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Förord 

Detta examensarbete är det avslutande momentet på programmet Ekonomi- och Ledarskap för 

hållbar utveckling vid Högskolan på Gotland. Under vårterminen 2010 har detta 

examensarbete utförs på avdelningen ombudsekonomi vid AB Svenska Spels huvudkontor i 

Visby, Gotland.  

 

Vi vill tacka alla de som varit oss behjälpliga under examensarbetets gång och utmanat oss till 

att alltid göra vårt yttersta. Denna tid har varit väldigt givande, då ovärderliga erfarenheter 

och lärdomar getts, samtidigt som vi tillsammans har haft väldigt roligt. Detta hade inte varit 

möjligt utan vissa personers medverkan och inverkan, och således förtjänar dessa ett extra 

tack! 

Det första tacket vill vi ge är till ekonomistaben vid AB Svenska Spels ledning. Utan deras 

beslut att vi fick möjligheten att utföra ett förbättringsprojekt inom organisationen, samt deras 

tilltro på vår potential, hade inget varit möjligt.  

Ett extra stort och speciellt tack vill vi ge till samtliga medarbetare vid avdelningen 

ombudsekonomi som med stor öppenhet och värme tagit emot oss och gjort examensarbetet 

till det de blivit! Igen nämnd och ingen glömd! 

Avdelningschefen, Jakob Snoder, förtjänar en speciell plats i detta examensarbete. Utan hans 

engagemang och delaktighet hade vi inte fått igenom de förändringar vi hittat.  Men 

framförallt har han bidragit till den kreativa processen i allt arbete och han har alltid visat att 

han har tilltro till såväl vårt arbete, som oss individer. Tack Jakob!  

Genom att kritiskt granska vårt framskridande och alltid utmana oss att alltid bli lite bättre har 

vår handledare Gunnar Dahlin guidat, handlett och alltid ställt upp med stöd och hjälp genom 

hela examensarbetet. På ett underhållande, rättfärdigt och korrekt sätt har Gunnar stöttas oss 

på vår väg mot våra uppsatta mål. Utan Gunnar hade projektets slutprodukt inte blivit vad det 

nu blivit.  

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för en fantastisk tid tillsammans! Vi har under sex 

månader levt tillsammans med detta examensarbete som högsta prioritet. Som i ett äktenskap 

har vi, i med- och motgång, sjukdom och hälsa, genomfört ett arbete som vi kan är stolta 

över!  

 

Visby, juni 2010  

 

Linda Blomberg Sara Wemnell 



 

 

Sammanfattning 

AB Svenska Spel är ett statligt ägt monopolföretag som levererar spel och lotter till det 

svenska samhället. I detta examensarbete har AB Svenska Spel och dess avdelning 

ombudsekonomi verkat som fallföretag. Avdelningen, vilken är placerad vid huvudkontoret i 

Visby, valdes ut då ekonomichefen deklarerade att deras arbetssätt upplevdes ineffektivt av 

medarbetarna.  

 

Examensarbetet inleddes med en förstudie där olika förbättringsområden inom avdelningen 

identifierades, där ett beslut sedan fattads att två av dessa områden som skulle vara i fokus i 

examensarbetet. De delar i avdelningen som skulle granskas var kreditbevakning samt 

arbetsflödet och de interna överlämningarna. Gemensamt för de identifierade 

förbättringsområdena var att dessa kunde ses som symtom på att avdelningen inte arbetade 

systematiskt med kvalitetsutveckling eller med en tydlig verksamhetsstyrning. Detta innebar i 

praktiken att avdelningens övergripande ramverk, riktlinjer och målstyrning helt saknades.  

Vad avdelningens funktion och syfte var, hur medarbetarna bidrog till resterande organisation 

eller hur de bidrog externt till det svenska samhället kunde inte redogöras för. Inte heller 

någon dokumenterad information om detta återfanns och var inte uttalad. Medarbetarna kunde 

vidare inte redogöra för hur avdelningens interna arbetsmoment och arbetsuppgifter 

tillsammans bidrog till en enhetlig avdelning som gemensamt arbetade mot samma riktning. 

Följaktligen arbetades ett övergripande ramverk fram för avdelningen genom att insamlat 

material har kombinerats med existerande teorier om verksamhetsstyrning, till exempel 

offensiv kvalitetsutveckling och processkartläggning.  

 

För att skapa en helhet har avdelningens uppdrag och huvudprocess identifierats och sedan 

brutits ned i nya riktlinjer och arbetsdokument som rör kreditbedömningarna och på så sätt 

har arbetet konkritiserats och effektiviserats. Resultatet är att en röd tråd skapats mellan AB 

Svenska Spels övergripande vision och målbild och avdelningen ombudsekonomi genom att 

en anpassad affärsidé och vision skapats vilken är en förlängning på ett formulerat uppdrag. 

För att ytterligare konkritisera hur avdelningen kan styras samt hur mätning och nyckeltal kan 

användas har ett balanserat styrkort skapats. Vidare har resultatet med examensarbetet 

bidragit till att systematiska angreppssätt presenteras för att främja analys och ständiga 

förbättringar. Genom att anpassa hörnstensmodellen till avdelningen har nya värdegrunder 

skapats som ska verka som en stabil grund för långsiktigt hållbart arbete. 

Då examensarbetet inte inkluderar att resultatet som presenteras i denna rapport 

implementeras på avdelningen eller kan påvisa en reell effekthämtning har en åtgärdsplan och 

förslag till fortsatt arbete tagits fram och överlämnats till avdelningschefen. Detta ska 

möjliggöra att det systematiska arbetssättet fortskrider, förbättras ytterligare och det 

förändrade tankesättet bibehålls.  

Nyckelord: Verksamhetsstyrning, Offensiv Kvalitetsutveckling, Processinnovation, 

Förbättringsprojekt, AB Svenska Spel 



 

 

Abstract 

AB Svenska Spel is a state-owned company that delivers games and lottery to the Swedish 

society. In this essay, Svenska Spel and its unit ombudsekonomi acted as a case company. 

The unit, which is located at the Headquarters in Visby, was selected when the Chief 

Financial Officer declared that the employees felt that their workflow was ineffective and in 

need of change. Ombudsekonomi is part of the Finance Department and works with 

the company's establishment process for new customers, accounts receivable and management 

of the company's collection of debts. 

 

This essay began with a pre-study which intended to identify areas of improvement within the 

department, which then would form the basis for this essay. The pre-study pointed out several 

improvement areas, and the essay’s mentors decided which areas would be reviewed 

primarily, development of the unit’s credit surveillance, head process and workflow, as well 

as internal handovers.  

Common for all identified areas was that the unit didn´t plan their work systematically or with 

total quality management, which is to be seen as a symptom of the lack of overall framework, 

policies and well-defined goals. The employees couldn´t describe the function and purpose of 

the unit, or how they contributed to Svenska Spels organization or to the Swedish society. 

Neither could they express how the unit’s internal actions and tasks together contributed to 

the common cause or how to work together to reach it, and we couldn’t find any (for the unit) 

defined goals, vision or overall assignment.   

Therefore, a general framework was put together combining theories of total quality 

management and processes, mapping with the official strategies, vision and goals that were 

found in the Svenska Spel annual report. To enable this, information was collected, modified 

and reformulated to fit the unit’s work situation. A mission, vision and strategy was made and 

new processes were established. This, together with new guidelines and documents for work 

practices, should make it possible for all the employees to work against the same goal in an 

effective and rationalized way that creates more value for the unit. 

The result of this essay is the creation of a main thread from Svenska Spels overall existing 

framework down to the unit’s work, as well as a new defined goal. To illustrate how this work 

can be implemented in different perspectives, a balanced scorecard has been created including 

suggestions for measurement and key performance indicators. Furthermore, the result of this 

essay contributes to the unit’s systematic approach to promote the analysis and continuous 

improvement based on fundamental proposed values. 

However, this project does not include implementation of the results and is therefore not 

going to ensure the outcomes. An action and application plan for further work will be handed 

over to the unit’s Team Leader. This will ensure that the systematic work approach 

progresses, is further improved and that the proposed mind set is maintained.  

 

Keywords: Management Control, Total Quality Management, Business Process 

Reengineering, Improvement project, AB Svenska Spel
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1. Inledning 
Genom att globaliseringen ständigt ökar och därmed kundkraven har varu- och tjänsteföretag 

ofrånkomligt varit tvungna att satsa på kvalitetsutveckling. Att arbeta med kvalitet innebär att 

verksamhetens värderingar, arbetsätt och verktyg analyseras i syfte att optimeras och 

förbättras (Bergman & Klefsjö 2007).  

 

Utbildningen Ekonomi och ledarskap för Hållbar utveckling har utbildat kvalitetstekniker som 

i en arbetstagarroll ska ha möjligheten att på offensivt sätt arbeta med ständiga förbättringar 

inom olika verksamheter och branscher. För att möjliggöra att den kunskap som erhållits 

under utbildningens gång kan realiseras och anpassas i en etablerad verksamhet genomförs 

detta examensarbete. Examensarbetet är genomfört i projektform med utgångspunkt från 

Tonnquist (2006) projektmodell.  

I detta projekt agerar AB Svenska Spel (sedermera nämnd Svenska Spel i rapporten) som 

värdorganisation, där deras avdelning ombudsekonomi har observerats med intentionen att 

konkritisera olika förbättringsområden och hur dessa kan arbetas med för att uppnå ökad 

effektivitet och lönsamhet såväl internt som externt.  

1.1 Bakgrund 
Under den inledande delen av vårterminen 2010 genomfördes en förstudie vid avdelningen 

ombudsekonomi på Svenska Spels huvudkontor i Visby. Förstudien ligger till grund för detta 

examensarbete och hade i syfte att identifiera olika förbättringsområden vid den studerade 

avdelningen. Dessa förbättringsområden presenteras i sin helhet i rapporten ‖Förstudie till 

examensarbete, AB Svenska Spel”(Blomberg & Wemnell, 2010).  

Som avslutning på förstudien beslutade förstudiens styrgrupp vilka förbättringsområden som 

skulle arbetas vidare med i examensarbetet. Dessa var avdelningens arbetsflöde och interna 

överlämningar samt de arbetsmoment som rör kreditbevakningsarbetet, vilka är de moment 

som detta projekt ska fokusera på och arbeta fram förbättringar till.  

1.2 Problembeskrivning 
Det övergripande problemet som genomsyrar avdelningen ombudsekonomi är att 

systematiska arbetssätt inte är implementerade tillsammans med avsaknaden av målstyrning. 

Problematiken kan primärt lokaliseras till Svenska Spels verksamhetsstyrning då 

övergripande strategier inte brutits ner till handlingsplaner och avdelningsmål, vilket 

resulterat i att hela avdelningen ombudsekonomi generellt inte arbetar utifrån strategiska 

arbetssätt. Detta har vidare inneburit att vanor och subjektiva angreppssätt blivit ett mer 

frekvent arbetssätt än att arbeta på ett uttalat och strategiskt sätt.  

