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Abstract
Within the study area for Industrial Technology, there are Quality studies. The concepts of
quality and customer are common in these studies of organizations, and the concepts are
interconnected since quality is defined as customer satisfaction. In the introduction to the
collaboration with Riksförbundet Sveriges 4H, it is discovered that concepts are not used.
Therefore, it is interesting to study quality management within 4H based on the people who
work within the organisation. The purpose of the study is to explore how people within the
non-profit organisation 4H share about quality management today, and their vision for the
future as well as to answer the question: who is 4H:s customer? The study also sheds light on
the problem of customer-defined quality management in non-profit organisations. In the
theory chapter the concept of quality is presented in order to, through its definition and a
description of Total Quality Management, move on to a description of the customer concept.
After presenting the connection between the two concepts to non-profit organisations, it is
concluded that non-profit organisations also only have one customer. With the help of
semi-structured interviews and thematic analysis, it is that 4H:s customer is the member. The
analysis also presents the themes and sub-themes that summarize the interviewees' statements
about quality management in 4H. The conclusions are that quality management in 4H today
and in the future can be described within values   of Total Quality Management and shows the
potential for improvement and a unified vision.

Key words: customer, non-profit organisation, quality, quality management, total quality
management



Sammanfattning
Inom studieområdet för Industriell teknik återfinns kvalitetsstudier. Begreppen kvalitet och
kund är vardag i dessa studier av kommersiella organisationer. Dessutom är begreppen
sammankopplade då kvalitet definieras utifrån kundtillfredsställelse. I inledningen till
samarbetet med Riksförbundet Sveriges 4H upptäcks att kund och kvalitetsbegreppen inte
används. Därför är det intressant att studera kvalitetsarbete inom 4H utifrån de personer som
arbetar inom organisationen. Syften med studien är att undersöka och kartlägga hur personer
inom den ideella organisationen 4H ser kvalitetsarbetet idag och hur deras vision om
kvalitetsarbetet ser ut i framtiden samt att svara på frågan: vem är 4H:s kund? Studien belyser
även problematiken med kunddefinerat kvalitetsarbete i ideella organisationer inom
teorikapitlet. Där presenteras kvalitetsbegreppet för att genom dess definition och en
beskrivning av offensiv kvalitetsutveckling gå över till en beskrivning av kundbegreppet.
Efter att ha redovisat de två begreppens koppling till ideella organisationer i tre studier dras
slutsatsen att även ideella organisationer bara har en kund. Med hjälp av semistrukturerade
intervjuer med åtta personer och tematisk analys konstateras det utifrån intervjupersonerna
utsagor att 4H:s kund är medlemmen. I analysen redovisas även de teman och underteman
som sammanfattar intervjupersonernas utsagor om kvalitetsarbete i 4H idag och i framtiden.
Slutsatserna av analysen är att kvalitetsarbete i 4H och i framtiden kan beskrivas inom
ramarna för hörnstensmodellens värderingar och visar den förbättringspotential som finns och
en enad vision.

Nyckelord: ideell organisation, kvalitet, kvalitetsarbete, kund, offensiv kvalitetsutveckling
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1. Introduktion
I introduktionskapitlet presenteras bakgrunden till det studerade området, en övergripande
beskrivning av organisationen som studien genomfört tillsammans med samt
problemformulering och syfte och forskningsfrågor för studien.

1.1 Inledning
Kvalitet är något som företag och organisationer världen över strävar efter. Kvalitetsteknik
inom studier av Industriell teknik ger svaren på hur en organisation uppnår och kan jobba
med kvalitet. Vad är då kvalitet? Kvalitetsbegreppet definieras av Bergman och Klefsjö
(2020) till ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa,
kundernas behov och förväntningar (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 24). Denna definition
utgör grunden till många av de filosofier, teorier och modeller som beskriver och förklarar
kvalitet och ger verktyg för att styra kvalitetsarbete hos organisationer världen över. Det är
Lean som kommer ur The Toyota way (Liker, 2009), Six Sigma (Magnusson et al., 2003), sju
förbättringsverktyg, sju ledningsverktyg och Offensiv kvalitetsutveckling (vidare TQM, från
Total Quality Management) (Hellsten och Klefsjö, 2002) med tillhörande hörnstensmodellen
(Bergman och Klefsjö, 2020, ss. 47, 49, 216-249), och så vidare.

Samtliga av de nämnda kvalitets åskådningarna är utformade för att skapa kvalitet i en
organisation och göra dem konkurrenskraftiga och tillfredsställa sina kunders förväntningar
så att de om igen återkommer till och rekommenderar organisationen. I organisationer som
inte har nöjda kunder kan det ändå vara lätt att se vem kunden är, det är personen som både
köper och konsumerar deras vara eller tjänst. På grund av detta görs antagandet att alla
organisationer har en definierad kund som de förhoppningsvis arbetar specifikt med att skapa
kvalitet för.

I introduktionen till arbetet med Riksförbundet Sveriges 4H, vidare förkortat 4H, får de svara
på frågan: Vem är er kund? Till min förvåning finns det inget etablerat svar på frågan. Inte
heller i 4H:s stadgar (4H, 2021) finns en ordet kund eller en definition av vem som är
organisationens kund. I samband med att frågan om vem som är deras kund ställs så berättar
de att begreppet kund inte är ett ord som används, att det är till och med anses vara ett fult ord
i ideella organisationer. Därför får de följande fråga: finns något jämförbart ord som de
använder för att beskriva det som generellt kallas för en kund? Det finns det inte heller. Det
visar sig också att det inte är helt lätt att se vem som är 4H:s kund när man tittar utifrån.
Exempelvis är det så att de som deltar på organisationens aktiviteter inte är de som betalar för
den. Det är barn och unga som går på aktiviteter, kurser och läger, som deras målsmän betalar
för. Det är vanligt att det ser ut så i ideella organisationer, att det inte är personen som betalar
för en tjänst eller produkt som använder den, vilket annars är ett vanligt sätt att definiera kund
på (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 26; Woodroof, 2020, s. 2).
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Med denna förförståelse för 4H:s syn på begreppet kund skapas frågorna: Har 4H någon kund
eller något som kan förklaras med ett motsvarande begrepp? Vem är 4H:s kund? Hur ser
deras kvalitetsarbete ut när de inte har en definierad kund att skapa riktade och
förhoppningsvis tillfredsställande aktiviteter för? Det är också intressant att skapa förståelse
kring hur de önskar att deras kvalitetsarbete ser ut i framtiden, det då det är mellan nuläge och
visionen som förbättringsförslag för framtiden kan tas fram. Därför ämnar denna studie att
svara på de frågorna genom en fallstudie hos 4H där personer som arbetar i 4H:s verksamhet
intervjuas. Inför det kommer litteratur att studeras i teorikapitlet för att kartlägga hur
kvalitets- och kundbegreppet samt kvalitetsarbete förstås för kommersiella respektive ideella
organisationer. Det för att belysa och skapa en ståndpunkt för problematiken med
kunddefinerat kvalitetsarbete i ideella organisationer.

1.1.1 Om Riksförbundet Sveriges 4H
4H är, som återgetts ovan, en ideell organisation av ungdomar för ungdomar med en bred
verksamhet som innefattar allt från gårdar med djur och odling till klubbar med idrott, teater
och brädspel (4H, u.å.). 4H är en internationell organisation som finns i över 80 länder men
denna studie tittar endast på 4H i Sverige. Gemensamt för all 4H:s verksamhet är att den
alstrar upplevelser och utbildning för unga genom klubbar. Detta då 4H:s vision är att alla
barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor
med respekt för omvärlden. Visionen ska uppnås genom mottot “Lära genom att göra” (4H,
u.å) och genom att alltid ha de fyra H:nas betydelser i fokus: “HUVUD för kunskap, HJÄRTA
för medkänsla, HAND för färdighet och HÄLSA för ett sundare levnadssätt” (4H, u.å). Varje
år har organisationen runt 10 000 medlemmar fördelat på de uppemot 200 klubbar som finns
landet över. Några av klubbarna, 32 stycken, driver 4H-gårdar och dessa har runt 2,5 miljon
besökare årligen. Till 4H-gårdarna kan också förskoleklasser och skolklasser komma och det
finns ofta möjlighet till daglig verksamhet på plats. Många gånger finansieras de aktiviteterna
av kommunen som gården ligger i. Organisationen har en komplex struktur som visas av
figuren:
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Figur 1. 4H:s organisationsschema (4H, 2020, s. 29).

På nivåerna riksförbund, länsförbund, krets och klubb sitter styrelser av ideella och på vissa
håll även anställda. Det är genom dessa totalt 173 styrelser som besluten för organisationen
tas. I organisationen finns ungefär 100 anställda med månadslön per år. Under
sommarmånaderna har de cirka 450 löntagare och övriga månader runt 200. Verksamheten
finansieras av medlemsavgifter, kommunbidrag och övriga bidrag samt statsbidrag från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beroende på antalet medlemmar det
senaste året.

1.2 Problembeskrivning
Kvalitetsarbete och kvalitetsutvecklingsteorierna utgår idag från kundbegreppet och är
skapade ur och för kommersiella företag. Teorierna tar därför inte i beaktning de
organisationer likt 4H som är ideella. Det leder till två frågor. Den första är: Hur ser
kvalitetsarbetet ut i den ideella organisationen 4H då kvalitetsdefinitioner är baserade på
kundtillfredsställelse och de inte använder sig av begreppet kund eller har en definierad
kund? Den andra är: Hur vill de att kvalitetsarbetet ser ut i framtiden? Det är detta som denna
uppsats kommer att undersöka. Studien belyser även problematiken med kunddefinerat
kvalitetsarbete i ideella organisationer inom teorikapitlet.

1.3 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med studien är att undersöka och kartlägga hur personer inom den ideella
organisationen 4H ser på kvalitetsarbetet idag och för framtiden. Med utgångspunkt i syftet
har dessa forskningsfrågor tagits fram:
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● Vem är 4H:s kund?
● Hur ser kvalitetsarbetet i 4H ut idag?
● Hur kan kvalitetsarbetet i 4H se ut i framtiden?

Målet med studien är att 4H ska kunna använda förståelsen för sitt kvalitetsarbete och sin
vision om hur de vill att kvalitetsarbetet ska se ut i framtiden, till att grunda
förbättringsförslag för kvalitetsutveckling på.

2. Teori
Teori kapitlet belyser problematiken med kunddefinierat kvalitetsarbete genom att börja med
en beskrivning av kvalitetsbegreppet för att genom dess definition och en beskrivning av
offensiv kvalitetsutveckling gå över till en beskrivning av kundbegreppet. Efter det redovisas
de två begreppens koppling till ideella organisationer i tre studier för att landa i en slutsats
om kvalitets- och kundbegreppet koppling till ideella organisationer. Till sist beskrivs studiens
förbättringsmodell - en förenklad ABCD-analys.

2.1 Kvalitetsbegreppet
Bergman och Klefsjö (2020) definierar kvalitet till ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga
att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” (Bergman och
Klefsjö, 2020, s. 24). Tidigare och länge har den samstämmiga definitionen handlat om att
”kvalitet hos en produkt är förmågan att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar”
(Bergman och Klefsjö, 2020, s. 24). Det handlar alltså idag om mer än att produkten bara ska
tillfredsställa kunden, kunden ska också överraskas positivt av produkten.

I artikeln Kvalitet – ett begrepp i förändring (Bergh, 2011) intervjuas Bengt Klefsjö och
resonerar om kvalitet så här:

“- Det är viktigt att minska fel, men idag blir det mer och mer viktigt att
definiera kundens outtalade behov och tillfredsställa deras förväntningar. Vi
måste våga vara mer offensiva, säger han och påpekar att det också blir
roligare att arbeta med kvalitet om man ser det ur den positiva vinkeln
istället för att endast leta brister.”

(Bergh, 2011)

Vidare i artikeln listar Bergh (2011) att kvalitet förr handlade om: kontroll, eliminera slöseri,
hierarki, kvalitetssäkring och det var bara inom tillverkningsindustrin. Idag handlar kvalitet
om: medarbetarskap/ledarskap, olika kvalitetsmetoder, kundnöjdhet, ständiga förbättringar
och införs i offentlig sektor. Författaren beskriver sedan att detta är kvalitet i/för framtiden:
uppfylla kundens outtalade behov, involvering, attraktiv kvalitet, individuellt ledarskap och
att kvalitet är etablerat i alla branscher och verksamheter. Kundens outtalade behov är de
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behov som “kunden inte alls förknippar med den givna produkten eller kanske inte ens är
medveten om själv” (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 28).

