idé vara att utbilda 
verksamhetschefer som därmed kan leda arbetet med verktygslådan. 
 Utformningen av verktygslådan tog utgångspunkt i verksamhetstyper vars 
ansvar exponeras direkt mot medborgare medan verksamheten som exponeras i testet 
utgörs av andra, såväl politiska som indirekt medborgerliga, åtaganden. Att studera hur 
verktygslådan fungerar vid användning av ett arbetslag som inte representerats av datan i 
studien är således ett sätt att studera bäringen ur den generiska synvinkeln. Resultatet av 
testet skulle därmed anses kunna stärka verktygslådans generiska bäring även om det bör 
understrykas att verktygslådan egentligen inte testats på de verksamheter som den tagit 
avstamp i. Att kvalitetsenheten inte haft några direkta synpunkter i utformning utan snarare 
välkomnat ett införande i verksamheter som ett sätt att systematisera och väva in kvalitet i 
dagligt arbete kan utgöra startskottet för vidare tester, eller forskning om man så vill. Innan 
ett eventuellt införande i kommunens verksamheter bör fler tester utföras för att anpassning 
och införande ska bli välgrundat som möjligt. 
 

6 Diskussion 
Identifierad grund för förbättring 
Under studiens gång har ett par praktiska saker som identifierats som för kommunens del 
kan utgöra grund för förbättring. En av de undersökningar som verksamheter och 
kommunen lägger stor vikt är brukarundersökningen. Resultatet av en verksamhets 
brukarundersökning är lättillgängligt på kommunens hemsida medan resultat av 
granskningsrapporter förvisso finns att tillgå men inte lika enkelt eller överskådligt. Genom 
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detta ligger medborgarnas upplevda nöjdhet till större jämförelsegrund för kvalitet snarare 
än granskningar baserade på metodik och systematik. Ur ett kvalitetsperspektiv är det långt 
ifrån fel att ha medborgaren, eller kundens, bästa för ögonen, tvärtom. Däremot är det inte 
säkert att det just ur medborgarperspektiv är bättre att ha andra medborgares uppfattning 
som primär källa för jämförelser av verksamheter. Ur ett brukarperspektiv kan tryggheten 
på en specifik avdelning eller förtroende för viss personal ge stort utslag i en undersökning 
när verksamheten samtidigt påvisar stora brister i säkerhet. En medborgare torde snarare 
vara mer benägen att välja en objektiv bedömning med förankring i systematiken. Ur den 
här aspekten borde kommunen fundera över att framhäva verksamheters 
granskningsmarkörer mer, till exempel i jämförelseunderlag i sökmotorer. Att framhäva 
granskningsmarkörer som ett direkt jämförelseunderlag för medborgare kan även antas 
bidra till verksamheters benägenhet att adressera kvalitetsfrågor vilket är att skapa direkt 
incitament för verksamheter att arbeta med kvalitet. 

Att låta en Bestyr sätta samman en kvalitetårsredovisning är också ett sätt att 
lyfta fram kvalitetsarbete. Om kommunen skulle göra arbetet med uppföljning av de 
markörer som granskningsrapporterna genererar till en del av rapporteringen i Bestyr skulle 
arbetet med markörerna synliggörs i verksamhetens kvalitetsårsredovisning. Att ställa krav 
på en kvalitetsårsredovisning utifrån löpande kvalitetsarbete under året blir ytterligare ett 
sätt att bygga in kvalitet i daglig verksamhet. På så vis går det inte att obemärkt missa eller 
bortprioritera redovisning av kvalitetsarbetet. Samtidigt är en framgångsfaktor i 
kvalitetsårsredovisningen att databasen sätter ihop resultatet digitalt och är behjälplig med 
att beräkna medelvärden och snitt av nulägesanalyser och andra nyckeltal för att bespara 
tid. Kvalitetsarbetet blir utfört och samtidigt infört i den dagliga verksamheten då den 
generiska verktygslådan till sin natur involverar samtliga medarbetare och den 
kontinuerliga rapporteringen av användningen av verktyg kräver resultat baserade på allas 
delaktighet. 
 
Förutsättningarna för den generiska verktygslådan 
Vad har då kommunens identifierade förbättringsområden att göra med införandet av en 
generisk verktygslåda? Svaret är att ingen kommer att använda verktygslådan om inte 
förbättringarna först genomförs. Om inte det kvalitetsarbete som utförs i dagsläget har 
bäring finns inget system för att införa en verktygslåda. Att införa ytterligare parametrar i 
en struktur där resultat inte efterfrågas kan omöjligen utgöra grund för användning. En 
verktygslåda vars resultat inte efterfrågas kommer aldrig att få fäste. Därför behöver 
kvalitetsfunktionen som ska följa upp verksamheters arbete för det första få bäring. 