Under observationerna och i diskussioner med de anställda på avdelningen har det 

framkommit att de dokumenterade rutiner och riktlinjer som existerar inte uppdaterats eller 

följs i det dagliga arbetet. Anledningen till detta kan återfinnas i den gedigna erfarenhet och 

kompetens som personalen besitter. Att avdelningen ej haft en operativ chef under längre 

perioder är också en bidragande faktor då de strategiska, proaktiva och systematiska frågorna 

inte bedrivits. Detta bidrar till att det i nuläget inte går att säkerställa att arbetsflödet är 

optimalt eller effektivt. Den rådande avsaknaden av offensiva kvalitetsmetoder har medfört att 
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verksamhetsutvecklingen inte prioriterats. Dessa faktorer har bidragit till att arbetet idag inte 

utförs på ett proaktivt och systematiskt sätt. 

Vidare kan avdelningen ombudsekonomi inte motivera eller argumentera för sina processer 

eller arbetssituation baserat på fakta då mätningar idag genomförs småskaligt men framförallt 

för att mätningarna inte sätts i relation till varandra eller analyseras. Då de uttalade ramarna 

för arbetsuppgifterna saknas, utförs idag flertalet icke värdeskapande aktiviteter och 

dubbelarbete. Detta blir extra tydlig i samband med medarbetarnas arbete kring 

kreditbedömningarna där den formella kreditpolicyn som ska verka som styrdokument till 

detta arbete inte aktualiserats eller uppdaterats sedan år 2006.  

Svenska Spel har fått i uppdrag från ledningen att organisationen ska bli en mer 

processorienterad men hur detta arbete ska bedrivas har inte fastställts vilket leder till att 

aktivitetsprocesserna på avdelningen endast kartlagts. Med detta faktum som bakgrund 

riskerar avdelningen ombudsekonomi att arbetet fortskrider på samma sätt som det hittills 

gjorts och ett av de specifika uppdragen, att förbättra avdelningen, som tilldelats blir svårt att 

uppnå. 

Affärsnyttan i detta projekt ligger i att avdelningen ombudsekonomi på ett effektivare sätt 

utnyttjar sina resurser och att en effekt av detta i sin tur leder till att avdelningens kunder, 

spel- och lott ombud samt vegaspartners, upplever ökat kundfokus. 

1.3 Syfte 
Det primära syftet med projektet är att skapa ett övergripande ramverk för avdelningen 

ombudsekonomi och att tydliggöra vad avdelningens huvuduppgifter är, vilka krav och 

förväntningar som ställs på avdelningen samt vad deras existens grundar sig i.  

Syftet är vidare att avdelningen ombudsekonomi ska erhålla ett resultat från projektet som 

påvisar att arbetsflödet effektiviserats genom att jämföra ett beskrivet nuläges med ett 

framtaget nyläge där avdelningens resurser minimerat icke värdeskapande aktiviteter.  

Att projektgruppen ska applicera tillhandahållna lärdomar i värdorganisationen, inhämta en 

ökad förståelse för teorierna genom praktiskt utförande samt förärva ny kunskap genom 

självstudier är också en effekt av det utförda projektet.   

1.4 Mål 
Utifrån det resultat som presenterats i ‖Förstudie till examensarbete, AB Svenska Spel” 

(Blomberg & Wemnell, 2010) samt beskriven bakgrund, problemformulering och syfte ska 

följande mål uppnås:  

- Att ha skapat ett ramverk och övergripande strategier för avdelningen ombudsekonomi 

som presenterats med en kartlagd huvudprocess.  

- Ett nytt arbetsflöde ska ha kartlagts där interna överlämningar har minskats samt innehåller 

föreslagna mätpunkter. 

- Att arbetet kring momenten som rör kreditbevakningarna har konkritiserats och prioriterats 

på ett sådant sätt att medarbetarna upplever ett förenklat och effektivare arbete.  

Resultatet av projektet och koppling till dessa mål ska presenteras senast den 3 juni 2010.  
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1.4.1Produktmål 

Effekten och produkten av projektets resultat har också som mål att resultera och uppnå 

följande: 

- En Projektplan 

- En slutrapport 

- En resultatrapport 

- Tydliggjorda ramar och strategier för avdelningen ombudsekonomi 

- Ett förslag på nytt arbetsflöde vid avdelningen ombudsekonomi 

- En ökad medvetenhet för betydelse av proaktivt kvalitetsarbete hos medarbetarna vid 

avdelningen ombudsekonomi. 

- Nya metoder och handlingsplaner för att effektivisera arbetssituationen vid avdelningen 

ombudsekonomi som är applicerbara för kommande kvalitetsarbete. 

 

1.5 Lösningsmetod 
För att skapa ett övergripande ramverk och för att tydliggöra vad avdelningen 

ombudsekonomi har för huvuduppgifter samt vad avdelningens arbete syftar till ska en 

huvudprocess fastslås. Detta innebär att övergripande strategier kommer utvecklas 

tillsammans med att avdelningens huvudprocess identifieras, vilken på ett påtagligt sätt ska 

kunna kopplas till avdelningens mål och uppgifter. Detta synliggörs med hjälp av en 

systembaserad processmodell som tydligt visar vad drivkrafterna och ingångsvärdena till 

processen ska vara och vad avdelningen ombudsekonomi i huvudsak ska leverera tillsammans 

med vad effekten av arbetet ska vara. Med koppling till huvudprocessen ska det nya 

effektivare arbetsflödet presenteras tillsammans med mätbara nyckeltal. För att säkerställa att 

samtliga intressenter identifieras ska en intressentkartläggning för avdelningen 

ombudsekonomi genomföras. 

Utifrån huvudprocessen ska sedan arbetet som rör kreditbedömningar beskrivas och 

analyseras. För att bryta invanda mönster och ineffektiva aktiviteter i den nuvarande 

arbetssituationen ska ett helt nytt flöde skapas med hjälp av processinnovation.   

Allt arbete i projektet ska ligga i linje med Svenska Spels uttalade strategier och 

målsättningar. För att möjliggöra detta ska det balanserade styrkortets arbetssätt användas så 

att övergripande visioner på ett systematiskt sätt bryts ner till avdelningens strategier, mål och 

handlingsplaner.  

Då resultatet inom ramen för detta projekt i praktiken inte ska implementeras, men nå en 

långsiktig hållbarhet och i realiteten genomföras ska projektet drivas med hjälp av 

förändringsledarskap. Detta för att säkerställa att resultatet har förutsättningar att omvandlas i 

realiteten och accepteras av medarbetarna som berörs av projektet.  

Som avslutning kommer examensarbetet att utvärderas genom att en undersökning utförs på 

avdelningen ombudsekonomi där medarbetarnas åsikter över insatsen, gångbar- och 

trovärdheten i det utförda arbetet efterfrågas. Denna undersökning syftar också till att 

kartlägga eventuella förändringar i medarbetarnas arbetssätt samt ifall att avdelningens 

kvalitetsarbete blivit mer proaktivt.     
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1.6 Avgränsningar 
Projektet avser att endast leverera en handlingsplan avseende för hur förbättringarna ska 

kunna genomföras, följas upp och säkerställas. Projektet kommer således inte att kunna 

garantera att något genomförande sker på avdelningen ombudsekonomi.  

Projektet kommer vidare inte att inkludera de arbetsmoment alternativt frågor som rör 

segmentet Förening, det vill säga de idrottsföreningar som är kopplade till Svenska Spels 

verksamhet. Projektet avgränsas vidare från att någon effekthemtagning ska genomföras och 

säkerställas. 
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2. Metod 
I kommande kapitel framställs de vetenskapliga angreppssätt som använts i detta 

examensarbete. Metodernas syfte och användning beskrivs och varje avsnitt avslutas med en 

skildring över hur angreppssätten nyttjats i projektet.  

2.1 Metodval 
Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) finns det i huvudsak två strategier för att närma sig en 

forskningsfråga, induktion och deduktion. När ett deduktivt angreppssätt används utgår 

forskaren från teorier för att senare kunna beskriva den händelse eller det objekt som 

studerats. Vid induktion utgår forskaren istället från empiri som sedan ställs emot teori och 

skapar modeller för att förklara det som studerats. Det finns därtill en kombinerad strategi 

som innehåller en blandning av induktion och deduktion, abduktion. Abduktion är vanligt 

förekommande vid fallstudier och innebär att forskaren växlar mellan empiri och teori och på 

så sätt växer en förståelse fram. 

I detta projekt har strategin abduktion använts, vilket innebär att den förkunskap som 

författarna befogat över har kompletterats och utvecklats genom att ny kunskap inhämtats via 

Svenska Spel och vidareutvecklats genom att sekundär- och primärdata har insamlats vilket 

lett till rapportens resultat.  

2.1.1 Kvalitativa angreppssätt  

Kvalitativa metoder är egentligen ett samlingsbegrepp för olika former av angreppssätt, vilka 

innebär att forskaren befinner sig ute i den situation som studeras (Kvalitativ metod, 2010). 

Larsen (2009) menar att denna metod kartlägger en helhet för att sedan lokalisera mönster i 

egenskaper och beteenden. Målet med att använda denna metod är att forskaren ska uppnå en 

förståelse för ämnet. Den kvalitativa metoden är användbar då en större mäng ostrukturerad 

data ska samlas in och utvärderas för att sedan presenteras i en löpande text. Nyttan i denna 

metod ligger i att materialet inte kan generaliseras och resultatet blir således överförbart till 

liknande situationer.  

Motsatsen till de kvalitativa metoderna är att arbeta med kvantitativa metoder. Det 

kvantitativa systemet är inriktat för att behandla numerisk data, vilken sedan skapar en bredd 

framför ett djup och där resultatet är statiskt och påvisar trender. 

För att resultatet av forskningen/projektet ska vara tillförlitligt finns det fler faktorer att ta 

hänsyn till, reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas den tillförlitlighet som 

mätningarna i studien har. Mätningarna som genomförs måste vara korrekt utförda samt att de 

eventuella mätinstrument som används därtill måste vara tillförlitliga (Thurén, 2007). Dessa 

mätningar ska också kunna genomföras av en annan forskare och då kunna ge samma resultat 

(Ejvegård, 2009). Validitet handlar om att forskaren undersöker det den avsett att undersöka 

(Thurén, 2007). 

Detta projekt är utarbetat efter ett kvalitativt perspektiv. Den data som samlats in under 

projektets gång har varit av mjuk karaktär, vilket gör att de kvalitativa metoderna fallit sig 

naturliga att tillgå eftersom underlaget inte varit av siffermässig karaktär. För att projektet ska 

uppnå de uppsatta målen krävs det förståelse och en hög validitet vilket de kvalitativa 

metoderna ger. Svårigheterna i att välja denna metod ligger i att reliabiliteten i det insamlade 
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materialet kan ifrågasättas då sanningskvoten tillsammans med subjektivt tolkningsutrymme 

gör att informationen riskerar att bli missvisande. 