Slutsatsen av kvalitetsdefinitionerna idag och för framtiden är att om en organisation vill ha
ett försprång konkurrensmässigt med kvalitet behöver de som arbetar i den kunna förutse,
definiera och uppfylla kundens outtalade behov.

2.2 Kvalitetsarbete
Kvalitetsförfattarna (Bergman och Klefsjö, 2020; Bergh, 2011) är eniga om att kvalitet
handlar om kundtillfredsställelse. Det är genom att en organisation förstår sin kund som de
kan skapa kundtillfredsställelse som organisationen får konkurrensfördelar av (Woodroof et
al., 2020, s. 2). Konkurrensfördelarna, som en organisation får av lyckad
kundtillfredsställelse, leder sedan i sin tur till ökade affärsresultat. Idag finns det flera
ramverk för att jobba och uppnå kvalitet med. Det är exempelvis teorier, filosofier, principer,
arbetssätt och/eller modeller. Hellgren och Klefsjö (2002) beskriver att många av dem, såsom
Six Sigma och processinnovation, är arbetssätt som kan användas för helheten och inte ska
förväxlas med offensiv kvalitetsutveckling i sig. Offensiv kvalitetsutveckling är en helhetssyn
på kvalitet vars värderingar, arbetssätt och verktyg används för att skapa och ständigt
förbättra kvaliteten i en organisation.

Offensiv kvalitetsutveckling är baserat på det som ursprungligen heter Total Quality
Management, vidare förkortat TQM, och att offensiv kvalitetsutveckling har anpassats till en
svensk arbetskultur och därmed skiljer sig något från TQM idag (Bergman och Klefsjö, 2020,
s. 47). Termerna offensiv och utveckling i offensiv kvalitetsutveckling visar att kvalitet inte
bara ska kontrolleras och antingen förvaltas eller repareras utan det handlar om att vara
engagerad i att förändra och förbättra verksamheten samt att aktivt förebygga för framtiden.
Det innebär också att det inte är ett arbete som en kan bli klar med. Ständiga förbättringar och
utveckling av samtliga delar och personer i organisationen är ett beständigt arbete för
framtiden. Författarna belyser också att ordet utveckling även ska innefatta stöttning av
personlig utveckling hos verksamhetens medarbetare.

2.3 Hörnstensmodellen för att visa värderingarna i offensiv
kvalitetsutveckling
Bergman och Klefsjö (2020, ss. 47-48) belyser att arbetet med offensiv kvalitetsutveckling
måste komma uppifrån, från högsta ledningen, och bygga på oupphörligt engagemang från
högsta ledningen. Ingen organisation kommer att uppnå eller bibehålla god kvalitet om inte
ledningen driver och engagerar hela organisationen i arbetet med kvalitet. Med grund i
ledarskapet är offensiv kvalitetsutveckling en helhet. Det är samverkan av värderingar,
arbetssätt och verktyg. Detta för att uppnå högre kundtillfredsställelse och samtidigt ha
minskad resursåtgång. Värderingarna i offensiv kvalitetsutveckling är dessa (Bergman och
Klefsjö, 2020, s. 48):

● Utveckla ett engagerat ledarskap

5



● Sätt kunderna i centrum
● Arbeta med processer
● Skapa möjlighet för alla att vara delaktiga
● Basera beslut på fakta
● Arbeta ständigt med förbättringar

Värderingarna beskrivs ofta med och benämns som hörnstensmodellen, som illustreras i figur
2 nedan. Nedanför figuren beskrivs vardera värdering kort.

Figur 2. Hörnstensmodellen. Visar värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling (Bergman och
Klefsjö, 2020, s. 49).

2.3.1 Utveckla ett engagerat ledarskap
Denna värdering ligger i nedre delen av bilden för att visa att den är grunden till allt
förbättringsarbete. Utan en ledning som är engagerad i att lägga resurser, tillsätta bästa
kompetens och skapa en bra arbetsplats kommer organisationen inte att uppnå kvalitet
(Bergman och Klefsjö, 2020, s. 59-60). Detsamma gäller för ledare på andra ställen i
organisationen. En ledare som engagerar sina medarbetare genom att vara närvarande, är
tydlig i sin kommunikation och som är trovärdig kommer att skapa en kultur som engagerar
och utvecklar medarbetarna. Det i sin tur leder till trygga medarbetare som vill skapa värde
för organisation och som med sitt goda stöd gör det på ett sätt som skapar kvalitet för
organisationen. Motsatsen leder förstås till det motsatta. Medarbetaren är den som skapar
kvalitet och utan engagerade ledare så får inte medarbetarna de stöd och verktyg de behöver
för att skapa den kvalitet som organisationen vill åt.
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2.3.2 Sätt kunderna i centrum
Värderingen Sätt kunderna i centrum innebär att:

● “ta reda på vilka organisationens kunder är
● ta reda på dessa kunders behov och förväntningar
● se till att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.”

(Bergman och Klefsjö, 2020, s. 49)

I studien kommer värderingen i fortsättningen att kallas för Sätt kunden i centrum i stället för
Sätt kunderna i centrum. Förklaringen till det och visare beskrivning av kundbegreppet finns i
kapitel 2.4.

2.3.3 Arbeta med processer
Att arbeta med processer handlar om att förenkla de aktiviteter som är återkommande i en
organisation. Processer förbättrar hur något ska göras i stället för att fokusera på vad
(Bergman och Klefsjö, 2020, s. 53). Att kartlägga, förstå och bestämma ett specifikt sätt att
utföra en aktivitet, alltså arbeta med processer, gör så att man inte behöver tänka på vad det är
man ska göra varje gång, det minskar alltså dubbelarbete. Genom att arbeta med och förbättra
processer jobbar man ofta mer kostnadseffektivt med smartare och bättre metoder som i
slutändan skapar högre kundtillfredsställelse.

2.3.4 Skapa möjlighet för alla att vara delaktiga
De som påverkas av en organisation behöver må bra och när de gör det så funkar ofta
organisationen bra. Denna värdering riktar sig främst till organisationens medarbetare och
trycker på att medarbetarens roll för kvalitet. En god och trygg arbetsplats med hög
arbetstillfredsställelse är viktigt för att uppnå hög kvalitet (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 57).
Författarna beskriver så här att “Den som ges förutsättning att göra ett bra arbete och få
möjlighet att känna yrkesstolthet, och som uppmärksammas för sin insats, kommer också att
engagera sig i sitt arbete och bidra till förbättringar i processerna och på produkterna.”
(Bergman och Klefsjö, 2020, s. 59). Detta kan skapas på många olika sätt men en viktig
punkt är att få vara med och påverka genom att förbättringsförslag kan lyftas upp och att de
förbättringsförslag som medarbetarna ger genomförs. Det är en vinn-vinn-situation,
medarbetaren känner sig sedd och blir mer engagerad i sitt arbete samtidigt som det arbetet
den gör direkt skapar högre kvalitet för kunden.

2.3.5 Basera beslut på fakta
Denna värdering och hörnsten handlar helt enkelt om att inte ta beslut baserat på vad en tror
och heller inte låta slumpen avgöra. Undersökningar i form av enkäter eller samtal med
framför allt kunder och medarbetare och används för att justera organisationens arbete för det
bättre är att basera beslut på fakta (Bergman och Klefsjö, 2020, ss. 52-53). Det handlar också
om att i formandet av produkter och tjänster inte skapa förbättringar utifrån antagande om
verkligheten utan att förbättra med hjälp av mätningar med statistiska verktyg och analyser
för att skapa en så bra produkt som möjligt. Att ändra eller skapa något för att det känns som
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att det finns ett problem stämmer alltså inte överens med denna värdering. Om det finns en
känsla om att något inte stämmer så bör organisationen mäta och ta reda på hur situationen
verkligen ser ut för att sedan basera organisationens beslut på det.

2.3.6 Arbeta ständigt med förbättringar
Det kan tyckas jobbigt att konstant behöva förbättras men det som slutar förbättras slutar
snart att vara bra. Bergman och Klefsjö (2020) beskriver att Deming ska ha sagt så här: ”It is
not necessary to change. Survival is not mandatory.” (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 54).
Organisationer har inte krav på sig att de måste jobba med förbättringsarbete men eftersom
kundkraven och konkurrensen ökar så är det helt enkelt så att en organisation som inte
förbättras på sikt inte kommer att finnas kvar. Däremot kan en organisation inte bara förändra
vad som helst för att vara bra. Grundregeln är att förbättringarna ska bidra till att skapa ökad
kundtillfredsställelse med lägre kostnad (Bergman och Klefsjö, ss. 54-56). Alltså högre
kvalitet med lägre resursåtgång.

2.3.7 Värderingar, arbetssätt och verktyg
Värderingarna klarar sig inte för sig själva utan är som sagt en del av helheten (Bergman och
Klefsjö, 2020, s. 63; Hellgren och Klefsjö, 2002). Helheten utgörs av värderingar, arbetssätt
och verktyg. Om en organisation endast plockar delar och inte ser helheten som ett system
kommer den inte att ha ett framgångsrikt arbete med kvalitet. Värderingarna, arbetssätten och
verktygen för offensiv kvalitetsutveckling illustreras figur 3, nedan:

Figur 3. Illustration av värderingar, arbetssätt och verktyg för offensiv kvalitetsutveckling (Bergman
och Klefsjö, 2020, s. 436).
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Till varje värdering arbetar man med ett eller flera lämpliga arbetssätt. Arbetssätten blir i sin
tur möjliga att skapa resultat med när man tar hjälp av passande verktyg (Hellsten och
Klefsjö, 2002). Innehållet och resultatet av värderingen blir inte till bara av att ha den
värderingen i tanken eller att vilja ha det den symboliserar. Som figuren ämnar visa:
Värderingen blir verklighet med arbetssätt som självutvärdering eller kundcentrerad
planering och sedan behöver arbetssätten också stödjas av verktyg som exempelvis
paretodiagram eller processkartor.

Eftersom kvalitetsområdet kontinuerligt utvecklas tillkommer det nya arbetssätt och verktyg
som används. De nya arbetssätten och verktygen kommer då exempelvis från
innovationsområdet eller tas från andra kunskapsområden (Hellsten och Klefsjö, 2002). Även
värderingarna kan se olika ut på olika organisationer. Utefter de värderingar som man
bestämmer ska karaktäriseras sin organisation måste ledningen ständigt och stringent urskilja
de arbetssätt som stödjer de valda värderingarna. Sedan ska det väljas verktyg som passar
ihop med arbetssätten och de värderingar som ligger grund för dem.

2.4 Kundbegreppet
Kvalitet handlar om kunden och kvalitet definieras till kundtillfredsställelse. I
kvalitetsutveckling har kunden en central roll då en enligt offensiv kvalitetsutvecklingens
hörnstensmodell och värderingar ska sätta kunden i centrum och genom det få en
organisation som är konkurrenskraftig (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 49). Vad är då en
kund? Bergman och Klefsjö, 2020, s. 26) definierar kund till “de verksamheten vill bidra med
värdeskapande till” eller förenklat ”kunderna är de personer eller organisationer
verksamheten är till för”.

Kvalitetsbegreppet är idag vidgat och handlar inte bara om köparen (Hellsten och Klefsjö,
2002). Det kan finnas både interna och externa kunder och kundbegreppet kan även omfatta
framtida generationer. På grund av detta har kund och intressentbegreppet blivit två skilda
saker som inte går att hålla isär. En intressent är en “person eller organisation som kan
påverka, påverkas eller anser sig vara påverkad av ett beslut eller en åtgärd” (Bergman och
Klefsjö, 2020, s. 51). Intressenterna kan delas upp i mindre grupper och innefatta exempelvis
ägare, medarbetare, fackföreningar, leverantörer (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 52).
Intressenter kallas ibland också för kravhållare från engelskans stakeholders.