Vikten av att högsta ledningen visar intresse verkar vara avgörande enligt 
många, bland annat enligt Viidas (2018). Och såväl Svensson (2004) som Bergman & 
Klefsjö (2012) pekar på vikten av att avsätta resurser för förbättringsarbete. För att kunna 
införa en verktygslåda som de facto används handlar det för det första om att täppa till, vad 
som benämns som, hålet i kommunens arbete med kvalitet. Eftersom kommunen granskar 
sina verksamheter på ett strukturerat vis men lämnar öppet för verksamheter att välja att 
adressera resultatet efterfrågas inte resultat på riktigt och föreslagna åtgärder och 
förbättringar blir till hyllvärmare. Här pekar den samlade teorin på att förutsättningarna för 
att en generisk verktygslåda ska ge god effekt är avhängig av att högsta ledningen avsätter 
tid och resurser och är genuint intresserade av att ge verksamheter, chefer och medarbetare 
insikt om kommunens värderingar som ska genomsyra alla verksamheter.  
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 För att sammanfatta mönster i jämförd teori och empiri verkar det som att ta 
fram en generisk verktygslåda och förvänta sig att verktygen skulle gå att använda utan 
utbildning eller erfarenhet, är som att dela ut körkort till människor som aldrig har kört en 
bil. Att köra bil utan att riktigt kunna manövrera den eller vara bekant med signalsystem, 
skyltsystem eller högerregel kan inte vara bra. På samma vis menar både Svensson (2004) 
och Niskala & Davidsson (2007) att det förhåller sig med användning av strategiska 
verktyg utan förankring i vision och utan utbildning. Synsättet kan också sägas stärkas av 
den här studiens fältexperiment, eller test, som tyder på att kunskap och utbildning om 
utförande och användning blir kittet som grundar för systematisk användning.  
 För verksamheter handlar det om att inse vikten av kunskap inom såväl 
verktygslåda som värderingar och inte missa hastighetsbegränsningen, bli fartblind, och 
som chef falla för frestelsen att förmedla symboliska visioner utan förankring och förvänta 
sig resultat, något som Alvesson (2015) menar är lockar chefer både nu och då. När 
värderingarna är förankrade kan dessa genomsyra de arbetssätt som verktygen baseras på 
och på så vis kan den avsedda strategin få bäring och bli vad som sedan förverkligas. 
 
 
 

 
Figur 10 Kommunens arbete med en generisk verktygslåda kräver förankrade värderingar och 
arbetssätt som kan ligga till grund för förverkligad strategi. Fri tolkning av Bergman & Klefsjö 

(2012, s. 423) samt Jacobsen & Thorsvik (2014, s. 50) 
 
Vad gäller just värderingar, arbetssätt och verktyg skulle det kunna anses att verktygslådan 
egentligen inte består av verktyg utan utgör ett arbetssätt. Granskare som intervjuats menar 
att verksamhetschefer har så mycket att göra att kvalitetsarbete prioriteras bort. Detta 
påstående har fått utgöra en tanke om att kvalitetsarbete kan byggas in i verksamheter. Att 
bygga in kvalitetsarbetet innebär i det här fallet att verksamheter inte kan välja ut olika 
verktyg att använda sig av utan att de ska utföras i ordningsföljd och att samtliga 
medarbetare ska vara delaktiga i användningen. Detta för att bygga in arbetet som grund för 
systematik, jämförelser och benchmarking. Utöver den föreslagna verktygslådan kan 
verksamheter lägga till verktyg och nyckeltal men inte ta bort. Verktygslådan är avsedd att 
utgöra en lägsta nivå för arbetet med kvalitet med enkelhet som ledstjärna. Svensson (2004) 
menar att fördelar kan gås miste om, om verktygen görs för enkla och bara syftar till att 
beskriva hur man arbetar men inte vad man gör. Verktygslådan i det här fallet specificerar 
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vad som ska göras och till viss del även hur genom instruktion för användning. Detta 
innebär att verktygslådan både kan ses som verktyg men även arbetssätt. En verktygslåda 
vars verktyg ska användas i ordningsföljd och inte bygger på godtyckligt användande 
kanske egentligen mer är en typ av modell. Om detta har någon praktisk betydelse är oklart 
men ordningsföljden i användningen kan också ses som en byggmall i en verktygslåda för 
nyligen utflugna; den kan byggas på med ytterligare verktyg men säkerställer i sin 
sammansättning även en viss grund i arbetet med kvalitetsaspekter. 
 Vad gäller enkelhet som ledstjärna avser detta användningen av verktygen. 
Till exempel kan vem som helst ställa sig frågan varför och resonera kring svaret. På 
samma sätt kommer idéer enkelt till någon som funderar utan gränser i en Spånskiva. En 
lista bestående av saker att göra, skriva information på en tavla är ytterligare exempel på 
enkla saker. Att göra detta över en längre tid tillsammans med de som är berörda är det som 
utgör själva kvalitetsarbetet och som bygger in systematik och delaktighet. Användningen 
över tid bildar i sig en komplex struktur som syftar till att bygga in arbete med kvalitet och 
systematik i vardagsarbetet. Att strukturera det dagliga arbetet i en checklista efter 
perspektiven i Balanced Scorecard är ett exempel på hur strukturen når det dagliga arbetet. 
Detta är också något som resultatet av fältexperimentet understryker. Inte bara uppfattades 
verktygslådan som enkel i sin sammansättning och utformning, den uppfattades även som 
applicerbar i olika typer av verksamheter vilket stärker grunden för att den de facto kan 
vara generisk utifrån kommunens olika verksamhetstyper. 

Det går att ställa sig frågan om inte verktygslådan ska bygga mer på 
kartläggningen av granskningsrapporternas resultat, det vill säga kartläggningen av de 
markörer som talar om hur det går för verksamheterna. Det är en fråga jag ställt mig och 
kommit fram till att en uppsättning verktyg som syftar till att adressera specifika 
förbättringsområden som är aktuella i dagsläget snart kommer att vara utdaterade. Det 
optimala torde vara att förbli flexibel och inte stagnera i utveckling på grund av stelbenta 
verktyg. Av den anledningen föreslås att kommunen ska kunna lägga till perspektiv i 
Balanced Scorecard. Att lyfta upp och arbeta fokuserat och flexibelt med det som är viktigt 
för stunden och samtidigt fokusera på standardiserade perspektiv torde ge vid handen en 
flexibilitet som gynnar systematik såväl som innovation i kommunen.  