2.1.2 Datainsamlingsmetod 

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) finns det två olika typer av data, primärdata och 

sekundärdata. Primärdata är information som samlats in för just denna studie och kan utgöras 

av bland annat observationer och intervjuer. Sekundärdata är data som tidigare samlats in men 

i annat syfte än för just den pågående studien. 

Datainsamlingen i detta projekt har genomförts genom att samla in både primär- och 

sekundärdata. Primärdata utgörs av observationer, intervjuer och fokusgruppsarbete. 

Sekundärdata utgörs delvis av Svenska Spels årsredovisning, 2008 och 2009 samt interna 

styrdokument samt till stordel av det resultat och förkunskap som samlats under projektets 

förstudie. Litteratur, teorier och föreläsningsmaterial utgör också sekundärdata. 

2.1.3 Fallstudie 

Fallstudie är en undersökningstyp som utförs då forskaren befinner sig ute i den verksamhet 

denne ämnar studera. Forskaren fokuserar då på en eller ett fåtal enheter för att på så sätt 

skapa sig en djupare förståelse för sin forskningsfråga (Bryman, 2006). Fördelen med 

fallstudier är att potentialen att skapa en närhet gentemot det studerade objektet möjliggörs 

samt att flertalet variabler studeras hos fåtal objekt, vilket ökar forskarens förståelse 

(Ejvegård, 2009).  

 

Detta projekt är genomfört i form av en fallstudie där syftet har varit att öka författarnas 

förförståelse och i realiteten studera komplexiteten i förbättringsområdena som lokaliserats. 

Vidare leder fallstudien till att resultatet anpassas utifrån avdelningens unika situation och 

därför har bättre förutsättningar att nå framgång.   

2.1.3.1 Observationer 

I den fallstudie som genomförts har den insamlade primärdata till stor del skett genom 

deltagande observationer. Ejvegård (2009) beskriver att det finns flera olika grader av 

deltagande i en observation och att observationen genomförs under en större tidsrymd. När en 

deltagande observation sker bör forskaren komplettera observationen med frågor, delta i 

samtal, lyssna och ta in av de saker som sker. Enligt Rönnerman (2004) kan den deltagande 

observationen kopplas samman med vad som kallas för aktionsforskning, vilken innebär att 

forskaren är med i verksamheten och samtidigt utvecklar och förändrar denna. Forskaren har 

här nära kontakt med verksamheten och skapar förståelse för denna för att sedan tillsammans 

med beställaren från organisationen kunna diagnostisera olika problem och komma fram till 

en lösning som sedan förbättras. 

Författarna har använt deltagande observationer vid avdelningen ombudsekonomi för att på så 

sätt skapa en ökad förståelse för medarbetarnas arbetssätt samt för att lokalisera eventuella 

grundläggande problem. Till detta har aktionsforskning använts i kompletterande syfte där 

samtal och diskussioner med såväl medarbetare och chefer genomförts där problem 

diagnostiserats samtidigt som lösningar gemensamt utformats för att uppnå långsiktiga och 

hållbara implementeringsförslag. 
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2.1.3.2 Intervjuer 

Enligt Bryman (2006) är intervjuer det mest förekommande metoderna inom de kvalitativa 

angreppssätten. En fördel som han ser med intervjuer är att den ger flexibilitet i 

informationsinhämtningen. Olika förekommande intervjumetoder är, strukturerad-, 

semistrukturerad- och ostrukturerad intervju. Den strukturerade intervjun innebär att 

intervjupersonen i förväg ställer samma frågor till flertalet personer på samma sätt. Målet med 

denna intervjumetod är att sammanhanget ska vara densamma. 

En semistrukturerad intervju utgår inte från samma strikta och förutbestämda seriella frågor 

som en strukturerad intervju gör. Denna intervju utgår från ett förutbestämt tema men 

frågorna ställs inte i en förutbestämd ordning och eventuella följdfrågor får ställas efter hand 

under intervjun. De ostrukturerade intervjuerna utgår endast från ett förutbestämt tema, 

intervjun sker på ett dialogartat sätt. 

Ett ytterligare sätt att genomföra intervjuer på är att ha en fokusgrupp. Enligt Bryman (2006) 

ska en fokusgrupp rymma mellan sex till tio personer som träffas med inriktning att diskutera 

ett specifikt tema vilket också utgör ramen för mötet. Mötet är av friare karaktär där ledaren 

ger medlemmarna möjlighet att fritt diskutera och ifrågasätta varandras åsikter och idéer. 

Fokusgruppsintervju är bra då en bild kan skapas över deltagarnas åsikter och syn samt att den 

inte är strukturerad vilket gör att innehållet i intervjun kan bli bredare och på så sätt inbringa 

en större förståelse. 

För att samla in primärdata samt erhålla medarbetarnas åsikter och chefernas synsätt på 

Svenska Spel har fokusgrupp, ostrukturerad, semistrukturerad och strukturerad intervju 

använts som ett komplement till deltagande observationer. I projektet används dessa metoder 

då en specifik fråga behöver få ett svar alternativt då ett nyläge ska skapas. Syftet är delvis att 

få samtliga berördas delaktighet och insikt i frågeställningarna, men också att skapa nya 

accepterade arbetssätt och nå framgång i eventuella förändringar.   

2.2 Åtta steg för ledning i förändring 
Enligt Kotter (1996) är en förändring tidskrävande och kan ses som en process vilken 

innehåller ett flertal faser. Genom att beskriva förändringen just som en process har åtta steg 

tagits fram som krävs för att nå framgång i förändringen.  

Stor vikt läggs på att stegen ska planeras och genomföras i den ordning som presenteras nedan 

och det lönar sig inte att reducera stegen. Detta skulle leda till en illusion av att förändringen 

påskyndas, dock kommer förändringen inte att nå det optimala resultatet. Ansvaret för att 

stegen följs och utförs i turordning ligger på ledaren för förändringen. Nedan följer en 

beskrivning av de åtta stegen (Kotter, 1996). 

1. Öka känslan av angelägenhet 

Medarbetarna måste först förstå varför en förändring krävs, ledaren kan här påvisa att 

organisationen befinner sig i, eller kommer att hamna i en typ av kris om inget sker. Det 

måste skapas en angelägenhetskänsla för en förändring. 
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2. Bilda det ledande teamet 

När organisationen beslutat att genomföra en förändring ska en grupp sättas samman vilken 

har till uppgift att planera och genomföra förändringsprocessen. Här poängteras det att 

gruppen ska innehålla egenskaper och personer som är mest lämpade för att uppnå 

förändringens syfte. Det är av stor vikt att gruppen som tillsätts har mandat att genomföra 

förändringen både uppifrån ledningen och från resterande organisation. Gruppen måste ha ett 

väl fungerande samarbete och inge tillit och förtroende för de som är utomstående från 

gruppen. 

 

3. Skapa en bra vision 

En långsiktig vision måste skapas för att organisationen ska veta vad de ska arbeta mot och 

vad det långsiktiga målet är. En effektfull vision ska inte bara vara realistisk och uppnåelig 

utan också innehålla ord som påverkar de berördas känslor. 

  

4. Kommunicera för att få alla med 

Det är inte bara det tillsatta förändringsteamet som ska ha kunskap och information om det 

pågående förändringsarbetet, utan det är av största vikt att informationen och kunskapen når 

ut till de resterande i organisationen. Lika viktigt är att samtliga inom organisationen får 

möjlighet att framföra sina åsikter och tankar kring arbetet. Den kommunikation som sker 

från förändringsteamet ska vara korrekt, koncis och engagerande. Att upprepa sitt budskap är 

också en framgångsfaktor.  

 

5. Ge möjlighet för medlemmar att delta 

Det är av stor vikt att alla är delaktiga i förändringen därför bör ett forum upprättas där 

förslag, farhågor, information och synpunkter kan lämnas. Dock räcker det inte med att ge 

möjligheten till delaktighet, utan tyngden ligger vid att behandla och ta till sig synpunkterna.    

 

6. Skapa tidiga resultat 

För att påvisa att förändringsarbetet framskrider såsom planerat bör tidiga och tydliga resultat 

påvisas. Dessa resultat ska ge kraft till organisationen att fortsätta förändra och ge känsla av 

framgång till individen. 

7. Ge inte upp 

En förändring är en långdragen process som tyvärr ofta har svårt att påvisa tydliga resultat. 

Det är därför av vikt att inte släppa processen och tro att förändringen gått i stöpet och därför 

är kontinuitet och ihärdighet nyckelord som ledaren måste arbeta utifrån. 

8. Fixera förändring i organisationen 

Förändringsprocessen avslutningssteg är att implementera och säkerställa att förändringen 

sätter sig i organisationens kultur och återspeglar medlemmarnas beteenden och normer 

(Kotter, 1996). 

För att resultatet av detta projekt ska ha så stor möjlighet att nå framgång som möjligt samt att 

medarbetarna accepterar och känner sig delaktiga i förbättringsarbetet krävs det att författarna 

innehar ett tydligt ledarskap till arbetet. Ytterligare en förutsättning för att resultatet sedan ska 

implementeras och att förändringen bibehålls efter projektets avslut är att på ett strategiskt sätt 
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arbeta med förändringsledarskap. Därför har denna åttastegsmetod valts ut då den är enkel, 

tydlig och applicerbar för detta projekt. 

 

Under projektets gång har författarna arbetat utifrån de sex inledande stegen. Då projektet 

innefattar olika förändringar i avdelningens nuvarande arbetsätt är det av yttersta vikt att 

författarna tar hänsyn till och beaktar förändringsledarskapets metoder. Att förankra projektet 

med samtliga som är berörda en tyngdpunkt i projektet då det är medarbetarna som kommer 

att genomföra förändringen i praktiken. En utvärdering av författarna förmåga att leda i 

förändring presenteras i avsnitt 7.1 Projektet och dess utförande. 

De två avslutande stegen som innefattar att ledaren ska tänka utifrån en uthålligt och 

långsiktigt synsätt överlämnas i projektets avslutningsfas till avdelningschefen då detta 

projekts tid inte möjliggör att effekterna av förändringarna säkerställs. Hur detta bör ske i 

praktiken presenteras i avsnitt 8. Förslag till fortsatt arbete. 
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel presenterar och förklarar vilka teorier som arbetats med i detta examensarbete. 

Då det återfinns mängder av olika vetenskapliga teorier har författarna fokuserat på att arbeta 

med de mest grundläggande teorier som rör kvalitetsteknik och verksamhetsstyrning. Då 

kvalitets- och verksamhetsstyrning inte aktivt har arbetats med vid avdelningen 

ombudsekonomi, samt att kommande resultat ska överlämnas för implementering, har stort 

fokus i urvalsprocessen legat på att välja de teorier som är applicerbara och inte för 

komplicerade.  Detta för att resultatet ska vara så framgångsrikt och effektivt som möjligt.  