På många ställen idag är intressenter del av de som en organisation kallar för sina kunder och
ibland även vice versa, detta utökar förstås förvirringen orden emellan. För studiens skull
kommer kunden bara utgörs av en specifik målgrupp som organisationen ska skapa/skapar
värde för och vars tillfredsställelse är målet med organisationens arbete. Det innebär att om
individer i gruppen inte tillfredsställs och då inte återkommer till organisationen så slutar
organisationen att existera. Oavsett vem som betalar för en tjänst är det någon som
konsumerar den och det är den person som konsumerar en tjänst som organisationen ska
skapa värde för. Sedan finns det andra intressenter vars krav behöver uppfyllas men detta kan
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inte göras på bekostnad av kundens tillfredsställelse, för utan kunden finns det ingen
verksamhet.

2.5 Kvalitets- och kundbegreppet kopplat till ideella organisationer
Ideella organisationer är som namnet indikerar en organisation med ideella mål och inte
kommersiella. Ett annat kännetecken är att all eller viss del av arbetet på organisationen sker
ideell, alltså frivilligt och utan ekonomisk ersättning. En diskussion kring begreppet finns i
kapitlet: 7.1.2 Begreppet ideell organisation.

De största och mest använda kvalitetsfilosofierna (Liker, 2009; Magnusson et al., 2003;
Hellsten och Klefsjö, 2002; Bergman och Klefsjö, 2020, ss. 47, 49, 216-249) är baserade på
och därmed till för kommersiella företag vars mål är vinstmaximering genom att på olika sätt
sälja produkter och/eller tjänster (Riksbankens Jubileumsfond, 2014). Eftersom ideella
organisationer oftast styrs av demokratiska principer och sitt syfte som inte är kopplat till att
öka ägarnas kapital och maximera är det uppenbart att filosoferna, teorierna och modellerna
skapade utifrån och för kommersiell verksamhet inte är direkt överförbara till ideella
organisationer (Riksbankens Jubileumsfond, 2014.; Woodroof, 2020, s. 2). Bara att definiera
kvalitet hos en ideell organisation är svårt. Det då kvalitet i sig är baserat på
kundtillfredsställelse och ordet kund på många håll, och i organisationen 4H som studien
tittar på, är ett ord som inte används och kan vara fult att använda (Bergman och Klefsjö,
2020, s. 24). Även om de skulle använda ordet kund är det också svårt att i en ideell
organisation se vem kunden är när man vill beskriva kund utifrån de teoretiska definitionerna.
Som beskrivet i inledningen så är det ofta så att det inte är personen som betalar för en tjänst
eller produkt som använder den, vilket annars är ett vanligt sätt att definiera kund på
(Bergman och Klefsjö, 2020, s. 26; Woodroof, 2020, s. 2).

Hur ska eller kan man då jobba med kvalitet i en ideell organisation? Behöver en ideell
organisation en kunddefinition? Här nedan ges beskrivningar om innehållet från tre artiklar
som berör kvalitet kopplat till ideella organisationer.

2.5.1 Nonprofit quality: What is it and why should nonprofits care?
I artikeln diskuterar Woodroof et al. (2020) kvalitet i ideella organisationer på ett sådant sätt
att de kommer fram till att kvalitet i kommersiella och ideella organisationer inte ser eller kan
se likadant ut. Det finns faktorer inom ideella organisationer som ändrar kulturen och
strukturen som kvalitetsarbetet ska utgå ifrån och de knappa resurserna gör ofta att det som är
givet för att skapa kvalitet i kommersiella organisationer, exempelvis personalutbildning, inte
är möjlig. En annan anledning är att kommersiella organisationer har ett finansiellt mål som
kräver en annan typ av fokus och ledarskap än mål för en social orsak som ideella
organisationers syfte ofta består i. En tredje anledning som kan kopplas till de båda tidigare är
områden som behöver tas hänsyn till i ideella organisation som inte finns i kommersiella. Det
är områdena: donatorrelationer, organisatorisk transparens, styrelseledamöters engagemang,
talangrekrytering och medarbetarengagemang som identifierats i studien. Författarna anser
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ändå att implementering av kvalitetsfilosofier och kvalitetsarbete i ideella organisationer kan
skapa viktiga konkurrensfördelar.

Artikeln diskuterar vad kvalitet kan vara i ideella organisationer men inte hur kvalitetsarbetet
ser ut i en organisation eller hur arbetet med kvalitet skulle kunna se ut. De tar alltså inte upp
hur kvaliteten kan förbättras och öka. Woodroof et al. (2020) påtalar också att kvalitet inom
ideella organisationer har fått lite fokus i forskning trots att flera påstår att
kvalitetsfilosofierna går att använda för alla sorters organisationer.

2.5.2 Quality Management and Excellence in the third sector: examining
European Quality in Social Services (EQUASS) in non-profit social services
I Melão, Guia och Amorims (2016) artikel beskriver de att icke-vinstdrivande organisationer
idag pressas till att implementera olika kvalitets- och excellence-program. Deras forskning
avhandlar fördelarna, svårigheterna och effekterna av att möjliggöra certifieringen för
European Quality in Social Services (EQUASS) i ideella organisationer. Det visar sig att det
finns fördelar när det kommer till processkvalitet medan det finns svårigheter med
arbetsbelastning. Författarna kommer fram till att fördelarna kan kompensera för
svårigheterna men att det finns utmaningar som behöver undersökas vidare.

I artikeln beskrivs det också att kvalitetsarbete är viktigt för ideella organisationer av dessa
anledningar:
“(a) det minskar riskerna för användarnas liv och hälsa till följd av fel på tjänsten;
(b) det ger säkerhet till finansiärer att resurserna används väl;
(c) det är ett konkurrenskraftigt vapen gentemot andra organisationer via differentiering
genom kvalitet; och
(d) det ger användarna garantier om att deras rättigheter respekteras.” (Melão, Guia och
Amorim, 2016, s. 2).

Trots att arbete med kvalitet är viktigt i ideella organisationer, på det sätt som citerats ovan,
beskriver författarna samtidigt att det är brist på studier rörande kvalitetsarbete och
implementering av förbättringsprogram i ideella organisationer.

2.5.3 What For-profit Businesses Can Teach Nonprofits About Customer
Satisfaction
Artikeln av Mittal (2018) har en undertitel som lyder: Nonprofits often fall into the trap of
satisfying internal needs, alienating their most important stakeholder: the customer.
Författaren menar på att många icke-vinstdrivna organisationer förvirrar in sig i att skapa
värde i form av syften och visioner för massvis med intressenter och kundgrupper, anställda
och ideella och att fokus då blir internt. Organisationer både får intäkter och har utgifter på
grund av generellt bra saker de gör men mycket av det ökar inte kundnöjdheten eftersom
kunden inte varit i centrum. Det är tydligt att författaren vill visa att kundfokus behövs även i
ideella organisationer och kundtillfredsställelse behöver vara målet. Studien av skolor i USA
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visar också att fokus på kundtillfredsställelse och även arbete med de sakerna som ökar
kundtillfredsställelsen också ökar tillfredsställelsen hos de andra, då intressenter, som
verksamheten kommer i kontakt med, såsom vårdnadshavare.

Mittal (2018) beskriver att man måste sätta syftet åt sidan och som organisation fråga sig
själv vems behov som organisationen finns till för att tillfredsställa. Alla organisationer har
intressenter, ofta många, som påverkar och/eller påverkas någonstans i värdekedjan. Men
skolor finns till för att tillfredsställa studenter, inte lärare och sjukhus finns till för att
tillfredsställa patienter, inte doktorer eller sjuksköterskor. Ideella organisationer behöver
identifiera vad som skapar och driver kundtillfredsställelse och göra just det.

2.5.4 Slutsatser om kvalitets- och kundbegreppet kopplat till ideella
organisationer
De artiklar som undersökt kvalitet i ideella organisationer beskriver, trots svårigheterna kring
det, att det är viktigt och grundläggande att jobba med kvalitet även i ideella organisationer.
Med för mycket fokus in i organisationen missar de lätt dels vad de faktiskt finns till för att
göra och dels vem de ska göra det för. Även om kvalitetsarbeten behöver modifieras för att
passa i ideella organisationer är författarna till artiklarna (Woodroof et al., 2020; Melão, Guia
och Amorim, 2016; Mittal, 2018) överens om att det behövs och att kunden också kan och
bör vara i centrum. Nästa steg är sedan att det behövs fler studier som beskriver och skapar
och beskriver kvalitetsfilosofier och förbättringsprogram som är modifierade efter de ideella
organisationernas annorlunda karaktär. I det fortsatta arbetet kommer därför kund som
begrepp fortfarande användas för att beskriva den specifika grupp som organisationen ska
skapa/skapar värde för och vars tillfredsställelse är målet med organisationens arbete.

2.6 Förbättringsmodell - en förenklad ABCD-analys
För att kunna använda resultatet av studien för förbättringsarbete är upplägget gjort utefter en
ABCD-analys. Från början är ABCD-analys ett verktyg som används för att se hur ett företag
kan arbeta med Framework for Strategic Sustainable Development (Broman och Robèrt,
2015). Isaksson och Kollberg (u.å.) beskriver ABCD-analysen i en video och här beskrivs
stegen förenklat för att kunna användas till kvalitetsarbete. Förenklat innefattar stegen A till
D detta:
Steg A: Vision för framtiden
Steg B: Nuläge. Nulägesanalyser kan göras på flera, för projekt gör en det exempelvis med en
SWOT-analys. Detta blir ett sätt att se gapet mellan verksamheten idag och den vision som
skapats.
Steg C: Förbättringsförslag. Brainstorma för att få fram alla idéer en kan för att uppnå steg A
utifrån steg B. Hur tar en sig från nuläget, steg B, till visionen, steg A? Här skriver en ned alla
idéer en kan komma på.
Steg D: Prioritering av förbättringsförslag. Det är en prioritering där en tittar på varje
förslagen aktivitet baserat på dessa frågor: Går den här aktiviteten i rätt riktning mot vår
vision? Är det en flexibel plattform, kan åtgärdsförslaget vidareutvecklas om behoven eller
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kraven ändras? Alltså: om en då gör det här, är det risk att det är en återvändsgränd? Har vi
tid, pengar och kunskap för att genomföra förbättringsförslaget? Eller är det möjligt för oss
att få och ta resurser att lägga ned på åtgärden.

Enkelt beskrivet handlar det om att man tittar på vilken av idéerna som är bäst kopplat till
nuläget, visionen och framtida problem och man väljer det eller de som passar bäst. Efter
man har gått igenom ABCD-analysen bör man ha landat i aktiviteter som kan göras för att ta
organisationen närmare visionen (Isaksson och Kollberg, u.å.). Sedan handlar det om att
faktiskt göra de aktiviteter som är möjliga utifrån sina resurser men också att ta och använda
resurser till att ta stegen mot visionen.

3. Metod
I detta avsnitt behandlas studiens design, datainsamlingsmetod och analys för att sedan gå
över till att beskriva studiens förhållningssätt till validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och
etiska ställningstagande.

3.1 Design av studien
Detta är en fallstudie eftersom den undersöker få personers syn på kvalitetsarbete och vilka
de skapar värde för hos organisationen 4H (Patel och Davidson, 2019, s. 76)
Datainsamlingsmetoden för studien är semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerad intervju
med öppna frågor valdes för att studien ämnar utöka förståelsen för området med ny
information och inte testa en hypotes. Därför intervjuas de som är experter på vad de gör i sin
verksamhet, vilket i det fall är de som arbetar i verksamheten, urvalet beskrivs nedan i
kapitlet 3.2.1 Urval.

Undersökningsgruppen förväntas inte ha kunskap om kvalitets- eller kundbegreppet och
därför ställs frågor från flera vinklar för att försöka få svar på forskningsfrågorna. En enkät
eller för övergripande frågor om kvalitet och kund hade inte varit lämpligt för
undersökningsgruppen att svara på just eftersom själva begreppen diskuteras och de kan
tolkas olika (Patel och Davidson, 2015, s. 105). En beskrivning av kvalitetsbegreppet utifrån
teorin har också getts i introduktionen av samtliga intervjuer för att ge personerna en insyn i
studiens kunskapsområde, se Bilaga 1.