Vad gäller Balanced Scorecard föreslås detta verktyg i en något anpassad 
tappning. Dock kan man ställa sig frågan om det är riktigt klokt att föreslå detta omsusade 
strategiska verktyg som modernt, nytt och fräscht för kommunens verksamheter. Det kan 
ligga något i att inte blanda äpplen och päron i det här fallet. Verktyget är ett av de mest 
använda strategiska verktygen och syftar, enligt upphovsmännen Kaplan och Norton, till att 
visa hur det går för en verksamhet utifrån de målsättningar som valt att belysas. Ett av 
syftena är att; det du mäter är det du får resultat inom. Om man betraktar kritiken riktas den 
egentligen inte mot själva verktyget utan av hur det används av vissa organisationer. 
Niskala & Davidsson (2007) slår fast att avsaknad av vision och engagemang från högsta 
ledning snabbt urholkar verktyget. Bergman & Klefsjö (2012) efterlyser användning utifrån 
måldelning och understryker vikten av allas delaktighet. Kritiken är något som jag har tagit 
avstamp i vid utformningen av förslaget och som jag anser är en särskilt viktig aspekt då 
det är onödigt att misslyckas på grund av vad som faktiskt är belagt genom studier. Istället 
kan faktumet bli utgångspunkt för verksamheter och kommuner att ta lärdom av, undvika 
fallgropar, och istället utgöra grund för ett välfungerande strategiskt verktyg. 
 Vad gäller värderingar kan dessa i körkortliknelsen utgöras av sådant som alla 
som har körkort vet men som inte nödvändigtvis står skrivet på en skylt, till exempel att 
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fotgängare har företräde eller att högerregeln gäller. På samma vis kan det resoneras kring 
att låta medarbetare navigera på en arbetsplats utan kunskap om visioner och mål; att 
ovetandes dessa ta beslut åt en verksamhet eller representera den blir inte enkla uppgifter. 
Verktygen kan vidare liknas vid bilen. Om den inte kan manövreras går den hackigt och till 
slut får den stå, trots att det egentligen inte är några större fel på den. Skulle man dock ha 
tur och ta sig ut i trafiken men sakna kunskap om skyltar och trafiksignaler kanske man kör 
för fort. Syftet med liknelsen är att det finns många outtalade förutsättningar för att något 
ska fungera i praktiken. Dessa behövs lyftas upp och uttalat adresseras i den dagliga 
verksamheten. Att anta att medarbetare har körkort inom sin verksamhet utan utbildning är 
att hoppa över ett steg. 
 Det är precis de här resonemangen som jag har ägnat stor del av studien till att 
fundera över och som framtagningen av den generiska verktygslådan syftar till att bygga in 
så långt det går. Att verktygen ska användas av samtliga medarbetare för att skapa 
delaktighet, att föreslå verktyg för dagliga rutiner, att spinna på ett PDSA-hjul och fokusera 
på att definiera målsättningar med medborgare och intressenter i fokus, är alla exempel på 
hörnstenar som verktygslådan sökt bygga in. Det som däremot inte kan byggas in är ett 
engagerat ledarskap. Det är ledarskapet som måste se till att det finns dokumenterad 
kunskap om värderingar, manövrering av verktyg och kunskap om hur detta hänger 
samman. Om samsyn kring dessa frågor vore ramen för inom vilken dagliga beslut ska tas 
och information förmedlas, skulle riktningen och verksamheters prestation säkerligen 
kunna spetsas till. Verktygslådans bäring kan därför anses koka ned till en ledningsfråga, 
både i kommunen överlag men även på verksamhetsnivå.  
 

7 Slutsatser  
Under den här rubriken beskrivs vad den här rapporten har kommit fram till. För att göra 
detta besvaras de inledande frågeställningarna 
 
7.1 Slutsatser 
Ett av Fredrikssons (2004) resultat bestod i iakttagelsen av splittring i det lilla samhället 
Åseda där politisk styrning och ideellt arbete stod på varsin sida. Detta trots att offensiv 
kvalitetsutveckling uppmuntrades av båda sidor. I Tyresö kommun har man redan kommit 
så pass långt att man insett vikten av att ha en och samma kvalitetsledingsmodell för alla 
typer av verksamheter. Och även om alla arbetssätt och verktyg inte är ännu är 
implementerade utgör den gemensamma kvalitetsledningsmodellen en god grund för det 
fortsatta arbetet med detta. En av Fredrikssons (2004) slutsatser är att kommunikation är en 
avgörande faktor vid samverkan. I ett förslag till en generisk verktygslåda utgör just 
kommunikation en av huvudingredienserna även om verktygslådan som helhet söker spela 
an både enkelheten i användning men komplexitet i resultat, med kommunikationen som 
språngbräda någonstans i mitten. 
 
7.2 Hur kan en generisk verktygslåda utformas för en kommuns kvalitetsarbete? 
En verktygslåda har satts samman utifrån en kommuns specifika behov, det handlar inte 
enbart om att handplocka verktyg utan även om att skräddarsy dessa till att bli en 
grundplatta för ett systematiskt kvalitetsarbete som baseras på SIQ Managementmodell, 
som ska införas i kommunen. För att inkludera dagens framgångsfaktorer men även 
framtidens aspekter har en viss flexibilitet varit nödvändig att bygga in i verktygen. Dock 
föreligger inte flexibilitet i själva användningen av verktygen, snarare tvärt om, då dessa 
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bör utföras i en standardiserad ordningsföljd då användningen av verktygen bygger på 
varandra. Detta är för att möjliggöra jämförelse och benchmarking för både den enskilda 
verksamheten i fråga, såväl som kommunen i stort. Utöver detta ska verktygen användas av 
samtliga medarbetare för att utgöra grund för delaktighet och integration i det dagliga 
arbetet. Test av verktygslådan pekar på att den har generisk bäring men även att kunskap 
om genomförande och bakomliggande värderingar behövs vid användning. 

Vart och ett av verktygen har kopplats samman med empiri, teori, 
Hörnstensmodellen samt SIQ Managementmodell för att förankras i kommunens behov 
såväl som den offensiva kvalitetsutvecklingen. De verktyg som föreslås är för det första en 
PDSA-cykel som grundverktyg och symbol för arbetet med ständiga förbättringar. I Plan-
fasen föreslås en nulägesanalys i form av SIQ Framgångsinsikt samt ett fiskbensdiagram 
bestående av rotorsaksanalys för att bena i nuläget. Nulägesanalys och rotorsaksanalys får 
sedan utgöra grund för verktygen i Do-fasen.  