3.1 Vision, mål och strategi 
Organisationens högsta ledning har ansvaret för att skapa en övergripande vision för 

organisationen. Efter att en affärsidé formulerats och visionen är satt bör en målneddelning 

ske, där visionen bryts ned till långsiktiga mål som sedan kompletteras med strategier som i 

sin tur påvisar hur målen ska nås. De satta målen ska sedan brytas ned och spridas över hela 

organisationen.  Det är också viktigt att både visionen och strategierna måste förankras och 

förstås i organisationen (Bergman & Klefsjö, 2007). En annan viktig faktor för att 

organisationen ska nå framgång med sin övergripande strategi är dessa är tydliga, väl 

förstådda och accepterade i organisationen (ISO 9004:2009).  

3.1.1 Affärsidé 

Affärsidén ska innehålla varför organisationen finns till och dess roll i samhället, vidare ska 

denna även tala om vad organisationen producerar samt vad den ska uträtta och för vem. 

Internt har en affärsidé stor betydelse då den talar om för de anställda vad organisationen ska 

göra samtidigt har denna även externt intresse gentemot kunder, leverantörer och övriga 

intressenter. Affärsidén utgår således från kundnyttan och beskriver vilka behov 

organisationen uppfyller och varför kunderna ska köpa produkter eller tjänster från 

organisationen. Det är viktigt att affärsidén är enkel och på så sätt kan kommuniceras på ett 

lätt sätt (Bergman & Klefsjö, 2007). 

3.1.2 Vision 

En vision ska visualisera ett framtida önskeläge för organisationen samt när de vill vara där. 

Denne ska vara en förlängning och utformas utifrån affärsidén. Visionen ska ge mening och 

verka som en riktlinje för organisationen, dess anställda och intressenter. Visionen ska vidare 

vara:  

Önskvärd – den ska skapa positiva känslor. 

Flexibel – för att ge utrymme för individuella initiativ ska visionen vara allmänt formulerad.  

Tydlig - visionen ska inneha en tydlighet gällande det framtida tillståndet och vägen dit. 

Kommunicerbar – Visionen ska vara lättkommunicerad i organisationen.  

Stabil - Visionen ska kunna användas under en lång tidsperiod utan att behöva justeras 

(Bergman & Klefsjö, 2007). 

3.1.3 Mål 

För att nå visionen måste det finnas mål på vägen, vilka ska finnas både på lång och kort sikt. 

Organisationens mål ska påvisa vad som ska vara uppfyllt och när. För att kunna nå målen 

krävs det att organisationen avsätter de resurser som behövs samt att de formuleras tydligt så 

organisationens medlemmar vet vad målen syftar till. Ett sätt att upprätta mål på är att utgå 
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från att målet ska vara, specifikt, mätbart, accepterat, rimligt och tidsbestämt när det 

formuleras. Enligt Bergman och Klefsjö (2007) förkortas detta SMART och således uttrycks 

det att ‖smarta‖ mål skapas. Detta innebär att målen ska vara:  

Specifikt – målet ska vara konkret formulerat 

Mätbart - det är viktigt att målen är formulerat i mätbara termer. 

Accepterat – organisationens medlemmar ska acceptera målen, lättast blir om de även får vara 

delaktiga i framtagningen. 

Realistiskt – målet måste även vara realistiskt att nå. 

Tidssatt – målen ska även vara tidssatta. 

Dock räcker det inte att målen formuleras utifrån ‖SMART‖, utan det måste också finnas 

någon som är ansvarig för målen. För att följa upp arbetet mot målen krävs även mätetal som 

indikerar om arbetet mot målen fortgår som tänkt. De övergripande målen måste sedan brytas 

ned i organisationen så de blir mer specifika för varje avdelning eller process. Målen måste 

även förankras ytterligare när de bryts ned så de förstås av de som arbetar på avdelningarna 

och i processerna (Bergman & Klefsjö, 2007). Detta är således den målneddelning som kort 

introduceras inledningsvis i avsnitt 3.1 Visioner, Mål och Strategier. Även i ISO 9004:2009 

påvisas vikten av att målen inom organisationen är mätbara och tidssatta samt vem som har 

ansvar och befogenhet över att målen nås.  

3.1.4 Strategi och policy 

En strategi är en plan innehållande olika åtgärder och aktiviteter som ska vidtas för att nå 

organisationens uppsatta mål. Hur strategin ser ut beror på vad det är för organisation samt 

vilka mål som denna satt. 

En policy påvisar hur organisationens normer och värderingar ser ut, det vill säga 

organisationens grundläggande principer för hur de ska handla i olika avseenden. Det finns 

olika former av policys till exempel kvalitetspolicy, miljöpolicy och personalpolicy med flera. 

Organisationens strategi och policy verkar tillsammans som komplement till affärsidén för att 

kunna nå visionen, de svara alltså på frågan hur organisationen ska nå till sin vision (Bergman 

& Klefsjö, 2007).  Kommunikationen kring organisationens strategi och policy bör vara 

ständigt pågående (ISO 9004:2009). 

3.2 Balanserat styrkort 
Den traditionella styrningen av verksamheter har tidigare utgått från ett finansiellt perspektiv. 

Detta perspektiv påvisar dock endast effekter av redan skedda händelser/beslut och utgår 

därmed från en kortsiktig och reaktiv styrning. För att främja en sundare, mer långsiktig och 

balanserad verksamhetsstyrning introducerades år 1992 en metod kallad balanserat styrkort, 

ofta benämnt vid sitt engelska namn balance scorecard alternativt dess förkortning BSC 

(Bengtsson & Skärvad, 2001).  

Det balanserade styrkortet, som illustreras i figur 1 nedan, utgår i grunden från fyra 

perspektiv, kund-, finansiellt-, process-, förnyelse och utvecklingsperspektivet, vilka kan 

variera beroende på typ av organisation. Synsättet är att det balanserade styrkortet utgår från 

igår, idag och i morgon för att styrningen av verksamheten ska vara långsiktig. Grundidén 

med metoden är att verksamhetens riktning även ska kunna kommuniceras på ett tydligt sätt. 
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Kundperspektiv – utgår från hur kunden uppfattar organisationen, vilket till exempel kan 

handla om kundtillfredsställelse och nya kunder. 

Finansiellt perspektiv – utgår från vad ägarna tycker, och handlar om lönsamhet, skulder, eget 

kapital och tillväxt. 

Processperspektiv – utgår från vad organisationen måste vara bra på. Detta perspektiv kan till 

exempel innefatta underhåll av processen och effektivitet. 

Förnyelse och utvecklingsperspektiv- utgår från hur organisationen kan arbeta med 

förbättringar i ett långsiktigt perspektiv. Detta innehåller till exempel aspekter så som ny 

kunskap och lärande (Olve et al. 1999).  

 

 

 

Perspektiven ska länkas samman och kopplas till organisationens vision och strategi, vilket 

sker genom att visionen bryts ner till strategiska mål inom de olika perspektiven. Sedan 

upprättas framgångsfaktorer som påvisar vad organisationen måste göra för att nå de 

strategiska målen. Därefter upprättas mått och handlingsplaner för varje perspektiv. Fördelar 

med att använda det balanserade styrkortet är att de motverkar suboptimering och att det ökar 

möjligheten att bli en lärande organisation (Olve et al. 1999). 

3.3 Offensiv kvalitetsutveckling 
Begreppet kvalitet har under de senare åren kommit att få en bredare innebörd. Från att vara 

förknippat med en varas fysiska egenskaper till att även innefatta dess förmåga att 
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Figur 1 Balanserat styrkort, fritt efter Olve et al. 1999. 
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tillfredställa kunders behov och dess förväntningar. Bergman & Klefsjö (2007, s 25) 

definierar kvalitet som följande ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, 

och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. Kvaliteten hos en tjänst eller vara 

har även kommit att bli en stor konkurrensfaktor vilket i sin tur har inneburit att intresset för 

kvalitetsutveckling har ökat (Eliasson et al. 1999). 

Att arbeta med kvalitetsutveckling innebär ett arbete där alla medarbetar deltar för att ständigt 

förbättra organisationen och dess processer (Bergman & Klefsjö, 2007). Vidare bör det även 

ske en ständig strävan efter en ökad kundtillfredsställelse med en mindre resursåtgång. För att 

arbetet med kvalitetsutveckling ska fungera och bli framgångsrikt krävs ett systematiskt 

angreppssätt vid identifiering av förbättringsområden och vid utarbetning av olika lösningar. 

Att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling är ett arbete som kräver resurser och uthållighet. 

Att detta arbete många gånger misslyckas beror ofta, enligt Eliasson et al. (1999), på att 

organisationen inte avsatt tillräckligt med resurser samt att ledningen inte varit engagerad i 

tillräcklig omfattning. Det kan också bero på att organisationen endast implementerat delar av 

den offensiva kvalitetsutvecklingen och därmed missar den helhet som krävs för att kunna nå 

framgång.   

3.3.1 Hörnstensmodellen 

Att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling kan sammanfatts i en modell som benämns som 

hörnstensmodellen, vilken illustreras i figur 2 nedan. Hörnstensmodellen består av sex 

grundvärderingar, dessa är att sätta kunden i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med 

processer, ständigt arbeta med förbättringar, skapa förutsättningar för delaktighet och 

ledningens engagemang. Värderingarna ska verka i symbios för att skapa en helhetsbild, 

vilket är viktig för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Värderingarna bör angripas med väl 

valda arbetssätt och verktyg för att helhetsbilden ska uppnås (Bergman & Klefsjö, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunden i centrum, innebär att organisationen aktivt arbetar med att ta reda på vad deras 

kunder, interna såväl som externa, efterfrågar och vill ha. Arbetssätten ska här utgå från 

Figur 2 Hörnstensmodellen, fritt efter Bergman & Klefsjö, 2007. 
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kundernas önskningar, förväntningar och behov. Förändringar som genomförs ska resultera i 

ett bättre resultat för kunden 

Basera beslut på fakta, betyder att viktiga beslut i en organisation inte ska fattas på lösa 

grunder utan vara väl underbyggda. För att möjliggöra detta måste lämplig information, 

verbal som numerisk hela tiden samlas in för att sedan struktureras och analyseras. Utifrån 

analysen dras sedan slutsatser som ligger till underlag för beslut. 

Arbeta med processer, förutsätter att samtliga processer inom organisationen först blir 

kartlagda innan arbetet kan påbörjas. En viktig del i processarbetet är att identifiera dess 

kunder och leverantörer för att kunna ge tydliga signaler om vad processen kräver och vilka 

resultat den ger. Processerna bör sedan ses över på en regelbunden basis och hela tiden 

förbättra så att arbetet blir effektivare.  