Studien undersöker kundbegreppet i förhållande till en ideell organisation, 4H. Utöver det
följer studien ABCD-analysens steg (Isaksson och Kollberg, u.å.). Steg A och steg B kopplas
till forskningsfrågorna på detta sätt: Kvalitetsarbete i 4H i framtiden, steg A, och
Kvalitetsarbete i 4H idag, steg B. I kapitel 6.2 Implementeringsförslag beskrivs sedan hur
organisationen kan använda sig av steg C och steg D för att fylla det gap som finns mellan
vision, steg A och nuläge steg B.
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3.2 Datainsamlingsmetod

3.2.1 Inför intervju
Tillsammans med handledaren skrevs ett mejl som först beskrev mig och den uppsats jag
tänkt skriva för att sedan fråga dem om de skulle vilja vara med på en intervju på en timme
under de två veckor jag förlagt intervjuerna. Frågan om att vara med på en intervju skickades
ut till de som arbetar på nationell och regional nivå som sedan fick i uppgift att sprida frågan
vidare i organisationen. Urvalet gjordes alltså med ett snöbollsurval (Patel och Davidson,
2019, s. 141). Allt eftersom personer svarade bokades intervjuer in till dess att det fanns
intervjupersoner för att täcka upp de egenskaper som urvalet krävde. Detta ses som mättnad
för studien. Mättnad ansågs finnas då fortsatta intervjuer hade blivit överflödiga tack vare att
de åtta intervjupersonerna täckte upp för samtliga av de önskade egenskaperna (Patel och
Davidson, 2019, s. 37).

Intervjufrågor för de semistrukturerade intervjuerna beskrivs i Intervjuguiden (Bilaga 1).
Frågorna formulerades ur studiens syfte och forskningsfrågor med hänsyn till att
intervjupersonerna skulle kunna reagera på begreppet kund som kan vara ett laddat ord i
denna kontext och därför inte bör användas samt att intervjupersonerna inte förväntades ha
förförståelse för kvalitetsbegreppet. Därför togs en kvalitetsdefinition in i Intervjuguiden som
samtliga intervjupersoner fått höra innan frågorna i intervjun börjat ställas. Detta i enlighet
med det Patel och Davidson (2019, ss. 100-101) beskriver om önskade och främst oönskade
intervjufrågorna innehåll. Frågornas ordning kommer av den tratteknik som författarna
beskriver och som ansågs vara passande för syftet med frågorna och dess naturliga
överlappning.

3.2.2 Urval
Som tidigare nämnts gjordes urvalet med ett snöbollsurval (Patel och Davidson, 2019, s. 141)
baserat på förutbestämda önskade egenskaper hos intervjupersonen. Fallstudien ämnar få
förståelse för hela organisationen och därför var målet att ha personer med samtliga av dessa
(nedanstående) egenskaper värdefulla för att representera organisationen:

● Är ideell, anställd eller båda.
● Sitter i styrelse eller inte styrelse.
● Är ny i organisation eller uppvuxen i organisationen.
● Har jobbat i organisationen länge eller är mer ny till att arbeta för organisationen.
● Är med i en klubb utan gård, är med i en klubb med gård eller är inte med i någon

klubb alls.
● Jobbar på lokal nivå på gård eller klubb, jobbar på regional nivå för län eller jobbar på

nationell nivå för riksförbundet.

Intervjupersonerna innehar flera av dessa egenskaper samtidigt och målet var att alla skulle
vara representerade hos någon av respondenterna. Förhoppningen var dessutom att få med
personer som är verksamma i olika delar av landet och i olika åldrar. Hade inte
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intervjupersonernas egenskaper slumpmässigt spridit sig över land och åldrar hade resultatet
inte varit lika representerade för organisationen. Samtliga egenskaper täcktes upp av
intervjupersonerna, de är mellan 20 och 53 år gamla och verksamma på fem orter. Kön
ansågs inte vara relevant för urvalet då deras kompetens låg i de egenskaper de har som beror
av fysisk och organisationsmässig plats och längden på tiden som de varit medlem i och
arbetat i organisationen.

3.2.3 I samband med intervju
Intervjuerna genomfördes på distans via Zoom och spelades in. Zoom användes eftersom det
med intervjuer i person inte hade varit möjligt att intervjua personer utspritt över landet.
Inspelningen gjordes för att kunna transkribera respondenternas utsagor. Intervjuerna
transkriberades sedan med hänsyn till samtliga orala ljud. Därtill även skratt, och ord som tar
upp pauser till exempel eh. Detta för att läsningen av materialet för analysen skulle vara så
nära den faktiska intervjun som möjligt. De transkriberade intervjuerna lyssnades igenom för
att vara så lika de ursprungliga intervjuerna som möjligt då det är viktigt för validiteten (Patel
och Davidson, 2019, s. 136).

Intervjuerna började med att intervjupersonerna fick godkänna att samtalet spelades in och att
det inspelade materialet transkriberades och används i studien. Sedan var det en introduktion
av mig och ämnet som följdes av en kvalitetsdefinition av Bergh (2011). Samtliga frågor i
intervjuguiden ställdes till alla intervjupersoner, intervjuguiden finns som Bilaga 1.

3.3 Dataanalys

3.3.1 Tematisk analys
För dataanalys av kvalitativa studier finns ingen unison metod utan det beror av mängden,
typen och innehållet av det som studeras (Patel och Davidson, 2019, s. 152). För denna studie
används en tematisk analys för att först identifiera underteman som resultat för att sedan
tolka, kommentera och koppla dem till teorin i analysen. Tematisk analys förklaras av Braun
och Clarke (2006, ss. 78-81) som beskriver att tematiska analys är “a method for identifying,
analysing, and reporting patterns (themes) within data”. Författarna beskriver att tematiska
analys är ett sätt att analysera på som är välanvänt men att forskare ofta beskriver ett specifikt
sätt att göra en tematisk analys på och då kallar det något annat eller att de gör en tematisk
analys men inte kallar det för någonting alls. De säger också att det är ett flexibelt sätt att
göra analys på som inte begränsas till starka regler vilket beror av data, precis som Patel och
Davidson (2019) beskrev, varierar mycket beroende på studien. Braun och Clarke (2006, ss.
90-97) formulerar dock sex faser att utgå ifrån i en tematisk analys och det är dem som
kommer att följas. Den svenska översättningen kommer från Lindstedt, Fogelkvist och
Aila-Gustafsson (u.å., s. 33) och visas i tabellen nedan:
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Tabell 1. Visar den teoretiska analysens sex faser och hur de förhåller sig till denna studie.

Fas Innehåll Kommentar

Fas 1 Bekanta sig med materialet Materialet ska läsas igenom flera gånger och
i en tematisk analys är det fördelaktig att ha
transkriberat materialet själv.

Fas 2 Hitta initiala koder Mina initiala koder är de tre teman som
studien ämnar att titta på, alltså 4H och
kunden, kvalitetsarbete i 4H idag, steg B och
kvalitetsarbete i 4H i framtiden, steg A.
Intervjufrågorna är formulerade för att ge
bred information om samtliga tre teman och
därmed redan bestämda i förväg.

Fas 3 Att söka efter teman I denna studie är teman redan förutbestämda
och därför handlar det här om att söka efter
underteman. Även om det både i detta och
nästkommande stadier kan vara så att
underteman är så stora att även de behöver
bli teman.

Fas 4 Granska teman I denna studie: Underteman

Fas 5 Definiera och namnge teman I denna studie: Underteman

Fas 6 Skriva rapporten

Resultaten av faserna 1-5 redovisas i resultatet med tabeller för undertema, tabell 2 och 3, och
fas 6 utgör analysen där teman och dess underteman diskuteras utifrån teori och tolkas.
Eftersom ämnet är nytt och intervjufrågorna breda, vilket leder till fler teman, kommer endast
en generell bild av vardera tema att beskrivas. Det är i linje med vad Lindstedt, Fogelkvist
och Aila-Gustafsson (u.å., s. 26) anser om djupet i analysen beroende av ämne. Dessa frågor
kommer utgöra grunden för analysen:

● Vad är det som är gemensamt eller skiljer sig mellan respondenternas svar?
● Hur relaterar respondenternas svar till litteraturen?

Utifrån analysen dras slutsatser kopplade till studiens syfte.

3.3.2 Genomförande av tematisk analys
Här beskrivs processen med att identifiera teman och underteman under arbetet med den
tematiska analysen för studien.

För studien intervjuades åtta personer enligt intervjuguiden. Intervjuerna har sedan
transkriberades och intervjupersonernas svar kartlagts med en tematisk analys. Rådata,
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intervjuerna, kommer inte i sin helhet att redovisas utan resultatet består av de underteman
som identifierats för respektive tema under analysprocessen för att sedan analyseras.
Intervjupersonernas intervjuer gavs nummer mellan 1 och 8, i stället för sina namn, och Ip
används som förkortning för intervjuperson.

De teman som ämnades studera var 4H och kunden, kvalitetsarbete i 4H idag, steg B och
kvalitetsarbete i 4H i framtiden, steg A. För den första identifierades tre underteman som
beskrivs i analysen. För de senare visade det sig att det är mer lämpligt att beskriva dem som
underteman till övergripande teman.

Data kan beskrivas med teman som kommer upp på många sätt som inte beskriver det
kvalitetsarbete som görs idag och till viss del heller inte hur de ser på kvalitet och
kvalitetsarbete för framtiden.
Efter arbete med analys av underlaget urskiljs följande teman:

● Ledarskap och utbildning av ledare
● Medlemmen
● Samarbete
● Föreningsdemokrati
● Kundundersökningar
● Personal

Datan inom dessa teman har förvånansvärt stark koppling till hörnstensmodellens värderingar
(Bergman och Klefsjö, 2020, s. 48) och för att studiens syfte ska upprätthållas analyseras de
identifierade teman utifrån hörnstensmodellens värderingar.
Dessa är de kopplingar som görs:

● Ledarskap och utbildning av ledare - Utveckla ett engagerat ledarskap
● Medlemmen - Sätt kunden i centrum
● Samarbete - Arbeta med processer
● Föreningsdemokrati - Skapa möjlighet för alla att vara delaktiga
● Kundundersökningar - Basera beslut på fakta
● Personal - Arbeta ständigt med förbättringar

Motivering och generell beskrivning av underteman Kvalitetsarbete i 4H idag, steg B och
Kvalitetsarbete i 4H i framtiden, steg A för vartenda tema redovisas i analysen. I analysen
visas de utsagor som hör till respektive respondent med [IP x], där IP står för intervjuperson
och x:et byts ut med respektive respondents siffra som de fått slumpmässigt. I en del av
analyskapitlet, 5.7 Personal - Arbeta ständigt med förbättringar, görs ingen hänvisning till
respondenterna då det visade sig att det blev lättare att identifiera intervjupersonernas
egenskaper genom deras beskrivningar.
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3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

3.4.1 Validitet
Validitet har tagits i beaktning då en kvalitativ metod har använts för att studera ämnet, vilket
passar det syfte som studien har som är att ta reda på hur de som arbetar på 4H ser på
kvalitetsarbete idag och framtiden samt de som de skapar värde för (Patel och Davidson,
2019, s. 129). Validiteten har också tagits i hänsyn vid transkribering då allt som
intervjupersonerna sagt har transkriberats (Patel och Davidson, 2019, s. 136). För att ha god
begreppsvaliditet har viktiga begrepp beskrivits i teorin med flera olika infallsvinklar och
empiriska källor. Det blir genom det tydligt vad fallstudien undersöker redan från början och
att systematiskt beskriva varför ämnet ska studeras ökar validiteten. Kvalitetsbegreppet är
komplext och diskuteras i studien. Därför gavs samma definition av kvalitet till
intervjupersonerna i början av intervjuerna för att ge dem något att grunda och koppla sina
svar till. Hade detta inte gjorts hade intervjupersonernas tolkningar av begreppet kvalitet
kunna ha påverkat validiteten av deras svar och det negativt.

3.4.2 Reliabilitet
Reliabilitet handlar inte i kvalitativa studier om att få samma svar om man skulle genomföra
intervjun igen. Intervjupersonernas kunskap och erfarenheter påverkar deras svar över tid.
Även att ha genomfört intervjun en gång leder till en djupare förståelse för sina egna
synpunkter som då ger ett nytt utgångsläge för om intervjun skulle genomföras flera gånger.
Förståelse för intervjupersonernas situation när de svarar är viktigare än att svaren blir
samma. Därför resonerar Patel och Davidson (2019, s. 134) sig till att reliabilitetsbegreppet i
kvalitativa studier rör sig mot validitetsbegreppet och att det inte är nödvändigt i all forskning
att beskriva dem som två begrepp skilda från varandra utan bara som validitet. Därför
avslutas beskrivningen av reliabilitet här.