Det första verktyget som föreslås i Do-fasen är en Balanced Scorecard vars 
perspektiv ska utgöras av SIQs framgångsfaktorer. Det är viktigt att verksamhetens alla 
medarbetare deltar i att utforma vision, målsättningar specifika framgångsfaktorer och 
handlingsplaner. Kommunen föreslås specificera de enheter som verksamheten ska 
definiera sina mål i men inte sätta mål åt verksamheter. Att nyckeltal definieras av 
kommunen och mäts i samma enheter är väsentligt för att kommunens ska kunna jämföra 
och utvärdera sina verksamheter samt basera beslut på fakta. För att verktyget ska vara 
flexibelt och kunna ackommodera framtida aspekter kan kommunen lägga till perspektiv 
som är viktiga att mäta resultat inom. Det andra verktyget i Do-fasen utgörs av en 
kanbantavla som utökats från att traditionellt sett enbart innefatta ett dragande system, till 
att utgöra grund för daglig kommunikation, rapportering av systematik och 
resultatuppföljning. Fasens sista verktyg föreslås vara en checklista som ska utformas av 
medarbetare i den dagliga verksamheten och syftar till att bygga in systematik och grund 
för arbetsmiljöfrågor.  

Study-fasen föreslås utgöras av samma nulägesanalys som i Plan-fasen för att 
tjäna som jämförelseunderlag. Utfallet är sedan tänkt att det ska genomgå analys i 
kommunens redan väletablerade verktyg, Analystrappan.  

Act-fasen kan sedan inledas med en Spånskiva baserad på resultaten i Study-
fasen. Resultatet av idégenereringen i Spånskivan får slutligen avsluta PDSA-cykeln genom 
att utgöra grund för revidering av vision, målsättningar, framgångsfaktorer och 
handlingsplaner i en ny Balanced Scorecard. 

På detta vis kan en generisk verktygslåda utformas utifrån en kommuns 
identifierade behov och förutsättningar och med grund i teoretiska och praktiska verktyg. 

7.3 Hur kan en kommun stärka sitt arbete med kvalitet? 
Det finns ett par saker som kommunen utifrån denna rapport kan genomföra för att stötta 
verksamheter i arbetet med en generisk verktygslåda men även för att få ut så mycket effekt 
som möjligt av användningen. För det första borde kommunen se till att det kvalitetsarbete 
som i dagsläget bedrivs i form av granskningar får större bäring i verksamheter. Detta kan 
till exempel göras genom att granskningsmarkörer får utgöra jämförelsegrund för brukare 
och medborgare. Om verksamheter jämförs utefter sin kvalitet torde även benägenheten att 
adressera kvalitetsfrågor bland verksamheter öka. 

I Plan-fasen handlar det om att göra sammanställningar av verksamheters 
resultat som kan användas som jämförelseunderlag i relation till sin egen prestation. 
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Jämförelseunderlaget kan också ligga till grund för verksamheters stundande planering. I 
Do-fasen handlar det om extra stöttning och uppmuntran från högsta ledning som behöver 
avsätta såväl tid som resurser åt verksamheters arbete. Att besöka verksamheter och visa 
genuint intresse i det dagliga arbetet är ett sätt stötta i förbättringsarbetet.  

I Study-fasen har kommunen redan en välfungerande rutin kring en 
brukarundersökning som genomförs årligen. Här handlar det om att säkra upp så att 
undersökningen fortsätter vara ett gott underlag för analys i verksamheter.  

Slutligen föreslås att samtliga verksamheter löpande rapporterar sitt arbete 
under året i den gemensamma databasen. Rapportering kan utgöras av både kvalitativ och 
kvantitativ information och ska i Study-fasen generera en kvalitetsårsredovisning för 
verksamheten. Rapportens format bör vara generiskt, enkelt och överskådligt och ge både 
verksamhet och kommun underlag för jämförelse, benchmarking och vidare förbättring. 

7.4 Förslag på fortsatt forskning och arbete 
Under arbetet med rapporten har flera frågeställningar dykt upp som varit så pass centrala 
att de inte kunnat förbises men inte rymts inom ramarna för rapporten. En frågeställning tar 
utgångspunkt i hur det går att skapa incitament i en kommun för att verksamheter ska 
prioritera kvalitetsarbete. Finns det en typ av struktur och kultur kan underbygga en 
efterfrågan av kvalitet som kommer från verksamheter själva och inte från ledingen? 

Andra frågor, som egentligen rör andra sidan myntet av framtagningen av en 
verktygslåda, är hur stor kunskap och erfarenhet som egentligen behövs för att leda ett 
kvalitetsarbete i en verksamhet? Frågeställningen kan bli central för kommunen om man 
väljer att införa en verktygslåda. En annan frågeställning utifrån rapportens resultat är om 
medarbetare behöver ha viss kunskap för att utföra ett kvalitetsarbete eller om 
kvalitetsarbetet åligger ledaren att bygga in i arbetet med de dagliga rutinerna? Kanske 
finns det möjlighet att själv få adressera frågorna vid framtida studier men jag öppnar med 
varm hand samtidigt över åt andra att söka svar på dessa frågor. 
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En generisk verktygslåda för Tyresö kommuns verksamheter 

PDSA 
För att bygga på den kunskap som redan finns i Tyresö kommuns verksamheter vad gäller 
ett offensivt kvalitetsarbete samt att utgöra en ram för en generisk verktygslåda verkar det 
inte föreligga några hinder, snarare tvärtom en synergieffekt i användningen av en PDSA-
cykel. För att följa Tyresö kommuns verksamhetsår och de ingående delar som samtliga 
verksamheter i kommunen har, syftar PDSAn i detta fall till att inkludera dessa moment. 
Av denna anledning utgör PDSA-cykeln ett helt verksamhetsår. Detta innebär inte att 
samtliga faser utgör kvartal utan att planeringen ska täcka ett helt verksamhetsår för att i 
slutet även summera och ta lärdom av året även om uppföljningar givetvis kan göras under 
tiden. Nedan följer ett exempel på hur Tyresö kommuns PDSA skulle kunna se ut vid en 
införande i kommunens verksamheter.  