Skapa förutsättningar för delaktighet, innebär att medarbetarna måste tillåtas att vara 

delaktiga i organisationens förbättringsarbete. Genom att arbeta med delaktighet främjas 

individernas engagemang och tillfredställelse, vilket uppnås genom delegering, 

kommunikation och utbildning. 

Engagerat ledarskap, är en förutsättning för att någon av ovanstående värderingar ska 

fungera. Därför måste ledaren först och främst ha en tro på att offensiv kvalitetsutveckling är 

bra för sin organisation. Ledaren måste vara engagerad och utöva sitt ledarskap på ett sådant 

sätt som får medarbetarna att känna sig trygga och vågar utvecklas och aktivt delta i 

utvecklingen av den egna organisationen. Ledaren måste vidare vara synlig, visa engagemang 

och agera som förebild för medarbetarna  

Arbeta med ständiga förbättringar, är ett måste om en organisation ska överleva och vara 

konkurrenskraftig. Organisationen måste därför arbeta med att kontinuerligt förbättra 

verksamheten och dennes processer. För detta krävs att organisationen innehar en mental bild 

över att allt hela tiden kan göras bättre, med mindre resurser och ge mer kundnytta för att på 

så sätt kunna tillfredställa sina kunder på ett effektivare sätt (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Genom att arbeta med ständiga förbättringar byggs möjligheten upp att överträffa kundernas 

förväntningar och på så sätt vinna kundens långsiktiga förtroende. Ett hjälpmedel för att 

arbeta med förbättringar är att använda sig av en förbättringscykel som innehåller fyra steg 

vilka är planera, gör, studera och lär, vilket på engelska översätts plan, do, study och act 

förkortat PDSA-cykeln (Bergman & Klefsjö, 2007). Figur 3 nedan visualiserar denna 

cykelprocess.  
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Figur 3 PDSA-cykeln även kallad förbättringscykeln, fritt efter Bergman & Klefsjö, 2007. 

Planera-fasen innebär att information inhämtas, bakomliggande orsaker till problem 

identifieras och lösningsmetoder tillsammans med en handlingsplan arbetas fram. I gör-fasen 

genomförs de planerade åtgärderna från handlingsplanen. I studera-fasen analyseras och 

utvärderas de genomförda åtgärderna. Här ska kunskap om förbättringens genomförande 

inhämtas.  

I lär-fasen ska de planerade, genomförda och analyserade åtgärderna implementeras förutsatt 

att dessa lett till förbättring, annars förkastas dessa och förbättringsarbetet börjar om från 

början. Som komplement till PDSA-cykeln kan de ‖fem varför‖ användas som innebär att 

frågan varför ställs fem gånger i följd för att komma till grundorsaken till olika 

förekommande problem (Eliasson et al. 1999). 

3.4 Process 
En process kan definieras på flertalet olika sätt. Ljungberg & Larsson (2001, s 44) definierar 

process som ‖en process är ett repetitivt nätverk av i ordning länkande aktiviteter som 

använder information och resurser för att transformera ”objekt in” till ”objekt ut”, från 

identifiering till tillfredställelse av kundens behov‖. Det finns ingen allmän vedertagen 

definition av en process och olika författare väljer olika definitioner men gemensamt är att 

processerna i en organisation ska tillfredställa ett internt och externt kundbehov. Processen 

börjar med att ett kundbehov identifieras och slutar sedan med att kundbehovet 

förhoppningsvis tillfredställs. Processer kräver resurser av olika former, vilka exemplifieras i 

kommande avsnitt 3.4.1 Processkartläggning, för utan dessa kan inte processen existera. 

Processer är tvärfunktionella och de kan löpa genom hela organisationen men även genom 

andra externa verksamheter. En process är uppbyggd av delprocesser som i sin tur är 

uppbyggda av aktiviteter (Ljungberg & Larsson, 2001). Det finns olika kategorier av 

processer. De som löper genom hela organisationen kallas vanligtvis för huvudprocess vilken 

till exempel kan utgöras av en tillverkningsprocess (Dican-der-Alexandersson et al. 1998). 
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Bergman & Klefsjö (2007) benämner huvudprocess som synonymt med kärnprocess och 

operativ process.  

Det finns tre olika typer av processer i en organisation, individuella processer vilka utförs av 

enskilda individer, funktionella processer som är kopplade till en avdelning i organisationen 

och huvudprocess vilken löper tvärs över organisationen genom olika avdelningar (Bergman 

& Klefsjö, 2007).  

Huvudprocessen i organisationen ska fylla kundernas behov medans dess stödprocesser ska 

fungera som en resursgivare till huvudprocessen. I en organisation förekommer också 

ledningsprocesser som har till uppgift att ta fram mål, strategier och kontinuerligt förbättra 

organisationens processer.
1
 

3.4.1 Processkartläggning 

Att göra en kartläggning över organisationens processer är ett bra sätt att visualisera dessa på 

(Ljungberg & Larsson, 2001). Fördelar med processkartläggning är att det bidrar till en 

gemensam bild över organisationen för alla medarbetare, samtidigt som det skapar samarbete 

genom att alla inriktar sig på att förbättra dess helhet istället för delar av denna. Därvid skapas 

en syn där eventuella avvikelser inte ses som individuella fel utan som en helhet. 

Processkartläggningen tydliggör även kund och leverantörsförhållandet internt i 

organisationen.
2
 

Att göra en kartläggning över organisationens processer är ett steg i riktning mot att förbättra 

sin organisation, då detta underlättar för mätning och analys av processerna som sedan leder 

till identifiering av förbättringsområden (Ljungberg & Larsson, 2001). 

När processerna ska kartläggas är det viktigt att veta dess gränssnitt, det vill säga vart 

processen börjar och vart den slutar. Viktigt är vidare att även veta dess ingångsvärde, det 

som kommer in i processen, och dess utgångsvärde, det som blir resultatet av processen. När 

detta är gjort ska processens resurser kartläggas, vilket vanligtvis görs utifrån ‖nio M‖, som 

står för mätning, metod, miljö, maskin, medel, material, marknad, människa och ledning 

(management).  

 

Processen kan visualiseras, vilket görs i figur 4 nedan, i en systembaserad processmodell där 

det tydligt går att se de identifierade gränssnitten och processens ingångs- och utgångsvärde. 

Oavsett vilka processer som kartläggs är det viktigt att förstå att dessa integrerar med 

varandra och med omvärlden, vilket skapar och ger återkoppling från processens intressenter.
3
 

Processer inom en organisation bör ses och hanteras som ett system där de olika processerna 

bildar ett nätverk som samverkar (ISO 9004:2009). 

                                                 
1
 Isaksson, Raine, 2007-08-26, ‖Kompendium Processledning och processmätning‖, Högskolan på Gotland. 

2
 Isaksson, Raine, 2007-08-26, ‖Kompendium Processledning och processmätning‖, Högskolan på Gotland. 

3
 Isaksson, Raine, 2007-08-26, ‖Kompendium Processledning och processmätning‖, Högskolan på Gotland. 
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Figur 4 Systembaserad processmodell, fritt efter Isaksson, 2009. 

När processen har kartlagts kan mätpunkter upprättas för att få en uppskattning över 

processens kapacitet och samtidigt få ett underlag till förbättringar. Det är viktigt att mäta 

utvalda saker och därmed inte mäta allt, då lätt de viktiga mätningarna annars försvinner i 

mängden. När nuläget är kartlagt går det också att justera processkartan för att kunna förenkla 

processen eller för att standardisera arbetssätt.
4
 

Det räcker dock inte för organisationen att endast kartlägga sina processer för att bli 

framgångsrik, utan processen måste också ledas. Processledare, även kallad processägare, kan 

utnämnas för varje process i organisationen, och denne bör ha ett tydligt ansvar och 

befogenhet för att kunna underhålla processen samt tillföra de resurser som är nödvändiga för 

att processen ska fungera (ISO 9004:2009).  

När processledaren börjar med kartläggningen av processerna är det viktigt att denne förstår 

den identifierade processen samt har en övergripande förståelse för vad processer i stort är. 

Det är vidare viktigt att kartläggningen verkligen avspeglar hur arbetet går till idag och inte 

visar på hur de skulle vilja att processen såg ut.
5
 Den kartlagda processen kan vidare beskrivas 

i ett flödesdiagram, vilka visar i vilken ordning aktiviteterna sker och hur de hänger ihop. 

(Ljungberg & Larsson, 2001).  

                                                 
4
 Isaksson, Raine, 2007-08-26, ‖Kompendium Processledning och processmätning‖, Högskolan på Gotland. 

5
 Isaksson, Raine, 2007-08-26, ‖Kompendium Processledning och processmätning‖, Högskolan på Gotland. 
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3.4.2 Processinnovation 

Processinnovation, eller oftare använda benämningen på engelska Business Process 

Reengineering (BPR), är en metod för att genomföra drastiska förbättringar i en process. När 

en processinnovation genomförs tas ingen hänsyn till hur arbetet utförs i nuläget, utan fokus 

ligger på hur arbetet borde utföras på bästa sätt. Detta innebär att kartläggningen av 

arbetsflödet genomförs helt och hållet på ett ‖blankt papper‖.
6
 När processinnovationen 

genomförs kan strukturen planeras och genomföras enligt den cykel som illustreras i figur 5 

nedan.  
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Figur 5 Processinnovationscykeln, fritt efter Ljungberg & Larsson, 2001. 

I första fasen ska behovet av en förändring belysas och mobilisera en medvetenhet om att en 

förändring är nödvändig. Steg två innefattar att analysera, granska och förstå bristerna i den 

nuvarande processen. I detta skede beskrivs nuläget. Det efterföljande steget innebär att ett 

helt nytt processflöde arbetas fram. Fokus ska ligga på att hitta nya vägar och principer att 

arbeta efter samt att sätta kunden, effektivitet och värdeskapande aktiviteter i centrum för 

arbetsflödet. Den avslutande fasen innebär att realisera, testa och implementera det nya 

arbetsflöde som tagits fram
7
  

3.5 Mätning och nyckeltal 
Mätningar kan genomföras över andra saker inom organisationen än just processerna, som i 

avsnitt 3.4.1 Processkartläggning beskrevs. Kritiska faktorer för organisationen som de själva 

kan råda över bör mätas och uttryckas i nyckeltal. Dessa kan hjälpa organisationen att ge 

indikationer på hur effektiv den är i vissa avseenden. Nyckeltalen kan sättas på många olika 

                                                 
6
 Isaksson, Raine (2009) Föreläsning ‖Att leda och förbättra värdekedjan” VT-09 Högskolan på Gotland.  

7
 Isaksson, Raine (2009) Föreläsning ‖Att leda och förbättra värdekedjan” VT-09 Högskolan på Gotland. 
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delar inom organisationen, till exempel de interna processerna, olika former av prestation, 

kvalitet, personal och finansiering. Viktigt är att dessa nyckeltal är mätbara och intressanta att 

mäta.  Att mäta olika faktorer i organisationen och på så sätt upprätta olika former av 

nyckeltal medför att verksamheten även kan styras på ett effektivare sätt (Catasús et al. 2008).  