3.4.3 Generaliserbarhet
Fallstudiens urvalsgrupp valdes för att få svar av personer med olika egenskaper för att få en
så fyllig bild av fallet som det går. Spridningen av egenskaper i organisationen ger en bild av
organisationen som helhet och bli därför mer generaliserbar för hela organisationen. Om
endast styrelseordföranden eller personer som är verksamma på en viss ort hade intervjuats
hade resultatet inte varit generaliserbart för hela organisationen. Resultatet kan däremot inte
användas för att säga något om hur personer i andra organisationer ser på kvalitet i sin
organisation. Generaliserbarhet i det hänseendet finns därför inte, vilket det i stort sett aldrig
gör för kvalitativa studier (Patel och Davidson, 2019, s. 137).

3.5 Etiska ställningstaganden
Enligt Vetenskapsrådet (2021) finns det fyra principer som en forskare behöver ta hänsyn till.
Principerna är: tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar. Dessa beskrivs nedan med
tillhörande ställningstagande.
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Principen tillförlighet har tagits i hänsyn i skapandet av studiens struktur (Vetenskapsrådet,
2021). Hur studien designats och vilken metod och analys som används är baserad på de
kvalitativa studiernas karaktär och studiens syfte att intervjua personer med semistrukturerade
intervjuer.

Principen ärlighet har tagits i hänsyn när det kommer till kontakten med intervjupersonerna
genom att vara tydlig med vad som kommer att hända med det de berättat för mig
(Vetenskapsrådet, 2021). Att det kommer att transkriberas, under en kortare period lagra,
analyseras för att till sist publiceras. Det fanns inte sedan tidigare någon kontakt med 4H och
personerna där vilket gör det mindre sannolikt att det finns ett annat syfte än det som
beskrivit för studien. Syftet med studien har också hela tiden legat på att följa den bestämda
metoden och på ett korrekt sätt följa analysen steg för att inte projicera egna tankar om
intervjupersonernas utsagor om 4H på studien.

Principen respekt har tagits i hänsyn i koppling till intervjupersonerna som är helt anonyma i
studien (Vetenskapsrådet, 2021). Urvalsgruppen har haft stor bredd för att det inte heller ska
gå att lista ut vilka intervjupersonerna är. Intervjupersonerna är dock inte anonyma för mig
och heller inte för handledaren som kopplade ihop mig med intervjupersonerna. Detta kan
leda till att intervjupersonerna på sikt inte är anonyma internt. Hade intervjun handlat om mer
personliga erfarenheter hade det varit viktigt att helt undvika detta. Organisationen har valt att
inte vara anonym.

Principen ansvar har tagits i hänsyn genom att följa de regler som satts upp för genomförande
av studien samt de muntliga avtal om tider för möten och deadlines som satts upp
(Vetenskapsrådet, 2021). Ansvar kommer sedan också att tas i publiceringen av studien i
förhållande till de regler som gäller för det.

4. Resultat
I kapitlet redovisas identifierade teman och underteman som tagits fram i den teoretiska
analysen. Sedan redovisas respondenternas svar på den övergripande frågan: Vilka finns 4H
till för?

4.1 Identifierade teman och underteman
Här visas de identifierade teman och dess respektive underteman i tabeller för att ge en
överblick av resultatet av den tematiska analysen.
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Tabell 2. Visar studiens tema 1 och dess underteman.

Tema 1

Vem är 4H:s kund?

Underteman för team 1 (ovan)

4H:s kund är medlemmen Medlemmen som deltagare, ledare och/eller
styrelsemedlem

Tabell 3. Visar studiens tema 2 till 7 och deras gemensamma underteman.

Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7

Ledarskap
och
utbildning av
ledare -
Utveckla ett
engagerat
ledarskap

Medlemmen
- Sätt kunden
i centrum

Samarbete -
Arbeta med
processer

Föreningsde
mokrati -
Skapa
möjlighet för
alla att vara
delaktiga

Kundunders
ökningar -
Basera beslut
på fakta

Personal -
Arbeta
ständigt med
förbättringar

Underteman som gäller för tema 2-7 (ovan)

Kvalitetsarbete i 4H idag, steg B Kvalitetsarbete i 4H i framtiden, steg A

4.2 Vilka finns 4H till för?
Under intervjuerna fick respondenterna svara på frågorna:

● Vems behov finns 4H till för att tillfredsställa?
● Vad är dennes/dessas behov?
● Hur ser du i ditt arbete och 4H till att tillfredsställa dennes/dessas behov?
● Är det några andra utöver det som 4H skapar värde för?

Frågorna ställdes för att få en bild av vilka organisationen finns till för. Enligt definitionerna i
teorin innefattar svaren på frågorna både intressenter och kunder. För att både få en bild av
alla de personer som 4H skapar värde för att sedan kunna urskilja intressenter och kunden
visas alla de exempel som tagits upp i de åtta intervjuerna redovisas dem i en tabell nedan.
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Tabell 4. Visar de kunder som respondenterna tog upp samt av hur många som de nämndes.

Nämnda kunder Antal respondenter
som nämnde
kunden:

Medlemmar 8

Barn 8

Ungdomar 8

Föräldrar. En person säger “de runt medlemmen” och antas mena
föräldrar, vårdnadshavare, eller motsvarande anhöriga

7

Samhället, en respondent nämner även “samtliga av Sveriges
medborgare”, en annan säger “Sverige som helhet” dessa svar
tolkas som beskrivningar av samhället

5

Företag 4

Besökare 3

Kommunen/kommuner 3

Skolor 2

Förskolor 2

Anställda 2

Äldre 2

Representativa medlemmar 1

Medlemmen som deltagare 1

Medlemmen som ledare 1

Medlemmen som styrelsemedlem 1

Djuren 1

Regionen/regioner 1

Politiker 1

Politiska partier 1
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Tabell 4. Visar de kunder som respondenterna tog upp samt av hur många som de nämndes.

Turister 1

Jobbmöjligheter för personer med funktionsvariationer under
handledning

1

Myndigheter 1

Universitet, högskolor, forskningsinstitut 1

Samarbetspartners
- Innovationshubbar
- Är en aktör inom friluftslivet
- Andra organisationer

1

5. Analys
I detta kapitel analyseras de identifierade underteman, som kommit ur den teoretiska
analysen. Detta görs generellt för att ge en överblick av de teman som kommit upp och deras
kopplingar till respektive värdering i hörnstensmodellen.

5.1 Vem är 4H:s kund?
Som tabell 4 visar är det tydligt att det inte finns en gemensam bild kring vilka organisationen
ska skapa värde för. Några svar återkommer men många nämns också bra av en respondent.
Respondenter med olika egenskaper beskriver olika personer som de skapar värde för
och/eller vars behov som 4H ska tillfredsställa. Eftersom 4H inte har någon kunddefinition
visar resultatet att olika personer i organisationer ser olika av de nämnda grupperna som
redovisats för i tabell 4 som organisationens kund. Utan en kunddefintionen är det också lätt
att anta alla de här grupperna som kunder och inte bara intressenter. Många respondenter tar
upp flera som de skapar värde för och det uppfattas som att de ser alla dessa som lika viktiga.
Det är ingen respondent som bara nämner en grupp och samtidigt beskriver att de andra är
mindre viktiga. Det är inte så att det är orimligt att någon av dem skulle kunna vara en kund
men det är orimligt att alla nämnda skulle vara organisationens kund. Om en av de nämnda
kunderna ska vara kunden är resterande i detta fall intressenter. Det finns ett värde som
skapas för dem men intressenternas nöjdhet ska inte prioriteras över kundens.

5.1.1 4H:s kund är medlemmen
I tabell 4 ser man att alla respondenter har nämnt medlemmen och då även barn och
ungdomar. Det är den enda kunden som samtliga personer nämner. Medlemmen är också den
som omtalas i 4H:s syfte. Syftet, eller visionen, är, enligt definitionen på 4H:s hemsida, att
alla barn och ungdomar mellan 6-25 år ska utvecklas till engagerade, välmående och
ansvarstagande människor med respekt för omvärlden (4H, u.å.). Syftet är mycket viktigt i
ideella organisationer och att det är något som organisationen måste ha som mål och hela
tiden komma tillbaka till (Riksbankens Jubileumsfond, 2014). Dock märks det av
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respondenternas svar att deras bild av 4H:s syfte innefattar mer än det som beskrivs på
hemsidan och respondenterna nämner fler grupper som de, på grund av sin upplevda
definition av organisationens syfte, ser som kunder. Utifrån svaren och dess koppling till
resultatet är 4H:s enda kund medlemmen. Samtliga andra är intressenter som i olika grad
behöver tas hänsyn till i olika situationer. Som Mittal (2018) beskriver är det också så att flera
intressenters nöjdhet ofta baseras på kundens nöjdhet. Så beskrivs det också av en av
respondenterna, att föräldrarna allt som oftast är nöjda om deras barn är nöjda och fått göra
det som utlovats om den aktivitet de är med på [IP 7].

5.1.2 Medlemmen som deltagare, ledare och/eller styrelsemedlem
Något som är intressant är respondenten som delat i medlemmen i tre kategorier [IP 7]. Det är
medlemmen som deltagare, medlemmen som ledare och medlemmen som styrelsemedlem.
Det visar återigen att det inte är lätt att identifiera en enda kund. Medlemmen kan fortfarande
beskrivas som enda kund men det är viktigt att ta hänsyn till de olika karaktärer som
medlemmen har i organisationen och vad för förväntningar och behov som existerar för den.
Om man endast tog hänsyn till medlemmen som ledare när man planerar framtida aktiviteter
utifrån kundens (samtliga medlemmars) förväntningar och behov skulle de andra typerna av
medlemmar inte känna sig tillfredsställda. Det är också viktigt att se kunden som alla
tänkbara medlemmar, alltså alla barn och unga mellan 6 och 25 år, och inte bara kunden som
de nuvarande medlemmarna. En av respondenterna trycker på att de behöver ta reda på vad
barn och unga vill i den kommun de har verksamhet i för att se till att skapa verksamhet som
kan locka alla i sin målgrupp genom olika aktiviteter och klubbar [IP 5].

5.2 Ledarskap och utbildning av ledare - Utveckla ett engagerat
ledarskap
4H har ledare till sina läger och aktiviteter och utbildar ledare till dem [IP 3, IP 4, IP 6, IP 7,
IP 8]. En respondent nämner att de, åtminstone, har ledarskapsutbildning i steg 1, 2 och 3 [IP
7]. Många utsagor gavs om vikten av ett gott ledarskap och därmed god utbildning av ledare.
Detta hänger ihop med värderingen Utveckla ett engagerat ledarskap från hörnstensmodellen
och författarnas konstaterande att ledare på alla ställen i organisationen måste engagera de
som de arbetar med för att se till att de vill skapa värde och kvalitet för organisationen
(Bergman och Klefsjö, 2020, s. 49; ss. 59-60).

5.2.1 Kvalitetsarbete i 4H idag, steg B
Just nu håller 4H på att göra ett utbildningslyft med sina utbildningar vilket innebär att de ser
över alla utbildningar [IP 7, IP 8]. Det handlar dels som att titta på utbildningsmaterialet där
de vill skapa ett material som ska funka i och användas i hela Sverige [IP 7]. Det handlar
också om att kontrollera vilken typ av kompetens de som håller i ledarutbildningar behöver
ha [IP 7, IP 8]. Vem som helst ska inte kunna hålla en utbildning utan utbildaren behöver
själv vara utbildad i utbildningsmaterialet.
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En gång om året hålls en nationell konferens, Nationella Konferensen [IP 3, IP4 ]. Där de
tillsammans jobbar med “kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling för styrelsearbete över lag
och ledarskapsutveckling.” [IP 4]. Anledningen till att 4H jobbar med att utveckla
utbildningarna är för att de vill öka kompetensnivån och få en bredare kunskapsbas, framför
allt när det kommer till ledarskap [IP 8]. [IP 8] beskriver att det finns många driftiga personer
i organisationen som gör fantastiska saker men att kompetenshöjning behövs där det brister.
[IP 7] menar att utbildade och trygga ledare är viktigt för att hålla kvaliteten och att de gånger
ledare inte har varit förberedda, och då alltså inte tillräckligt utbildade, så har aktiviteterna
inte hållit kvalitet. Här är intervjupersonerna som kommenterat ämnet enade om att detta är
viktigt och att det kommer att gynna organisationen på sikt.