Figur 1) Figuren visar hur PDSA-cykel skulle kunna se ut baserad på Tyresös 
kommunvapen. Faserna benämns på svenska för att underlätta för verksamheter att ta 
begreppen till sig. Vidare syftar pilen i mitten och ringarna till att anspela på kommunens 
redan väletablerade måltavla för att bygga på igenkänning.  

Plan 

Nulägesanalys 
Nulägesanalysen är en utvärdering som bygger på SIQ Managementmodell 
framgångsfaktorer och låter utföraren gradera var verksamheten befinner sig mellan två 
påstådda ytterligheter. Testet genomförs först individuellt och när samtliga individuella 
svar är kartlagda och genomsnitt beräknade finns ett nuläge att diskutera i grupp. Genom att 
genomföra denna modell enskilt kan utföraren anonymt lämna de svar som denne anser är 
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korrekta. Nulägesanalysen kan genom detta faktum bli mer rättvisande än om den enbart 
hade utförts gemensamt i grupp. Med hjälp av nuläget som underlag kan en gemensam bild 
sedan diskuteras fram över vad gruppen tycker att den är bra på, vad gruppen är dålig på, 
var gruppen har olika uppfattning, vad gruppen vill kännetecknas av samt vad som är 
viktigt för gruppen att förbättra. Svaren dokumenteras under pågående möte på whiteboard 
eller liknande och förs sedan in i Bestyr.  

Figur 2) visar en ihopklippt bild av frågeunderlaget i nulägesanalysen SIQ 
Framgångsinsikt 

Rotorsaksanalys 
Det andra verktygen i plan-fasen syftar till att fråga sig varför. Verktyget är enkelt och 
kräver inte någon förkunskap då tillämpningen går ut på att kontinuerligt ställa sig frågan 
Varför? för att komma närmare en rotorsak. Verktyget kan likt PDSA-cykeln anses vara 
gammal kvalitetsteknik skåpmat men just på grund av detta är det ett väl beprövat, men 
framför allt fungerande, verktyg. Syftet med att använda verktyget i planeringsfasen är för 
att väva in mer reflektion i arbetssätt och underlag vid planering vilket kvalitetschefen för 
kommunen menar behövs för att ifrågasätta och reflektera över den egna verksamheten. 
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Figur 3) Ett verktyg som ställer sig frågan varför, fem gånger, för att komma åt rotorsak 
för varje framgångsfaktor. 

Verktyget är tänkt att användas utifrån resultatet i nulägesanalysen. Utifrån 
nulägesanalysen framkommer ett genomsnitt av samtliga medarbetares skattning av den 
egna verksamheten i förhållande till SIQ framgångsfaktorer. Resultat för vissa 
framgångsfaktorer kommer att vara bättre än andra. Genom att göra en rotorsaksanalys för 
alla framgångsfaktorer, både det som görs bra men även det som fungerar mindre bra, kan 
såväl rotorsaker för gott arbete som för förbättringsarbete utkristalliseras. Rotorsaker till 
gott arbete tas till vara på i kommande verktyg och förbättringsområdens orsaker tas itu 
med. Arbetet med verktyget görs i grupp där varje orsak dokumenteras på en whiteboard 
eller liknande och förs sedan in i Bestyr.  

Sammanfattning 
Plan-fasens verktygtar fram: 

- Ett nuläge baserat på SIQ framgångsfaktorer som inkluderar en 
medarbetardiskussion kring resultatet  

- En rotorsaksanalys av resultatet i nulägesanalysen 
Do 

Balanced Scorecard som karta 
Användningen baseras på den information som framkommit genom verktyg i Plan-fasen. 
Arbete med att ta fram Balanced Scorecard görs av samtliga i verksamheten på 
arbetsplatsträff, planeringsdag eller liknande. Om det anses att gruppen blir för stor kan 
arbetet först genomföras gruppvis för att sedan sättas samman på arbetsplatsträff. Syftet 
med verktyget är att visualisera verksamhetens arbete med SIQ framgångsfaktorer som 
perspektiv.  

För det första bör verksamheten enas kring en gemensam vision, det handlar 
inte om kommunens övergripande vision utan om ett framtida tillstånd som den egna 
verksamheten vill uppnå. Visionen placeras överst på Balanced Scorecard. Gruppen 
diskuterar därefter varje framgångsfaktor för sig och enas kring strategiska mål, till 
exempel besvarar frågan ”När vi når visionen, hur kommer vi att vara då?”. Efter de 
strategiska målen ska det kartläggas vad som behövs genom att svara på vilka de kritiska 
framgångsfaktorerna är för att nå de strategiska målen. De strategiska målen och de kritiska 
framgångsfaktorerna ska sedan kokas ned till en handlingsplan bestående av koncisa 
aktiviteter som är specifika för arbetet med det individuella perspektivet. Det kan handla 
om att besvara vad, hur och när aktiviteter behöver vara utförda för att uppnå målen.  