Vidare hjälper även dessa till stämma av och påvisa framsteg som tas mot de övergripande 

verksamhetsmålen. Genom att de uppsatta nyckeltalen synliggörs i organisationen möjliggör 

det för ett ökat engagemang och en grund för ständiga förbättringar. Dessa nyckeltal kan 

användas i kompletterande syfte till mätningar som görs på en specifik process (Strategiska 

nyckeltal KPI, 2010).  

3.6 Intressentanalys 
En intressent är någon som på ett eller annat sätt påverkar eller påverkas av organisationen.

8
 

Sättet att uppfylla intressenternas behov och förväntningar på ett långsiktigt och balanserat 

sätt är till stor del avgörande för en organisations framgång. Det är därför viktigt att 

organisationen kartlägger sina intressenter, vilka dessa är, hur de påverkar/påverkas av 

organisationen samt hur deras behov är tänkta att uppfyllas (ISO 9004:2009).  

Intressenterna kan till exempel utgöras av organisationens ledning, kunder, anställda, 

samhället, leverantörer, finansiärer och ägare.
9
 Intressenterna kan sedan klassificeras utifrån 

kärn-, primär-, och sekundärintressent beroende på hur de påverkar/påverkas av 

organisationen, vilket kan underlätta när prioriteringar måste göras och vid upprättande av 

åtgärds- och kommunikationsplaner. 

Intressenternas behov och förväntningar bör sedan analyseras för att veta om organisationen 

levererar rätt saker vid rätt tidpunkt och till rätt intressent (Tonnquist, 2006). 

Intressentkartläggningen hjälper organisationen att identifiera sina viktigaste intressenter och 

bidrar till att skapar en helhetsbild.
10

 

                                                 
8
 Larsson, Magnus (2007) Föreläsning ”Intressentmodellen” HT-07 Högskolan på Gotland. 

9
 Larsson, Magnus (2007) Föreläsning ”Intressentmodellen” HT-07 Högskolan på Gotland. 

10
 Larsson, Magnus (2007) Föreläsning ”Intressentmodellen” HT-07 Högskolan på Gotland. 
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4. Empirisk referensram 
I detta kapitel presenteras den data som insamlats under examensarbetets gång. Empirin 

utgörs av information som inhämtats från projektets inledande fas, förstudien, samt genom 

deltagande observationer och intervjuer vilka genomförts under projektets genomförandefas. I 

denna fas har riktade frågor ställts för att samla kompletterande information för att på så sätt 

kunna säkerställa projektets mål och syfte. Underlag för de olika intervjuerna återfinns i 

Bilaga 4.  

Fallstudien, som detta examensarbete grundar sig i, är genomförd på Svenska Spels avdelning 

ombudsekonomi som är placerad inom företagets ekonomistab med placering på 

huvudkontoret i Visby.  

4.1 Verksamheten  
Svenska Spel ägs av regeringen och huvudman är finansdepartementet. Svenska Spel är 

Sveriges största spelföretag med kontor placerade i Visby och Sundbyberg (Årsredovisning 

Svenska Spel, 2008). Vidare bedrivs i Svenska Spels regi fyra kasinon som är placerade i 

Stockholm, Malmö, Sundsvall och Göteborg. Verkställande direktör för verksamheten är 

Meta Persdotter som tillträde tjänsten 1 februari 2009 (Årsredovisning Svenska Spel, 2009). 

En illustration av Svenska Spels organisation återfinns i bilaga 1.  

Svenska Spel verkar på den svenska spelmarknaden där de innehar monopol tillsammans med 

ATG
11

, Folkspel
12

 och Spero
13

. Dessa aktörer äger specialtillstånd för att sälja lotter och spel, 

vilket tilldelats av Lotteriinspektionen, och innebär att de inte är konkurrensutsatta. På den 

oreglerade marknaden, det vill säga internetspel, konkurrerar Svenska Spel med flertalet 

utländska aktörer (Årsredovisning Svenska Spel, 2008).  

Svenska Spels överskott går tillbaka till samhället och fördelas till olika områden. De som får 

del av överskottet är stadskassan, riksidrottsförbundet och ungdomsstyrelsen (Årsredovisning 

Svenska Spel, 2009). Svenska Spels spelintäkter och nyckeltal samt hur utdelningen fördelats 

under åren 2007 – 2009 återfinns i bilaga 1.  

Det finns olika kanaler för att ta del av Svenska Spels produkter. Delvis via hemsidan som 

tillhandahåller lotterier, spel och poker. Via 3 346 stycken idrottsföreningar runt om i landet 

kan kunder köpa olika föreningslotter. I 6 758 stycken butiker, spel- och lottombud, kan lotter 

och spel inhandlas och på 2 187stycken restauranger, vegaspartners, kan kunder spela på 

Vegasmaskiner. I dagsläget har triss och lotto den största kundstocken och är de starkaste 

varumärkena, vilket dock varierar det från dag till dag. 

Avdelningen ombudsekonomi är placerad inom ekonomistaben och sysselsätter totalt 17 

heltidstjänster fördelat på 19 personer. Avdelningen har under en längre period varit chefslös 

men från årsskiftet 2009/2010 leds avdelningen av avdelningschef Jakob Snoder. 

Avdelningschefen rapporterar till ekonomichef Charlotta Broström som är underställd 

                                                 
11

 Aktiebolaget Trav och Galopp. Bedriver spel på hästtävlingar 
12

 Folkrörelsernas spel står bland annat bakom Bingolotto och Sverigelotten 
13

 Spero tillhandahåller skraplotter där allt överskott går tillbaka till nykterhetsrörelsen IOGT-NTO  
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ekonomidirektör tillika ledningsrepresentant Anders Hägg. En visualisering över 

ekonomistabens organisations återfinns i figur 6 nedan. 

Avdelningen har vid detta projekt varit uppdelad i tre grupper, varav dessa är 

ombudsadministrationen, kreditenheten och krav-inkassogruppen.  

Ekonomidirektör

Anders Hägg
 

Assistent

Susanne Enekvist

 

Ekonomichef 

Charlotta 

Broström

Controlling

Anders Hägg (t.f)

 

Säkerhet & 
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Johan Kaspár
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Redovisning 

Age Thomasson
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Affärsproc. & Projekt

Gun Andreasson
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Intern Service

Lars Jenssen 

Ombudsadministration 4,75 (5 pers)
 

Kreditenheten 3,25 (4 pers) 
 

Krav – Inkasso 9 (10 Pers)

  
Figur 6 Organisationsschema över ekonomistaben, fritt efter Insidan, 2010. 

Svenska Spel har genomgått en omfattande omorganisation, vilken inte är helt färdig, men 

avdelningen ombudsekonomi eller resterande delar av staberna har inte inkluderats i den 

strukturella omorganisationen (Blomberg & Wemnell, 2010). Syftet med omorganisationen 

har varit att organisationen ska bli mer samlad och sträva åt samma mål och uppdrag.
14

 Vidare 

ska organisationen bli processorienterad, vilket har påbörjats, bland annat genom att 

kompassprojektet startat. Kompassprojektet är arbetsnamnet på det projekt där 

organisationens processer kartläggs.  

För att få organisationen att sträva åt samma mål, och det uttalade uppdraget, har ledningen 

påbörjat ett arbete med att implementera målstyrning, vilket tidigare inte har funnits. Detta 

ska också skapa nya värdegrunder i hela verksamheten. Vidare ska mandat och 

beslutsfattande spridas ner i hierarkin för att på så sätt få ökad delaktighet och engagemang. 

Organisationens avdelningar ska också aktivt arbeta med sina processer vilket ska leda till att 

medarbetarna får en mer proaktiv inställning så argument och motiveringen till sitt arbete blir 

tydligt och strävan att alltid förbättra sitt arbete ska leda till ökad effektivitet
15

.  

                                                 
14

 Sektionsmöte med ekonomichef Charlotta Broström, 2010-04-19. 
15

 Persdotter, Meta, VD AB Svenska Spel, frukostmöte 2010-05-04. 
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Omorganisationen ska, för Svenska Spel, i slutänden bidra till att lönsamheten ökar, de blir 

spelarens första val och att företaget blir ‖idrottens bästa vän‖ då mer kapital når ut i 

samhället.
16

   

4.2 AB Svenska Spels övergripande strategier 
Svenska statens uppdrag som tilldelats Svenska Spel innebär att de ska leverera spel och 

lotterier till det svenska samhället samtidigt som dessa också ska avspegla trovärdighet, 

världsledande spelansvar, säkerhet och det sociala skyddsnätet ska prioriteras när nya 

spelformer utvecklas (Blomberg & Wemnell, 2010). Verksamheten ska också bedrivas på ett 

kostnadseffektivt sätt (Årsredovisning Svenska Spel, 2009).  

Utifrån det tilldelade uppdraget har ledningen för Svenska Spel formulerat en affärsidé som 

lyder ‖Svenska Spel säljer positiva spelupplevelser för de många människorna, så att vi 

uppfyller vårt uppdrag från ägarna, med ambition om ett spelansvarsarbete i världsklass, och 

att våra medarbetare får utveckling, arbetsglädje och mening.” (Årsredovisning Svenska 

Spel, 2009, s 19).  

Utifrån detta har vidare visionen ‖Varje insats spelar roll i ett Sverige där spelglädjen och 

samhällsnyttan går hand i hand‖ skapats (Årsredovisning Svenska Spel, 2009, s. 19). 

Med utgångspunkt från uppdraget, affärsidén och visionen har fyra övergripande strategier 

tagits fram . Dessa är Ansvar och vinst, Spelarnas första val, Hållbar utveckling och 

Intressentdialog. 

I Svenska Spels värdegrund förklaras och utvecklas dessa strategier och beskrivs nedan 

utifrån organisationens synvinkel (Insidan, 2010). 

Spelglädje och arbetsglädje – vi sprider positiva spelupplevelser och har roligt på arbetet. 

Våra kunder ska tycka att vi är det bästa valet och vi ska erbjuda positiva spelupplevelser för 

de många människorna. Samtidigt ska vi också ha roligt när vi arbetar på Svenska Spel, 

genom att vi gör det möjligt för våra medarbetare att leva upp till högt ställda förväntningar, 

att växa och utvecklas i sina arbeten och i sin kompetens. 

Omtanke och lönsamhet – Vår omtanke om människor och miljö leder till en långsiktigt 

lönsam och hållbar utveckling. Vi bryr oss om. Vi ska ha en långsiktig lönsamhet, men 

omtanken om kunderna och våra medarbetare kommer alltid i första hand. Befinner vi oss i en 

tveksam situation, ska alltid omtanken gå före. 