Flera respondenter beskriver att det är värdefullt att få vara ledare och ha möjligheten att
utbildas inom ledarskapet [IP 1, IP 2, IP 3, IP 4, IP 7]. Genom 4H har de fått utvecklas som
ledare och de beskriver att utvecklingen går fortare eftersom de får testa ledarskapet i
praktiken på läger [IP 2, IP 4, 1P 7]. Att få bli ledare är också ett sätt att hålla kvar unga i
organisationen då de får möjligheter delta på flera aktiviteter, exempelvis Nationella
Konferensen [IP 4]. [IP 3] beskriver dock att det finns ett problem med ledarna idag och det
är dels att de är få, dels att de, på grund av skolan och annat runt omkring dem som tar tid,
inte orkar hela vägen. De orkar inte axla allt det som krävs av dem och på så sätt förlorar
organisationen dem som ledare.

5.2.2 Kvalitetsarbete i 4H i framtiden, steg A
Framtidsvisionen för detta tema, och då denna värdering, följer samma riktning hos de
respondenter som nämner den. Utsagorna handlar om vad som är kvalitet i ledarskap och
utbildningar. [IP 8] säger att i framtiden jobbar 4H ännu mer med ledarskap och har många
fler engagerade ideella. Utbildningarna är kvalitetssäkrade [IP 6, IP 7] och kursmaterialet är
samma i hela Sverige och är fokuserat att kursdeltagarna ska “gå ifrån utbildning när den är
klar och känna att dom har fått med sig något” [IP 7]. Om kursdeltagarna inte tar med sig
något alls eller inte tar med sig det som utbildningen ämnade att ge dem så har utbildningen
inte hållit den kvaliteten som den ska. [IP 7] fortsätter och säger också att kvalitet i
utbildningarna innebär att “vi vet vad vi grejar med. Att vi vet när vi ska ha utbildningar. Att
vi vet att att dom som håller i utbildningen, kursledare, har rätt utbildning, att dom har rätt
kompetens. Att dom känner sig trygga i sitt ledarskap att kursmaterialet är som det ska. Att vi
vet vad vi lär ut om och att det är komplett.” [IP 7]. [IP 2] anser att det också är viktigt att de
som skapar material, utbildningar och läger också är med på utbildningarna och aktiviteterna
och att det är så 4H utvecklar kvaliteten på utbildningar och aktiviteter i framtiden.

5.3 Medlemmen - Sätt kunden i centrum
Som identifierat i första delen av analysen är medlemmen 4H:s kund. Utifrån
hörnstensmodellens kärnvärdering ska en organisation sätta kunden i centrum (Bergman och
Klefsjö, 2020, s. 50). Därför beskrivs här hur respondenterna beskriver att 4H arbetar med
denna värdering idag och hur de önskar arbeta i framtiden.
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5.3.1 Kvalitetsarbete i 4H idag, steg B
De intervjupersoner som berör temat beskriver att det på gårdar och i klubbar finns massvis
med engagerade personer som vill skapa mycket men att det finns för lite tid och resurser,
både ekonomiska resurser och personal för att göra allt det som de vill göra [IP 1, IP 3, IP 4,
IP 5, IP 6, IP 7, IP 8]. De anser att det beror på för lite personal och att det kan lösas genom
att ha mer personal, temat personal beskrivs djupare i kapitlet 5.7 Personal - Arbeta ständigt
med förbättringar. Anledningen till att det behövs mer personal för att lägga mer tid på
medlemmen är för att det är för stor belastning på personalen i organisationen [IP 8, IP 5]. [IP
8] ser ett mönster i att personalen behöver göra avkall på något när det blir för mycket och att
det tyvärr då görs avkall på det som är 4H:s “coreverksamhet och våran coreverksamhet är ju
barn och unga”. [IP 5] anser att för lite fokus läggs på medlemmen i de fall som djuren tar för
mycket plats. Personalen lägger tiden och resurserna på djuren och verksamhet utifrån det
som medlemmarna vill och skulle vilja ha prioriteras bort.

[IP 7] anser att de tidigare har varit dåliga på att behålla medlemmar men att de idag jobbar
mer och mer med att förstå vad det är som håller dem kvar och ser till att sprida information
om 4H och alla de aktiviteter som de håller. Det gör de i skolor och på samtliga aktiviteter.
[IP 4] tror att en av anledningarna till att de tappar medlemmar är för att det är krävande att
engagera sig och att arrangera aktiviteter på grund av de samtidigt har pressen att prestera i
skolan. Vissa har också problem i hemmet och [IP 4] säger att “Det tar för mycket tid och
press ur deras vardagssituation” och att det leder till att organisationen förlorar medlemmar
och framför allt ledare. Intervjupersonen poängterar att “Dom kommer gärna och va med på
saker som andra eng som andra arrangerar men dom orkar inte göra det själv.” [IP 4]. [IP 3]
lägger till organisationen behöver ha bredare verksamhet för att faktiskt nå ut till alla mellan
6 och 25 år för att inte vara en så homogen grupp, vilket intervjupersonen [IP 4] anser att
4H:s medlemmar är idag.

5.3.2 Kvalitetsarbete i 4H i framtiden, steg A
Visionen för hur de jobbar med kvalitet för medlemmar och kan sätta kunden i centrum ser
olika ut. Samtliga respondenter är ense om att 4H har fler medlemmar i framtiden och att
deras vision är att medlemsantalet ökar [IP 1, IP 2, IP 3, IP 4, IP 5, IP 6, IP 7, IP 8]. [IP 1]
säger att “I den bästa av världar hade alla våra besökare varit medlemmar”.

[IP 4, IP 5] beskriver att det i framtiden är viktigt att få in medlemmar genom att fråga
personer i samhället mellan 6 och 25 år vad de vill ha och inte endast fråga de personer som
redan är medlemmar om vad de vill att 4H ska göra och ha för aktiviteter och klubbar. [IP 5]
säger så här: “Okej dom gillar fotboll, dom gillar golf, dom gillar motorcyklar okej men då
skapar vi, hjälper vi dom här barnen att skapa dom här klubbarna för att driva 4H
verksamhet.”. [IP 4] betonar också att “4H måste får inte va rädd för att utvecklas efter
ungdomarnas intresse för det är så vi fångar dom. Det är så vi håller kvar dom.”. Genom att
lyssna till alla kommer den homogena grupp som 4H:s medlemmar består av idag, som [IP 4]
beskrev ovan, att i stället innefatta personer som representerar hela samhället [IP 7].
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[IP 1, IP 8] beskriver båda att det är viktigt att medlemmen ska ha möjlighet att ta plats och
vara med och arrangera och driva 4H framåt men att det samtidigt måste vara okej att som
medlem bara vara eller bara vara på sidan. Det går ihop med det som [IP 3] beskrev om att
4H tappar medlemmar eftersom de inte orkar engagera sig utan bara vill vara med på det som
arrangeras av andra.

[IP 7] menar också att “Alla som är medlemmar ska veta all den bra verksamhet vi har”. [IP
8] håller med och uttrycker att det är viktigt att 4H når ut med medlemsvärdet och de
möjligheter medlemmar har inom 4H. [IP 7] säger också att det är viktigt att de håller vad de
lovar om verksamheten och att de räknar med alla medlemmar. “Alla har betalt en
medlemsavgift och å alla är med i medlemssystemet. Ehm då måste vi också se till att alla
blir erbjudna samma verksamhet.” [IP 7]. [IP 5] håller med och säger att medlemmarna “ska
få det som dom utlovas” och att “alla medlemmar ska vara nöjda”.

5.4 Samarbete - Arbeta med processer
Samtliga respondenter talar om samarbete och sex av dem [IP 1, IP 2, IP 3, IP 5, IP 7, IP 8]
menar att i framtiden jobbar hela 4H med samma saker och alla jobbar åt samma håll. Det
som de beskriver kan kopplas till hörnstensmodellens värdering Arbeta med processer
(Bergman och Klefsjö, 2020, s. 53). Intervjupersonerna vill se till att en medlem i
organisationen får samma kvalitet oavsett var i Sverige den har kontakt med 4H. Det föreslås
exempelvis att det finns dokument som alla följer för att undvika dubbelarbete vilket helt går
i linje med värderingen.

5.4.1 Kvalitetsarbete i 4H idag, steg B
Hur det ser ut med samarbetet idag beskrivs olika, det finns inte en generell bild av hur det är
idag. [IP 8] beskriver att “vi börjar jobba tvärfunktionellt, asså jobba mellan gårdar, hjälpa
varandra hjälpa varandra mellan län vilket man inte riktigt har gjort förut på samma sätt.”.
Medan en annan säger att de mest bara kommunicerar och samarbetar med andra i
organisationen som har verksamhet på andra orter när de har personalkonferens en gång om
året och att de sen endast hörs sporadiskt under året [IP 1]. Skillnaden i intervjupersonernas
beskrivningar kan bero på det nya i det som [IP 8] beskriver som att “vi börjar jobba” för [IP
8] säger också att “Vi dubbelarbetar jättejättemycket på dom olika enheterna … övergripande
mål och de de ramlar bort på den enskilda enheten många gånger för att man man tänker
bara på sin lilla enhet och inte på det stora hela” [IP 8].

[IP 6] beskriver att det är svårt att få till att alla gör likadant. Intervjupersonen säger att “även
om riksförbundsstyrelsen kanske har haft en bild av hur vi ska göra så har det varit svårt att
kommunicera ut ... och då har det blivit upp till varje lokal enhet att själva tolka dom
dokument som finns och då kanske dom har tolkat det på lite olika sätt. Det finns en god
grundtanke hos alla men alla har gjort lite olika.” [IP 6]. [IP 2] håller med om det och säger
att den tror att alla inte har samma bild och uppfattning om vad det är för 4H att ha god
kvalitet och då att uppnå den. Denna brist på samma riktning tas upp av [IP 7 och IP 8] som
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uppfattar det som att alla inom organisationen inte vet vad 4H gör eller hur 4H:s verksamhet
ser ut i andra delar av Sverige. [IP 7] beskriver att det inte är ovanligt i organisationen att
personer inte vet om att det finns klubbar som inte har gårdar.

5.4.2 Kvalitetsarbete i 4H i framtiden, steg A
I framtiden finns ett stort samarbete inom 4H [IP 1, 1P 2, 1P 5, IP 7, IP 8]. Det finns
samarbete mellan klubbar, län och gårdar över hela landet. [IP 7] säger att det också är viktigt
att de delar med sig till varandra. [IP 5 och IP 8] säger att de inte dubbelarbetar i framtiden.
Något som görs möjligt om de delar med sig. Både [IP 1 och IP 8] trycker på att det i
framtiden ska finns ett gemensamt mål och att hela 4H fokuserar åt ett och samma håll.

[IP 1, IP 3, IP 7] anser att 4H i framtiden har ett starkt varumärke. “Det ska inte finnas nån
skillnad liksom i att bo i olika delar av Sverige utan alla all verksamhet ska hållas samma
goda kvalité. Och det kanske man behöver genom aa men riksförbundet behöver ner och
vägleda lite tror jag.” [IP 3]. Här beskriver [IP 3] att vägledning från riksförbundet vore bra
men [IP 6] tar upp att 4H är en demokratisk organisation och att beslut tas i flera led och att
riksförbundet därför inte bara kan bestämma över vad alla ska göra.

5.5 Föreningsdemokrati - Skapa möjlighet för alla att vara delaktiga
Att skapa möjlighet för alla att vara delaktiga kan göras på många sätt men ett av de viktigare
sätten, som beskrivs i teorin, är att få vara med och påverka genom att förbättringsförslag kan
lyftas upp och att de förbättringsförslag som medarbetarna ger genomförs (Bergman och
Klefsjö, 2020, s. 57). Det är just detta som föreningsdemokrati går ut på. Genom
styrelsearbetet som sker i alla 4H:s skikt och klubbar utvecklas organisationen i den riktning
som medlemmarna själva föreslår.