Vad gäller nyckelenheter är dessa på förhand satta av kommunen men det 
handlar inte om att kommunen sätter målen för vad som ska uppnås. Kommunen anger på 
förhand i vilka enheter arbetet ska redovisas för att på så vis kunna mäta verksamheter och 
sammanställa statistik utifrån dessa. Enhetsmått kan utgöras av både processmått och 
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resultatmått. För perspektivet medborgare och intressenter skulle mätning i den årliga 
brukarundersökningen kunna användas som bland annat mäter nöjdhet och trygghet i % av 
andel respondenter. Nyckelenheter vad gäller leding skulle kunna utgöras av förtroendemått 
uttryckt i % och vad gäller medarbetare skulle en måttenhet kunna vara upplevd delaktighet 
uttryckt i %. Vad gäller processer skulle andel genomförda projekt, eller andel ifyllda att-
göra-litsor i % kunna utgöra nyckelmått. Vad gäller resurser kan nyckelenheter vara i % 
eller SEK och uttrycka hur stor del av budget som är förbrukad inom olika 
verksamhetsområden såsom till exempel materialinköp. Varje aspekt bör ha flertalet 
nyckelenheter kopplade till sig. 

I den Balanced Scorecard som beskrivits ovan bör den enskilda verksamheten 
själv komma fram till vision, strategiska mål, specifika framgångsfaktorer samt göra en 
handlingsplan för att uppnå målen. Kommunen definierar vad som ska mätas, genom att 
specificera de nyckelenheter som verksamheten ska redovisa sitt arbete i för att utgöra 
grund för jämförelseunderlag. Dock bör kommunen lämna hur detta ska göras och vad som 
ska uppnås till den enskilda verksamheten. Den andra och sista delen som kommunen är 
delaktig i är vad som skulle kunna kallas för ”Årets utmaning”. Begreppet innebär att 
kommunen kan lägga till ytterligare ett perspektiv, eller tema, som man vill se resultat 
inom. Verksamheten sätter målen och arbetar med denna utmaning, eller tema, jämte de 
standardiserade perspektiven. Det adderade perspektivet ska spegla fokusområden som är 
viktiga för kommunen på övergripande nivå att förbättra men som även behöver adresseras 
på verksamhetsnivå. Det kan handla om arbete med nya lagkrav eller generella 
utvecklingsområden. När önskat resultat uppnåtts inom kommunen har förhoppningsvis 
arbetssätten implementerats hos verksamheten och en ny ”Årets utmaning” kan tas itu med. 
I figuren nedan har social dokumentation adderats som ett exempel på Årets utmaning. 
Kommunen kan ge tips och idéer till hur arbetet kan läggas upp samt definiera den 
nyckelenhet(er) som arbete ska definieras i, och kan i detta fall sätta upp riktlinjer för 
resultatförväntningar men bör lämna åt den egna verksamheten att som vanligt lägga upp 
sina mål, kartlägga framgångsfaktorer samt göra en handlingsplan. Överenskomna 
strategiska mål, framgångsfaktorer samt handlingsplan bör dokumenteras i Bestyr och 
nyckeltal uppdateras löpande.  
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Figur 4) illustrerar hur en Balanced Scorcard i Tyresö kommuns regi skulle kunna se ut. 
De första fem perspektiven är standardiserade medan det längst till höger utgör Årets 
utmaning. Kommunen definierar nyckelenheterna och Årets utmaning medan verksamheten 
själv definierar vision, strategiska mål, specifika framgångsfaktorer samt en handlingsplan. 
Dokumentet skulle kunna kallas för Kartan, något enklare uttryckt än Balanced Scorecard.  

Praktiska nyckelenheter som kompass 
För att ha ett överskådligt ”fickformat” av verksamheten att arbeta med föreslås att varje 
verksamhet sätter samman en översikt över hur det faktiskt går. Översikten bör vara 
tillgänglig för alla medarbetare och utgå från verksamhetens vision för att sedan visualisera 
verksamhetens prestation i förhållande till målsättning och Best Practice. För det första bör 
verksamhetens resultat från föregående verksamhetsår ligga till grund för målsättningen. 
Måttet är den enhet som ett resultat mäts i och anger var verksamheten befinner sig för 
stunden. Målsättningen kan av olika skäl göras högre än vad kommunen anser är Best 
Practice, eller kan av andra skäl läggas under detta. Det viktiga är att verksamheten har en 
tydlig bild av vad målet är samt varför man valt just denna målsättning. Chefen för 
verksamheten bör ansvara för att uppdatera nyckelenheterna på översikten så snart nya 
resultat inkommer. Uppdateringar bör redovisas i Bestyr.  
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Figur 5) Föreställer hur ett ”fickformat” kan se ut av verksamhetens arbete med att nå sina 
mål. Översikten kan kallas för Kompassen då den beskriver verksamhetens kurs i 
förhållande till mål.  
 
Kanban 
Den Kanban som ska användas bygger bland annat på den ovan beskrivna Balanced 
Scorecard och utgör grund för ett gemensamt och dagligt arbete med handlingsplanerna och 
uppföljningen av nyckelenheter. Arbetet ska struktureras upp på en tavla, whiteboard eller 
liknande, som är placerad centralt på enheter, till exempel i personalrum. Tavlan är till för 
alla medarbetare och ska bestå av: 
 

- ett dragande Kanbansystem 
- ett avbockningssystem för checklistor (se nedan) 
- ett utrymme för att förmedla information 
- en kontinuerligt uppdaterad version av Kompassen 

 
Vad gör vi? 
För att se till att handlingsplanen i Balanced scorecard implementeras i det dagliga arbetet 
ska denna brytas ned i mindre delar. Arbete med Kanban ska utgöras av det som 
verksamheten identifierat i handlingsplanen som är aktiviteter för att nå uppsatta mål. Om 
en verksamhet har som mål att i högre grad involvera intressenter kan en arbetsuppgift vara 
att bjuda in dessa till verksamhetens planering. ”Bjuda in anhöriga” skrivs då på en lapp 
med markör om vem som är ansvarig och sätts i kolumnen ”att göra”. När arbetet påbörjas 
flyttas lappen till ”pågående” för att slutligen hamn på i kolumnen ”färdigt”. Det blir viktigt 
att utforma arbetspaketet i rätt storlek så att det speglar en aktivitet som för den större 
handlingsplanen framåt. Verksamheten får komma överens om hur många arbeten som får 
vara pågående samtidigt. Det finns en gräns för vad som hinns med utanför de dagliga 
rutinerna. Den som utför arbetet med att bjuda in intressenter får själv bryta ned arbetet 
ytterligare i minde arbetspaket. Tanken är ju att samtliga utförda arbeten under året ska få 
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plats i kolumnen ”färdigt” så att alla medarbetare kan se hur arbete går framåt och för att 
slutligen använda lapparna som en sorts inventering för att se vad som faktiskt utförts.  