Handlingskraft och eftertanke – Vi fattar dagliga kloka beslut i linje med våra mål och 

värdegrund. Om alla vet vart vi är på väg, blir det lättare att fatta dagliga beslut nära 

verksamheten. Det gör oss mer handlingskraftiga och snabbfotade. Samtidigt fattar vi alltid 

beslut efter att först ha tänkt efter om beslutet stämmer överens med våra mål och värderingar. 

Dessa strategier ska också verka som värdegrunder inom organisationen, vilka ska ligga i 

fokus för kommande målnedbrytning vilket härrors från omorganisationen, men den måste 

först bli klar vilken idag inte är.
17
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23 

 

Som ett led i den omorganisation Svenska Spel till största del redan genomgått har ledningen 

formulerat sex olika teman som verksamheten ska arbeta med och mot. Dessa teman ska 

genomsyra verksamhetens fokus och styra inriktningen i arbetet, dessa är
18

:  

TEMA 1 Ökad och föryngrad spelarbas 

TEMA 2 Innovation 

TEMA 3 Ett handlingskraftigt spelansvarsarbete  

TEMA 4 Partnerskap med idrotten 

TEMA 5 Effektivt verksamhetsflöde 

TEMA 6 Ledarskap i världsklass 

Under en längre tid, obestämbar, har inga uttalade och specifika mål funnits för Svenska Spel 

(Blomberg & Wemnell, 2010). Dock har fyra övergripande målområden tagits fram av 

ledningen under början av 2010. Dessa målområden är: 

Kund - Vi ska vara spelarnas första och bästa val. 

Ansvar - Vi ska vara det schyssta företaget.  

Lönsamhet - Vi ska ha goda intäkter, kostnadskontroll och bra resultat- även på lång sikt 

Medarbetare - Våra medarbetare ska utvecklas och uppleva arbetsglädje
19

  

4.2.1 Ekonomiavdelningen övergripande strategi 

Eftersom Svenska Spel inte tidigare haft några mål och de fyra målområdena nyligen är 

fastställda, finns det således inte några specifika mål nedbrutna på avdelnings- eller 

individnivå. Därav återfinns inte heller någon specifikt formulerad huvuduppgift för 

ekonomiavdelningen (Blomberg & Wemnell, 2010). Dock finns en formulerad målbild som 

lyder ‖Med arbetsglädje, hög kompetens och serviceanda vill vi ständigt förbättra 

verksamheten i samverkan med våra kunder‖ (Insidan, 2010). 

Utifrån målbilden har ledningen tagit fram fem nyckelord som ska avspegla 

ekonomiavdelningens arbete. Dessa är Arbetsglädje, Hög kompetens, Serviceanda, Förbättra 

verksamheten och Samverkan (Insidan, 2010).  

4.2.2 Avdelningen ombudsekonomis övergripande strategi 

Ekonomiavdelningens målbild har tillsammans med de fem nyckelorden brutits ned till en 

ettårsuppgift för avdelningen ombudsekonomi. Ettårsuppgiften innehåller följande: 

- Utveckla/ specialisera enheten till ett mycket verksamhetsnära stöd för affärsområde 

Restaurang, Butik och Förening (Vegas, Ombud och Förening författarnas red). 

 

- Ansvara för en samordnad och effektiv process för alla betalningsflöden från våra 

affärspartners inom affärsområde Restaurang, Butik och Förening så att kreditförlusterna 

håller en så låg nivå som möjligt i förhållande till av affärsområdena beslutat riksnivå. 
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 Hägg, Anders, Ekonomidirektör, intervju om avdelningen ombudsekonomis uppgift och syfte, 2010-04-27. 
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 Avdelningsmöte med avdelningschef Jakob Snoder, Avdelningen ombudsekonomi, 2010-04-14 
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- Integrera och effektivisera etableringsadministrationen för Affärsområde Butik, Restaurang 

och Förening (Insidan, 2010). 

Denna ettårsuppgift är inte nedbruten eller specificerad för någon av grupperna på 

avdelningen ombudsekonomi. Inte heller de sex teman som implementeras i organisationen 

har inte anpassas eller brutits ned till avdelningen ombudsekonomi.
20

 

Avdelningens medarbetare kan inte heller redogöra för något uttalat uppdrag eller syfte. 

Eftersom avdelningens syfte eller mål inte är fastställt har inte heller deras huvudprocess 

bestämts vilket inneburit att arbetet med ‖kompassprojektet‖, endast kartlagt arbetsflöde på en 

aktuell aktivitetsnivå (Blomberg, Wemnell 2010). 

Avdelningen ombudsekonomi har ett styrande dokument, vilken arbetas efter, som benämns 

som kreditpolicyn. Dock är inte denna är inte reviderad och uppdaterad sedan 2006 

(Kreditpolicy, 2006). Kreditpolicyn innehåller mycket information och fyller mer en funktion 

som en rutinbeskrivning än en policy, vilket innebär att ändrade rutiner inte alltid passar till 

kreditpolicyn(Blomberg, Wemnell 2010). 

För att erhålla en samlad bild tillfrågades ekonomidirektören att delge sin syn över hur 

avdelningens ska arbeta och vilken deras huvuduppgift kan tänkas vara. Hägg
21

 meddelar att 

målstyrningen och de exakta målformuleringarna kommer att vara nedbruten och 

färdigutvecklad under senare delen av 2010, men först 2011 vara tillfullo implementerade vid 

avdelningen ombudsekonomi. Avdelningens huvuduppgift kommer dock att ligga helt i linje 

med deras nuvarande arbetsuppgifter där huvudfokus ska vara att bevaka och säkra Svenska 

Spels kundfodringar. Dessa kundfodringar uppstår när spel- och lottombud säljer 

verksamhetens produkter (triss, lotto, oddset mm) till privatpersoner eller vegaspartners 

innehar en vegasterminal i sin restaurang där restauranggästerna spelar på vegasmaskinen.  

Avdelningens roll är viktig, såväl för Svenska Spels intäkter men också för spel- och 

lottombudens ekonomiska situation, då medarbetarna bevakar kundfodringar i 

miljardbelopp
22

. Internt ska avdelningen ombudsekonomi verka som en beredning och 

bevakning för ombuden, med ett nära samarbete med etablerare och säljare vilket ska 

motverka misstänkta spelmissbruk. Externt ska avdelningen arbeta som ett stöd till de 

intressenter som har mer komplexa ekonomiska frågor, medans frågor av enklare karaktär ska 

besvaras av Svenska Spels supportavdelningar.
23

 En kartläggning av avdelningens intressenter 

presenteras i avsnitt 4.4 Avdelningen ombudsekonomis intressenter. 

Att skapa en jämvikt mellan att analysera avvikande spelmönster och kravarbetet med 

kundfodringar ser inte Hägg
24

 som möjligt då omfånget i arbetsuppgifterna inte är lika 

resurskrävande. Betydelsen mellan kravarbetet och ombudsansvaret kan verka i balans och att 

vinsten och ansvaret har potential att verka i harmoni är däremot fullt möjligt, men att vinsten 

troligen får något större utrymme i avdelningen ombudsekonomis arbete.  
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 Hägg, Anders, Ekonomidirektör, intervju om avdelningen ombudsekonomis uppgift och syfte, 2010-04-27. 
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 Hägg, Anders, Ekonomidirektör, intervju om avdelningen ombudsekonomis uppgift och syfte, 2010-04-27. 
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 Hägg, Anders, Ekonomidirektör, intervju om avdelningen ombudsekonomis uppgift och syfte, 2010-04-27. 
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4.3 Avdelningens arbetsuppgifter och åtaganden 
Enligt Insidan (2010) äger avdelningen ombudsekonomi idag ansvaret för följande: 

- Kreditbedömningar 

- Kreditbevakningar och bevakning av avvikande spel 

- Administration av säkerhet för fodringar 

- Fakturering och Samfakturering 

- Betalningspåminnelser och kravhandläggning 

- Autogirokopplingar 

- Inkassohandläggning 

- Lottadministration inklusive stulna lotter 

- Justering och underhåll av kundreskontra 

- Rutin- och processutveckling inom verksamhetsområdet 

- Ekonomisupport inom verksamhetsområdet till Restaurang (Vegas, författarnas red.) och 

Ombud. 

- Ombudsadministration, avtalsfrågor, ägarbyten utrustning mm 

Den bild som vuxit fram under observationer och intervjuer vid avdelningen ombudsekonomi 

är att största fokus ligger på Svenska Spels kunder vilka direkt är spel- och lottombuden samt 

vegaspartners och indirekt privatpersoner som köper spel och lotter från ombuden samt spelar 

på restaurangers vegasautomater. Arbetsuppgifterna på avdelningen ombudsekonomi sträcker 

sig från nystart av ombud, till löpande ekonomiskt flöde och till att avsluta ombud samt 

bedriva inkasso ärenden. 

Alla grupper utom ombudsadministrationen arbetar med både spel- och lottombud likväl som 

vegaspartners. Den administration som ombudsadministrationen äger rörande spel- och 

lottombuden hanteras för vegaspartners inom en avdelning som är placerad på Svenska Spels 

kontor i Sundbyberg. Kreditenheten agerar som rådgivande enhet i kreditvärderingsfrågor i de 

fall vegaspartners ska etableras gentemot Sundbybergkontoret. 

Då avdelningen inte har en fastställt huvudprocess har författarna istället kartlagt det 

övergripande arbetsflödet vid avdelningen. Denna process triggas igång av att ett företag 

ansöker om att få bli ombud eller att ett redan existerande ombud överlåter sin verksamhet.  

Avdelningens övergripande arbetsflöde illustreras i bilaga 2.  

Under genomförda observationer åskådliggörs att vissa arbetsmoment upprepas vid flertalet 

tillfällen under den övergripande processen vilket också synliggörs i flödesschemat i bilaga 2. 

Besläktade arbetsuppgifter görs även inom olika grupper på avdelningen. 

Det går att återfinna rutinbeskrivningar för majoriteten arbetsmoment vid avdelningen. De 

övergripande uppdragen som avdelningen tilldelats är tydligt beskrivna i olika dokument, men 

nedbrutna dokument och tydliga riktlinjer och direktiv återfinns inte. Avdelningens rutiner 

följs inte upp eller uppdateras systematiskt, vilket till största del beror på den erfarenhet 

medarbetarna besitter vilket gör att de inte upplever ett behov att efterfölja skrivna rutiner. 

Detta är en bidragande faktor till att interna överlämningar och icke värdeskapande aktiviteter 

sker i det dagliga arbetet vid avdelningen ombudsekonomi (Blomberg, Wemnell 2010).  
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Viss statistik och data samlas och dokumenteras vilket sedan presenteras kvartalsvis internt 

inom avdelningen, men någon mätning, uppföljning eller utvärdering är inte prioriterat. 