5.5.1 Kvalitetsarbete i 4H idag, steg B
Exempel på hur det ser ut idag ges av [IP 2 och IP 3]. [IP 2] berättar att det är “ lite äldre
medlemmar som sitter i styrelser som kanske inte har lämnat verksamheten men man har
varit väldigt aktiv och sen så går man upp i styrelsen och då man deltar kanske inte på lika
många aktiviteter man liksom har inte lika nära band till den aktiva verksamheten”. [IP 2]
säger också att styrelser ofta jobbar med kvalitet och skriver strategier och policys men att de
inte riktigt följs upp. [IP 3] berättar det är de som sitter i styrelser, framför allt i riksstyrelsen,
deltar på riksläger och andra rikstäckande event. [IP 3] säger att detta inte representerar
organisationen då de allra flesta av deras medlemmar inte går på riksläger.

5.5.2 Kvalitetsarbete i 4H i framtiden, steg A
Som lösning på det som [IP 2] beskrev i kapitlet ovan önskar denne att de som sitter i
styrelser jobbar ”mer aktivt och närmre den själva verksamheten”. [IP 3] ser också en lösning
på det denne beskrev i kapitlet ovan och det är att styrelser behöver representera
organisationen och det som organisationen vill vara i framtiden. I framtiden vill också [IP 8]
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att de ska “jobba mer effektivt med föreningsdemokrati asså man kanske skulle ha fler
styrelser.”. I styrelserna önskar [IP 8] att de också ska jobba mer med mentorskap för att
utveckla styrelsemedlemmarnas förmågor. [IP 5] säger detta om föreningsdemokrati i
framtiden: “största fokuset ska vara på att barnen kommer in i styrelser, kommer in i
föreningsliv, skapar eget”.

5.6 Kundundersökningar - Basera beslut på fakta
För detta undertema är det mer kontrollerat att det finns svar då en av intervjufrågorna berör
kundundersökning. Det var däremot inte planerat att frågans svar skulle kopplas till temat
eller hörnstensmodellens värdering på detta sätt. Kopplingen mellan kundundersökning och
hörnstensmodellens värdering att basera beslut på fakta (Bergman och Klefsjö, 2020, ss.
52-53) är tydlig. Kundundersökningar är ett beprövat och rekommenderat sätt att ta reda på
vad ens kund vill och på så sätt basera sina beslut på fakta. Nedan beskrivs hur
respondenterna använder sig av kundundersökning idag och hur de önskar göra det i
framtiden.

5.6.1 Kvalitetsarbete i 4H idag, steg B
Sju av åtta respondenter svarar att det görs mätningar i organisationen [IP 1, IP 2, IP 3, IP 4,
IP 5, IP 6, IP 7]. Det är mätningar med hjälp av enkäter som ibland görs efter läger och
aktiviteter. Det som skiljer svaren åt är att några har en negativ inställning till sina
undersökningar, vilket inte är så som det upplevs av de andra. Medan [IP 1, IP 4] endast
nämner mätningarna beskriver [IP 3, IP 5, IP 6] att de inte är nöjda med de mätningar som
görs idag. [IP 5] säger att mätningarna av vad medlemmarna har tyckt om aktiviteterna ofta
utformas för att få bra resultat och att frågorna inte ger svar som kan avgöra om aktiviteten
blev bra eller inte. [IP 2 och IP 7] beskriver att de jobbar med att skapa bättre utvärderingar
och [IP 7] säger att den nu använder samma utvärdering varje gång för att kunna jämföra
resultaten.

5.6.2 Kvalitetsarbete i 4H i framtiden, steg A
Intervjupersonerna [IP 1, IP 5, IP 6, IP 7] beskriver att de önskar att det gjordes bättre
undersökningar i framtiden. [IP 2] säger att de i framtiden skulle kunna använda det data de
samlar in på ett bättre sätt. Idag tittar de mest bara på det de samlat in i sina undersökningar
precis i samband med den aktivitet som varit. I framtiden tycker[IP 2] att de kan bli bättre på
att också använda undersökningarnas svar i planeringen av kommande läger.

5.7 Personal - Arbeta ständigt med förbättringar
Respondenterna beskriver att de behöver personal för att det behövs personer som jobbar
långsiktigt och som har koll. Detta kopplas ihop med värderingen Arbeta ständigt med
förbättringar (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 54) då det indirekt är det som respondenterna
vill att personalen ska göra. I detta kapitel tas inte intervjupersonernas numrering med då det
skulle göra det lätt att förstå vilka de är.
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5.7.1 Kvalitetsarbete i 4H idag, steg B
En anställd beskriver att de redan har börjat att jobba med att titta på processer, arbetssätt och
kommunikation och att eliminera slöseri och anser att de är på god väg. Denna, och även flera
av de andra intervjupersonerna, ger intrycket av att de har jobbat mycket med utveckling
senaste tiden. Den anställde säger att “senaste året så har vi ju jobbat med så sjukt mycket
utveckling”.

De som är eller har personal beskriver värdet av det och säger att det är tack vare det som de
kan uppnå och uppfylla så mycket önskningar och mål. Samtidigt beskriver de att
personalstyrkan är för knapp och att de gör så mycket de hinner men att de inte hinner lägga
så mycket tid på framtidsarbete. Exempelvis berättar en anställd att den ser att det är
värdefullt att ta tid till att prata med föräldrar eller att tänka framåt då det är väl investerade
minuter som ger värde men att man ofta inte hinner. Den anställde beskriver det så här: “Man
hinner ju inte göra saker här och nu och tänka framtid på 75% på 30 timmar i veckan. Asså
det går ju inte, det hinner man ju inte.”.

Två andra respondenter pratar om kompetens där den ena beskriver att det finns personer på
helt rätt plats. Intervjupersonen nämner en person som den tycker bidrar med massvis av
kvalitet till organisationen som ser till att det hålls utbildningar. Den andra beskriver att den
tyvärr ser att det finns en historia av att anställa personal som kanske inte är rätt person på rätt
plats. Personer som inte har tillräcklig kompetens och så sitter de på ganska viktiga
positioner.

5.7.2 Kvalitetsarbete i 4H i framtiden, steg A
Flera intervjupersoner säger rakt ut som att 4H behöver mer personal. En respondent
beskriver det så här: “det är ju kanske tråkig å säga men asså vi behöver personal har man
väl kommit till insikten.”. En annan respondent motiverar behovet av mer personal med att
säga att ideellt engagemang bara tar en så långt och att det behövs personal som driver arbetet
framåt oberoende av de ideellas nuvarande nivå av engagemang. Att det behövs personal som
utvecklar 4H på arbetstid så att utvecklingsarbetet inte behöver bäras av ideella som då
“måste va så himla taggade och engagerade hela tiden”. En ytterligare respondent beskriver
att den både vill att de ska och ser att de behöver jobba mer med utveckling.

Två intervjupersoner uttrycker att de behöver öka kompetensen i personalen. Både genom att
utbilda den befintliga personalen men också genom att se till att anställa personer med hög
kompetens. En av dem säger att är viktigt att personalen har rätt kompetens då personalen har
stor påverkan på barn och unga berättar den ena. Den andra uppger att det dock är en
avvägning till priset för kompetens med tanke på organisationens små resurser.

Några ytterligare kommentarer är att “vi skulle ju behöva nån kvalitetskommittè eller
kvalitetsansvarig i organisationen som har det här med sig och eh vi ser över vilka processer
finns det, var ska vi börja och så där. …att vi jobbade systematiskt med det.”. En annan
kommentar handlar om att personen vill se mer långsiktiga tjänster som inte bara är inom
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projekt och säger att “projekt är inte det som sätter kvaliteten utan det som det som alltid det
som är fast, det som är vi, det som är våran egna verksamhet.”. En ytterligare person ger
denna kommentar om personal i 4H i framtiden “Jag hade ju önskat att det fanns nån form av
styrdokument nästan och det håller vi ju på med nu med kvalitetssäkringarna, men kanske på
klubbnivå också att man det ska liksom inte finnas dåliga verksamheter tycker jag utan all
verksamhet ska ju hålla en god kvalite … jag skulle gärna se att det tar sig vidare till
klubbnivå. Det ställer ju också stora krav och det gör ju också att det kanske är svårare för
en nån som ser ett behov att starta en klubb för i nuläget är det ju väldigt lätt eh att startat
nya klubbar och låta aa men barn och ungdomar gör detta på egen hand med lite vägledning.
Så att det skulle ju innebära att man kanske behöver anställa ganska mycket mer personal
som finns och handleder dom här klubbarna till att hålla en hög, god kvalitet.”.

Intervjupersonerna som tar upp personal är alltså överens som att det behövs mer personal
och att den personalen behöver ha rätt kompetens för att kunna jobba med 4H:s utveckling
framåt.

5.8 Mer om visionen
Det som utelämnas från respondenternas svar som kan kopplas till Kvalitetsarbete i 4H i
framtiden, steg A är de mer generella drömbilder av hur 4H ser ut i framtiden som
respondenterna beskriver. Samtliga av respondenternas visioner kan sammanfattas till att 4H
är en större, ekonomiskt stabil och enad organisation med gemensamma arbetssätt och mål
som håller vad den lovat och ständigt strävar efter att bara göra det som skapar värde och gör
de saker som går mot organisationens syfte och inget annat [IP 1, IP 2, IP 3, IP 4, IP 5, IP 6,
IP 7, IP 8].

6. Slutsatser och implementering förslag
I detta avsnitt redovisas studiens slutsatser utifrån de forskningsfrågor som redogjorts i
introduktionskapitlet. Sedan beskrivs den förbättringsmodell som studien är inspirerad av,
ABCD-analysen, med tillhörande beskrivning för att göra det möjligt för organisationen att
ta fram och implementera förbättringsförslag utifrån studiens analys.

6.1 Slutsatser
● 4H:s kund är medlemmen.
● Kvalitetsarbete i 4H idag beskrivs med en mängd olika saker de gör, både med god

kvalitet och förbättringspotential, som kan beskrivas inom ramarna för
hörnstensmodellens värderingar.

● Kvalitetsarbete i 4H i framtiden är en samling av arbetssätt och värderingar som visar
på en förhållandevis enad vision hos studiens respondenter.
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6.2 Implementeringsförslag

6.2.1 ABCD-analys med grund i studiens analys
Nu kan steg C och steg D i ABCD-analysen genomföras och här ges en beskrivning av hur
det arbetet kan läggas upp, ABCD-analysen beskrivs i kapitlet 2.5 Förbättringsmodell - en
förenklad ABCD-analys.

Det viktigaste är att följa stegen från A till D. För att analysen ska ge ett gott resultat
rekommenderas det att det utsätts god tid med rätt personer för att göra det. Fråga er själva
om vilka röster i organisationen som behöver få komma fram i arbetet med att ta fram
förbättringsförslag som ska genomföras. Ta gärna en hel dag eller åtminstone en för- eller
eftermiddag. Glöm inte här att sedan innan ha definierat organisationens kund och syfte så att
diskussionerna går enat åt samma riktning. Utifrån den kan också formulera mer
betydelsefulla förbättringsförslag i steg C och ha en grund för argument i steg D.

6.2.2 Kontroll av Steg A
Under mötet tittar samtliga av deltagarna först på resultatet av denna analys med det som rör
kvalitetsarbete i 4H i framtiden, steg A. Därefter diskuteras det resultat och möjligen kommer
nya och fler idéer upp. Till sist görs en kort beskrivning av hur det ser ut i framtiden i ett kort
stycke eller i punktlista.

Här är det viktigt att kontrollera att beskrivningen av visionen stämmer överens med
organisationens syfte och mål, annars behöver beskrivningen av visionen justeras. Eftersom
analysen är uppdelad efter hörnstensmodellen rekommenderas det att gruppen tittar på dess
värderingar och se vad det innebär att arbeta efter dem och om organisationen vill arbeta
utefter dem. Kanske finns det andra värderingar sedan innan eller som skapas under
diskussionen som kan få lägga grunden till visionen.