Checklistor 
För att säkerställa att dagliga arbetet utförs och för att skapa ett system som bygger in icke-
rutin mässiga arbetsuppgifter kan ett simpelt system byggas utifrån checklistor. I praktiken 
handlar det om att utforma en lista med dagliga rutiner där en av rutinerna utgörs av att 
utföra icke-standardiserade uppgifter såsom utvecklingssamtal eller läkarbesök, beroende 
på typ av verksamhet. Listan ska avse relevant arbetsgrupp, till exempel en 
förskoleavdelning, eller avse en specifik person, till exempel vid ett gruppboende. Listan 
behöver läggas på en bra nivå för att inte bli för detaljrik men tillräckligt utförlig för att 
vikarierande personal ska kunna överblicka listan.  Det är viktigt att rutinerna definieras av 
dem som ska utföra dem. Det är också viktigt att listan bygger på ett avbockningssystem för 
att undvika att det går åt tid till att fylla i listan med utförliga svar. Listan delas upp i 
perspektiven från Balanced Scorecard för att utgöra koppling till verksamhetens 
övergripande mål och vision. Checklistan bockas kontinuerligt av, av dem samtliga som 
arbetar med den under dagen. I slutet av arbetsdagen, eller arbetspasset, markeras på 
Kanban om listan fylls i. Checklistorna gås igenom av ledning som styr helheten i 
verksamheten och som snabbt kan följa upp avvikelser.  

Utifrån arbetet med den dagliga rutinlistan kan en månatlig dokumentation 
genom en enkät utgöra underlag för hur arbete går. Dessa frågor bör också delas upp i 
perspektiven så att medarbetare kan härleda frågorna till det dagliga arbetet. Enkäten syftar 
till allas delaktighet och gör så att information kommer nedifrån och upp och kan utgöra 
grund för nya idéer och förbättring. För att visa att medarbetares svar är viktiga bör det 
avsättas arbetstid, till exempel på arbetsplatsträff att utföra enkäten.  
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Figur 6) Föreställer exempel på en daglig samt månatlig checklista kan se ut för en 
förskoleverksamhet. Den dagliga listan specificerar icke rutinmässiga uppgifter längst ned, 
under strecket, medan den månatliga uppföljningen specificerar arbete med Årets utmaning 
längst ned. 

Kommunikation 
Kanbantavlan innehåller ytterligare en funktion som utgörs av en informationskälla. 
Samtliga medarbetare ska kunna skriva information på tavlan som rör arbetssätt, tips, idéer, 
tankar, efterlysningar av borttappade saker. Kort och gott allt som rör en verksamhet. Detta 
är också ett verktyg för ledningen att informera om saker som rör alla. Det kan handla om 
att en anhörig ringt och meddelat något som alla bör ta beaktande eller att påminna om 
deadlines. Men framför allt utgör denna plats ett enkelt verktyg för ledingen att uppmuntra 
sin personal. Det kan handla om att sprida positiv feedback från medborgare och 
intressenter eller att peppa inför kommande vecka. Om ett mål uppnåtts eller om något 
gjorts särskilt bra kan detta lyftas särskilt genom att kommuniceras på tavlan, för att även 
följas upp på annat vis. Tavlan blir en god grund för att lyfta medarbetare, arbetslag och 
hela verksamheten.  
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Figur 7) Visar hur en Kanban kan se ut som sitter i personalrummet på en förskola. 

Kanban syftar i detta format syftar till många aspekter. För det första bygger systemet på 
den gemensamma visionen, målen och handlingsplanen som byggs in i den dagliga 
verksamheten genom Kompassen och Kartan. Om en chef använder denna typ av verktyg 
kan det utgöra grund för ett ledarskap som institutionaliserar mål genom en struktur som 
underbygger dessa samt skapar sociala samverkanmönster som är nödvändiga för att uppnå 
goda resultat. Att medarbetare bjuds in till att strukturera det egna arbetet med listor och 
blir tillfrågade om åsikter stärker den enskilde medarbetaren och skapar meningsfulla 
arbetsuppgifter som sätter medarbetare i förmåga att se ett helhetsperspektiv och att leda sig 
själva. Verktyget anspelar även på en deltagande utveckling som utmanar uppifrån och ned-
styrningen och välkomnar istället perspektiv från daglig verksamhet som grund för 
förbättring. Dock det är viktigt att verkligen se till att använda sig av verktygen och att 
uppmärksamma icke-korrekt användning för att säkerställa systematik och tillförlitlighet. 

Sammanfattning 
Do-fasens verktyg tar fram: 

- Dagligt arbete med framgångsfaktorer från Karta och Kompass samt Årets 
utmaning  

- Kanban som visar vad som ska göras och utgör underlag för kommunikation 
- Checklista som utgör systematik i dagligt arbete 
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Study 

 
 
Ny nulägesanalys och Analystrappan 
Study-fasen innefattar två verktyg. För det första handlar det om att göra en ny 
nulägesanalys på samma praktiska tillämpningssätt och med samma modell som i Plan-
fasen. Anledningen till att samma modell för nulägesanalys används är att den mäter de 
saker som mättes i början av året och därför kan utgöra grund för jämförelse. Dessutom 
utgörs modellen av samma framgångsfaktorer som verktygen i Do-fasen baseras på och på 
så vis är nulägesanalysen och det kontinuerliga arbetet integrerat. Att både mäta och arbeta 
utefter samma framgångsfaktorer skapar en röd tråd som går genom den första 
nulägesanalysen vidare genom arbetet som utförts under året till nästa nulägesanalys som 
mäter utvecklingen. När det nya nuläget kartlagts används Analystrappan för att analysera 
resultatet utefter varje framgångsfaktors resultat. Analystrappan är en användbar metod för 
många typer av analyser. Verktyget delar upp analysen i olika steg och svarar på frågan 
”Varför blev det som det blev? Analysen genomförs i olika steg och i varje steg ställs ett 
antal frågor som ska besvaras innan nästa steg påbörjas. 
 