6.2.3 Kontroll av Steg B
Efter en paus läser ni det som är beskrivet kring i kvalitetsarbete i 4H idag, steg B. Även här
bör resultatet diskuteras och nya tankar läggas till. Försök här att vara ärliga med hur
organisationen ser ut med ett gemensamt ansvar och inte tala om vad enskilda personer gör.

6.2.4 Genomförande av Steg C
För steg C där ställs en timer på lämplig tid, börja med 20 minuter. Under den tiden sitter alla
var för sig och brainstormar alla idéer de kan för att uppnå steg A utifrån steg B. Frågan som
ska besvaras under brainstormingen är: Hur tar organisationen sig från nuläget steg B till
visionen steg A?

Här skrivs alla idéer som deltagarna kan komma på ned. Sedan går gruppen tillsammans
igenom alla förslag och tar bort de som kommer flera gånger och lägger till de som kommer
upp som nya under genomgången av förslag.
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6.2.5 Genomförande av Steg D
Steg D görs för att prioritera alla förslagen. Frågeställningar för prioritering finns i den
ursprungliga beskrivningen i kapitlet 2.5 Förbättringsmodell - en förenklad ABCD-analys.
Viktigt här är att komma ihåg att kvalitet kostar men dålig eller ingen kvalitet ofta kostar
ännu mer. Motsatsen till att lägga ner resurser på kvalitet är inte att ha mer resurser kvar, utan
motsatsen till kvalitetskostnader är kvalitetsbristkostnader.

6.2.6 Efter ABCD-analysen
Det sista som behöver göras nu är planer för implementering av de prioriterade
förbättringsförslagen. Här används de prioriterade förslagen från Steg D och utifrån dem görs
noggranna planer över hur de ska implementeras.  Lycka till!

7. Diskussion
I detta kapitel görs en reflektion, metoddiskussion och till sist en avslutande reflektion med
förslag på fortsatt undersökning och/ eller arbete.

7.1 Reflektion

7.1.1 Teman och hörnstensmodellen
Att endast beskriva teman generellt var nästan svårt. Det finns mycket som kan antas om
intervjupersonernas svar som skulle kunna kopplas till teorin. Det vore intressant att djupare
fråga intervjupersonerna om de olika områdena för att djupare kunna beskriva förhållandet
mellan teman och deras respektive värdering från hörnstensmodellen. Det vore också
intressant att göra steg C i ABCD-analysen ur en teoretisk vinkel och titta på hur
förbättringsförslag kan tas fram med hjälp av värderingar, arbetssätt och verktyg från offensiv
kvalitetsutveckling.

7.1.2 Begreppet ideell organisation
Det var svårt att hitta litteratur som passade för ämnet på grund av begreppet ideell
organisation och dess många innebörder. 4H är en del av det svenska föreningslivet och har
ett syfte som inte är kopplat till ekonomisk vinst för någon ägare. Arbetet i organisationen är
till stor del ideellt och grundas på föreningsdemokrati med målet att uppnå den vision som
finns för organisationen. Ideell organisation tycks beskriva organisationen väl men det finns
många andra snarlika begrepp: icke-vinstdrivande, idéburen, ideell,
civilsamhällesorganisation, förening och ideell förening. Det fanns få artiklar som på något
sätt berör kvalitet och ideella organisationer på svenska. Därför testades engelskans
översättningar: social service och framför allt non-profit organisation. De sökningarna gav
fler resultat men det visar sig att det som beskrivs som non-profit organisations kan vara
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långt ifrån det som är den ideella organisationen 4H. Många av de som benämns som
non-profit organisationer är sjukhus och skolor som inte får gå i vinst och ligger närmare
begreppet icke-vinstdrivande. Andra beskrev amerikanska studier av då amerikanska
non-profit organisationer som styrs uppifrån och ned med donatorer och i sin struktur knappt
liknar de föreningar som leds nedifrån och upp genom sina medlemmar i Sverige. Detta
försvårade möjligheten att finna lämplig litteratur och mycket av litteraturen som nämnts har
inte sitt ursprung i en förståelse för den till ideell organisation som 4H är.

7.2 Metoddiskussion
Kvalitativa studier ska uppnå mättnad, alltså täcka tillräckligt med information för att svara
på forskningsfrågorna. Efter detta blir fortsatta intervjuer överflödiga (Patel och Davidson,
2019, s. 37). Det är omöjligt att definiera i förväg hur många intervjuer det är som behövs på
förhand då alla studier har olika ämnen och intervjupersonerna ger olika djupa och breda
svar. För denna studie valdes egenskaper som var önskade att respondenterna skulle ha för att
ge en bra representation av erfarenheter och vinklar. De åtta intervjuerna som gjordes bedöms
ha gett studien mättnad då alla önskade egenskaper.

Det finns många på organisationen som inte har intervjuats. Förhoppningen med urvalet efter
egenskaper var att visa upp tankar från en bredd av organisationen men andra
intervjupersoner skulle kunna ha visat upp fler eller helt andra bilder av organisationens
kvalitetsarbete. Både slutsatserna och diskussionen hade kunnat se annorlunda ut med svar
från andra eller ytterligare personer i organisationen. Så är det dock alltid med kvalitativa
studier.

Något som inte studerats är hur personer som är under 20 år ser på kvalitetsarbete i 4H.
Medvetet gjordes valde att inte intervjua personer under 15 på grund av samtyckesregler som
skulle komplicerat arbetet när det sker på så långt avstånd. Dock saknar studien nu
funderingar från den grupp av personer som jobbar i 4H som är störst, vilket är ledare och
styrelsemedlemmar som är under 15. Det finns potential i att undersöka detta vidare.

Frågan om vad som är kvalitet i 4H gav svar som blev svåra att tolka Kvalitet är och var ett
svårt begrepp att fråga om. Många svarade på frågorna som att det är det de gör, aktiviteterna,
som är kvalitet och inte hur de gör aktiviteterna som visar på kvaliteten. De svarar som att det
är kvalitet att ha ett läger att gå på, inte hur lägret skapas, utförs och förbättras. Det ledde till
att svaren på första frågan om kvalitet i 4H blev svåra att tolka. Dels då de inte alltid svarade
på frågan som tänkt och dels då det inte framgår om det är så det ser ut i organisationen eller
om det är så respondenterna tänker att det borde se ut. Frågan behöver formuleras om i det
fall att den används igen för att ge respondenterna förutsättningar att svara på det som var
frågans egentliga mening.

Det hade varit intressant att fråga respondenterna om vilken av de grupper som de rabblat upp
som är viktigast för 4H att tillfredsställa. Då hade svaren kanske varit mer svart på vitt och
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potentiellt även svar som ännu tydligare hade visat på respondenterna gemensamma eller
motsatta bild av vilka de finns till för och vem som är organisationens kund.

7.3 Avslutande reflektion och förslag på fortsatt undersökning/arbete
Det jag har gjort i studien är att ta reda på vilka organisationens kunder är och analysen
utifrån respondenternas svar och teorin visar att 4H:s kund är medlemmen. Att ha gjort det är
att checka av första punkten i värderingen Sätt kunderna i centrum från offensiv
kvalitetsutveckling, vilken gav som exempel i teorin (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 49).
Nästa steg på den listan är att ta reda på kundens behov och förväntningar. För 4H innebär det
att göra just det, ta reda på vad som är medlemmens behov och förväntningar och att använda
det de finner i sitt arbete framåt. Om det görs kommer det bli lätt för dem att nå upp till syftet
med värderingen Sätt kunderna i centrum och därmed se till att uppfylla, och helst även
överträffa, kundens behov och förväntningar.

Det vore alltså intressant att studera den upplevelsen och kvalitet som 4H:s kunder och även
intressenter upplever. Det vore också intressant att undersöka hela arbetet med en
ABCD-analys i denna kontext och då följa steg C och steg D och även arbetet efter det.
Denna studie visar på ett resultat för steg A och steg B i sin analys och går där in på flertalet
detaljer. Slutsatserna av analysen visar sig i två delar för steg A och steg B. Där steg B visar
att kvalitetsarbete i 4H idag beskrivs med en mängd olika saker de gör, både med god kvalitet
och förbättringspotential, som kan beskrivas inom ramarna för hörnstensmodellens
värderingar. Steg A visar att kvalitetsarbete i 4H i framtiden är en samling av arbetssätt och
värderingar som visar på en förhållandevis enad vision hos studiens respondenter. Att följa
upp detta med steg C och steg D skulle ge organisationen väsentliga och prioriterade
förbättringsförslag som sedan kan implementeras i organisationen.

Det vore även intressant att djupare studera hur det ser ut om en ideell organisation i
föreningslivet använder offensiv kvalitetsutvecklings värderingar, verktyg och arbetssätt och
jobbar utifrån sin kunddefinition? Teorin är rörande överens om att det är rätt väg att gå men
är det möjligt i en ideell organisation och vad är svårigheterna? De studier som finns tittar på
helt andra typer av ideella organisationer i andra delar av världen och det vore intressant att
titta på hur det ser och skulle kunna se ut med de förhållanden som finns i Sverige. Det
förstås inte bara för 4H utan det skulle även vara intressant att se hur det ser ut i andra ideella
organisationer samt göra jämförelser.
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Bilaga 1 - Intervjuguide
- Tack för att du är med i min intervju!
- Intervjun pågår ungefär en timme och max 1 och en halv. Finns det någon tid som du

har att passa så att vi behöver korta det?
- Eftersom jag använder mig av ett externt verktyg (det jag spelar in med: zoom) kan

jag inte garantera full konfidentialitet men du kommer att vara anonym i min uppsats.
- Godkänner du att jag spelar in intervjun, transkriberar och för eget bruk lagrar dina

svar och använder dina svar för min analys?
- Du utgår från dig själv och din kunskap och ditt arbete.
- Lite om mig och min studie. Frågorna jag kommer att ställa handlar om kvalitet.

Kvalitetsbegreppet: Kvalitet är ett svårt begrepp. Men den här personen (Bergh, 2011)
har beskrivit kvalitetsbegreppet så här: Kvalitet förr handlade om: kontroll, eliminera
slöseri, hierarki, kvalitetssäkring och det var bara inom tillverkningsindustrin. Idag
handlar kvalitet om: medarbetarskap/ ledarskap, olika kvalitetsmetoder, kundnöjdhet,
ständiga förbättringar och införs i offentlig sektor. Författaren beskriver sedan att
detta är kvalitet i/för framtiden: uppfylla kundens outtalade behov, involvering,
attraktiv kvalitet, individuellt ledarskap och att kvalitet är etablerat i alla branscher
och verksamheter.

- Nu börjar jag att spela in.

Frågor:
● Vad är kvalitet i 4H? Vad är kvalitet i för dig i ditt arbete på 4H?
● Vad är 4H:s syfte?
● Syftet åsidosatt, vems behov finns 4H till för att tillfredsställa?
● Vad är dennes/dessas behov?
● Hur ser du i ditt arbete och 4H till att tillfredsställa dennes/dessas behov?
● Är det några andra utöver det som 4H skapar värde för?
● Hur skapar du och 4H kvalitet för dem (samtliga) idag? Vad gör ni för att de ska vara

nöjda och få sina förväntningar överträffade?
● Var brister kvaliteten?
● Hur skulle det se ut i framtiden om ni uppfyller dess/deras behov och till och med

överträffade dess/deras förväntningar?
● Hur skulle du vilja att 4H jobbade med kvalitet? Hur önskar du att 4H skapade

kvalitet allmänt? Hur kan 4H ha bättre/mer/högre kvalitet i framtiden?
● Används begreppet kvalitet i arbetet med 4H?
● Mäter ni kvalitet eller nöjdhet på något sätt? Hur ser den mätningen i så fall ut?
● Nu har jag ställt alla mina frågor, har du nu några tankar eller funderingar om det här

som du inte har haft tillfälle att säga eller jag inte har frågat om som är värdefullt att
jag tar med mig?

Sist har jag några frågor om dig som inte kommer att använda i studien för att kopplas till dig
men för att beskriva egenskaperna hos de jag intervjuar.
Ålder:
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Var i Sverige jobbar du med 4H?
Sitter du i styrelse?
Är du anställd eller ideell eller båda?
Jobbar du på gård, klubb eller annat (eller flera utav dem)?
Tid som du har varit inom 4H:
Position/positioner (arbetsuppgifter) inom 4H idag:
Tid på positionen:
Andra positioner som du har haft i 4H tidigare:

38