1. Granska och jämför med tidigare mätningar  
Vilka värden är höga?  
Vilka värden är låga?  
Vilka värden ligger kvar på samma nivå?  
I vilken riktning har förändring skett?  
Kan vi se trender?  
 
2. Jämför med egna uppsatta målvärden  
Hur förhåller sig resultatet till uppsatta målvärden, önskat läge, önskade effekter?  
Vilka avvikelser kan ni se?  
Vilka skillnader kan ses mellan olika grupper (kvinnor – män, åldrar, bakgrund osv.)  
Vilka skillnader i förutsättningar, påverkansfaktorer behöver vi ta hänsyn till?  
 
3. Jämför med andra  
Vilka värden är höga respektive låga i förhållande till andra kommuner, region, riket, osv.?  
Vilka värden har förändrats kraftigt? 
 
4. Identifiera mönster 
Vilka områden är särskilt starka eller svaga? 
Vilka resultat utvecklas i linje med andra resultat och vilka avviker? 
Vilka samband kan ses? 
På vilka sätt stämmer/stämmer inte dessa samband med våra förväntningar? I vilka fall saknas 
samband? 
 
5. Reflektera över påverkande faktorer och effekter  
Vilka skillnader i förutsättningar behöver vi ta hänsyn till? 
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Vilka händelser kan ha påverkat resultatet? 
Vilka åtgärder som genomförts kan ha påverkat resultatet? 
Vilka genomförda åtgärder eller aktiviteter har gett förväntad effekt? 
Vilka andra faktorer har medfört att resultatet blev som det blev? 

6. Utöka underlaget för analysen
Vilken ytterligare information behövs för att kunna analysera resultatet? 
Vilka personer/funktioner behöver vi ta hjälp av? Varför? 

7. Dra slutsats
Vilka slutsatser kan vi dra? Varför? 
Vad vet vi om orsakerna till resultatet? 
Vad kan vi lära av såväl positiva som negativa resultat? Vad innebär resultatet för mottagaren? 
Vad innebär resultatet för bilden av Tyresö kommun? 
Hur och varför bidrar resultatet till att uppnå verksamhetsuppdraget samt mål och vision? 
Vad ska särskilt beaktas om utvecklingen fortsätter på samma sätt? 
Vilka rekommendationer kan ges till ledningen? 

8. Genomför en Spånskiva
Vad ska prioriteras utifrån slutsatserna? 
Vilka åtgärder ska vidtas utifrån granskningen och de ambitioner vi har för kommande period? 
Hur ska åtgärder följas upp och utvärderas? 

Figur 8) Visar hur Analystrappan kan se ut. 

Sammanfattning 
Study-fasens verktyg tar fram: 

- En ny nulägesanalys 
- Framgångsfaktorernas nuläge genomgår stegen i Analystrappan 
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Act 

Spånskiva och ny Karta och Kompass 
I Act-fasen ingår två verktyg varav båda utförs av samtliga medarbetare och i grupp. Det 
första verktyget är en Spånskiva som utförs utifrån den informationen som framkommer i 
Analystrappan. Arbetet med Spånskivan handlar om att få fram idéer som syftar till hur 
verksamheten kan utvecklas och, vad som är viktigt och hur detta kan uppnås utifrån 
resultatet i Analystrappan. Vid utförandet kan det underlätta om en i gruppen agerar 
handledare för arbetet. Personens uppgift är att hjälpa till att hålla sinnen öppna och se till 
att samtal fokuserar på problemet. Det kan även vara användbart med en sekreterare som 
dokumenterar idéerna så att kreativiteten slipper hindras. Genomförandet av en spånskiva 
utgörs av fyra regler: 

1) Ingen kritik eller debatt får förekomma, detta innebär att negativ kritik är absolut
förbjuden

2) Det ska inte finnas några gränser, det är viktigt att inte stävja nya, originella och
ovanliga förslag

3) Kvantiteten är viktig, detta eftersom ju fler idéer som framkommer desto mer
sannolikt att det går att hitta rätt

4) Det ska blandas och kombineras, detta genom att spinna vidare på varandras förslag
för att landa i ännu fler idéer

Samtliga gruppmedlemmar bör komma till tals. Idéerna skrivs ned på en whiteboard eller 
liknande för att skapa samsyn och grund för synergi och att spinna vidare. När idéerna 
börjar sina diskuteras förslagen som kommit fram. Om konsensus kring den bästa idéen för 
lösning på problemet inte kan uppnås kan en omröstning genomföras. Det är viktigt att 
resultatet dokumenteras i Bestyr. 

Resultatet från Spånskivan utgör sedan grund för en uppdaterad Karta, 
(Balanced Scorecard) där såväl strategiska mål, framgångsfaktorer och handlingsplan 
revideras för att svara upp mot verksamhetens nya nuläge.  
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Figur 9) visar en Spånskiva, kanske mer känt som Brainstorming. Perspektiv som 
genomgått Analystrappan omvandlas till nya målsättningar, framgångsfaktorer och 
handlingsplaner.   

Sammanfattning 
Act-fasens verktygtar fram: 

- Nya kreativa förslag genom en Spånskiva 
- En ny Karta och Kompass (Balanced Scorecard) baserad på resultatet i Spånskivan 
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