Arbete och frågor som rör förbättringar och uppföljningar har under tidigare chef genomförts, 

men stagnerats under den chefslösa perioden som var från slutet av 2008 till årsskiftet 

2009/2010. 

Några uttalade ägare till problem, rutiner eller åtgärdsplaner ha inte kunnat återfinnas under 

observationerna. Tillvägagångssätt för att lösa uppkomna problem sker reaktivt och beslutas 

gemensamt i grupperna på avdelningen. Vidare har de anställda i genomsnitt lång erfarenhet 

av organisationen i stort samt en hög kompetens kring den enskildes arbetsuppgifter vilket 

innebär att arbetsuppgifter vid avdelningen blivit personberoende. Därav kan den enskilde 

medarbetaren på avdelningen ses som specialist på sina arbetsuppgifter. Det har också 

medfört att medarbetarna saknar en helhetsbild över avdelningens arbetsuppgifter och hur 

dessa utförs (Blomberg & Wemnell, 2010). 

4.3.1 Avdelningens kreditbedömning och bevakning  

Huvuduppgiften i kreditbevaknings arbetet är att genomföra och analysera kreditbedömningar 

för nya och redan existerande spel- och lottombud samt bevakning av ombudens spelmönster 

inte avviker från deras egna tidigare spelhistorik. Detta arbete utförs i huvudsak av gruppen 

kreditenheten på avdelningen (Blomberg & Wemnell, 2010).  

För att kunna genomföra en kreditbedömning hämtas information från företaget UC. Denna 

beställning innehåller alla typer av händelser som sker hos ombuden. Utifrån olika parametrar 

och riskvärderingar fattar gruppen ett beslut vilket ligger som underlag för vidare arbete och 

beslut om ett ombudskap är aktuellt. I fall där ombudet har en sämre kreditvärdighet kan 

kreditenheten kräva någon form av ekonomisk säkerhet innan ombudskapet godkänns. 

Som tidigare beskrivits, i avsnitt 4.3 Avdelningens arbetstuppgifter och åtaganden, agerar 

kreditenheten endast som rådgivande enhet gentemot etableringsansvariga då en ny 

vegaspartner vill starta upp. Mandatet och beslutet om vegaspartner ska erbjudas vegasspel 

ligger utanför avdelningen. I de fall ett nytt spel- och lottombud har en dålig kreditbild kan en 

begäran inkomma från ombudsadministrationen, som genomfört en riskbedömning, att 

kreditenheten ska understödja dem med en djupare analys av en riskbedömning. En 

riskbedömning är en enklare och inte lika djupgående som en full kreditbedömning.
25

  

En annan stor arbetsuppgift avdelningen fokuserar på, som även denna utförs av 

kreditenheten, är att granska och analysera ändringar som påverkar aktiva ombuds fortlöpande 

kreditvärdighet. Detta kan till exempel vara en ändrad riskklass, en förändrad styrelse eller 

förändrad bolagsform. Denna information levereras dagligen, i den såkallad ‖spectrafilen‖, 

från UC och rör såväl ändringar hos samtliga spel- och lottombud och vegaspartners
26

. Under 

2009 aviserade UC cirka 45 000 olika händelser i ‖spectrafilen‖. Av dessa 45 000 händelser 

är 11 000 en kopia av en tidigare redan aviserad händelser.
27
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När medarbetarna anser att väsentliga förändringar inträffat, och uppmärksammats i 

‖spectrafilen‖, sorteras dessa ut och individuella och lämpliga åtgärder genomförs. Detta kan 

röra sig om att lämna informationen vidare till etableringsansvarig eller 

ombudsadministrationen som i sin tur då tar över ärendet. En annan åtgärd kan till exempel 

vara att en ny ekonomisk säkerhet måste krävas in alternativt förelägga ombudet med kortare 

betaltid än normalt (Observation, 2010). 

4.3.2 Bevakning av Höga spel 

Kreditenheten arbetar även med att bevaka avvikande spelmönster hos spel- och lottombud, 

såkallat ”Höga Spel‖. Detta betyder att olika parametrar som påvisar olika spelmönster hos 

ombuden granskas. Syftet med denna uppgift är att främja spelmissbruk samt kreditspel. Om 

ett ombud skulle ha ett för denne onormalt spelmönster under en dag alternativt vecka söker 

kreditenheten mer information hos ombudet eller via ansvarig säljare och analyserar 

informationen för att hitta orsaken till det avvikande spelandet. När medarbetarna lokaliserat 

något som verkar vara spelmissbruk eller kreditspel informeras och förs en nära dialog med 

avdelningen Spel och Ombudsansvar. Denna avdelning arbetar endast med frågor som rör 

misstankar om spelmissbruk och olagliga aktiviteter.
28

 

Då en av de tydligaste uppgifterna avdelningen ombudsekonomi tilldelats är att minska 

Svenska Spels kreditförluster analyserade medarbetarna för första gången under april månad 

2010 vad 2009 års totala kreditförluster bestod av. I denna analys framkom det att 95 % av 

den totala summan berodde på sju olika ombud som alla bedrivit kreditspel och missbrukat 

spel och lotter
29

.  

4.3.3 Det ekonomiska kravarbetet 

Den mest resurskrävande delen vid avdelningen ombudsekonomi är arbetet med spel- och 

lottombudens tillsammans med vegaspartners ekonomiska betalningsflöden. Detta arbete 

utförs av inkasso- och kravgruppen och går ut på att säkerställa att det ekonomiska underlaget 

från spel- och lottombud och vegaspartners inkommer till Svenska Spels konton på rätt tid. 

Skulle Svenska Spels fordran inte inkomma på deras konto i tid bearbetas dessa idag genom 

att medarbetarna kontaktar samtliga ombuden och partners via telefonsamtal och brev 

(Observation, 2010). Nyligen har sms börjat skickas till de vars betalningar uteblir som 

komplement och i vissa fall istället för de samtal som görs.
30

 

En viktig stödrutin som genomsyrar detta kravarbete är den såkallade kravtrappan som 

arbetats fram. Kravtrappan innefattar dock endast spel- och lottombuden och inte 

vegaspartners. I praktiken innebär kravtrappan att spel- och lottombuden tilldelas en 

kravmarkering varje gång de är sena med en betalning. Dessa kravmarkeringar räknas per 

kalenderår vilket innebär att ombudens kravmarkeringar raderas vid varje årsskifte.
 31

 

Kravtrappans steg beskrivs nedan i punktform och i figur 7. 

- Krav 1. När ombudet är sen en först gång med sin inbetalning till Svenska Spel erhålls en 

första kravmarkering. Sedan kontaktas ombudet via telefon där de påminns om 
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kundfordran ska betalas. 

 

- Krav 2. Om ombudet skulle vara sen med ytterligare en betalning uppstår krav två. 

Ombudet kontaktas via telefon där de påminns om att kundfordran ska betalas. 

 

- Krav 3. Utifall ett ombud erhåller ett tredje krav utdelas också en muntlig varning där 

information ges att ombudet riskerar att sägas upp om betalningarna fortsättningsvis 

uteblir.  

 

- Krav 4. Om kundfordran uteblir en fjärde gång stängs lott- och spelterminaler tillfälligt av. 

Dessa aktiveras först när fordran är reglerad.   

 

- Krav 5. Skulle då en betalning för femte gången utebliva stängs ombudets terminal av igen 

och även denna gång aktiveras terminalen när betalningen är tillfullo erhållen. Vid det 

femte kravet sänds även ett uppsägningsbrev till ombudet och uppsägningsprocess startar. 

Här sker också en bedömning, utifall uppsägning ska ske. Denna bedömning görs av 

enskilda ombuds historia och omständigheter som varit vid uppkomsten av dessa krav, och 

utifrån en sammantagen bild tas beslut om uppsägning. Om det förekommit förmildrande 

omständigheter kan ombudet ges möjligheten att fortsätta som ombud och avtalet fortlöper 

som tidigare trots det femte kravet.  

 

- Krav 6. Skulle ombudet återigen utebli med ytterligare en betalning, det vill säga en sjätte 

gång, avslutas samarbetet omedelbart mellan Svenska Spel och ombudet i fråga. 

Kravtrappan, som verkar som arbetsbeskrivning för kravarbetet, visualiseras i figur 7 

nedan.
32

 

Undantaget detta kravarbete är de spel- och lottombud som ingår i de stora kedjorna (ICA, 

Pressbyrån, Coop etc.) och således placeras dessa på avdelningen så kallad ‖undantagslista‖. 

Ombuden på denna lista innehar andra villkor än övriga ombud vilket innebär att kravarbetet 

till viss mån i början hanteras av krav- och inkassogruppen för att sedan lämnas över till 

ansvarige för kedjorna, Key Account Managers (KAM).
33

 

För vegaspartners sker kravarbetet på ett individuellt och subjektivt tillvägagångssätt och 

följer inte någon förutbestämd kravrutin. Dock sker ett samarbete inom inkasso- och 

kravgruppen vid åtgärder för dessa (Observation, 2010).  

Om ett ombud eller vegaspartner ej kan fullgöra sina åtaganden och kundfordran, trots 

kravarbetet, uteblir överlämnas ärendet till inkassohandläggare. Skulle avdelningen 

ombudsekonomis inkassoarbete inte ge resultat, överlämnas ärendet till kronofogden som 

assisterar fodringsindrivningen. Det förekommer att spel- och lottombud väljer att överlåta sin 

verksamhet till nya ägare. Detta leder till att arbetet överlämnas till gruppen 

ombudsadministrationen, vilka ansvarar för etableringsprocessen, där nya kreditbedömningar 
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görs och nya avtal skapas. Dessa överlåtelser kan ske helt oberoende av krav- eller 

inkassoarbete som under pågående fodringskrav.
34

 

Figur 7 Avdelningen ombudsekonomis tidigare kravtrappa nedtecknad efter fokusgruppsmötet
35

 

 

4.4 Avdelningen ombudsekonomis intressenter 
För att identifiera avdelningens intressenter genomförde författarna strukturerade intervjuer 

med cirka 80 procent, 15 av 19 medarbetare, på avdelningen. Intervjufrågorna återfinns i 

bilaga 4. I figur 8 nedan visualiserar medarbetarnas syn på deras kärnintressenter
36

. Dessa 

presenteras utan inbördes ordning, men de gråmarkerade är de mest frekvent förekommande 

intressenter. Kärnintressenterna i figur 8 verkar både internt och externt för såväl avdelningen 

och Svenska Spel.  
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 Intervju om intressenter vid avdelningen ombudsekonomi, 2010-04-22 

KRAV 4 

Terminal stängs och 

öppnas inte fören fordran 

är reglerad. 

KRAV 1 

Årets 1 betalning uteblir. 

Ring alla ombud för 

påminnelse. 

KRAV 2 

Ring alla ombud för 

påminnelse. Förövrigt 

ingen åtgärd. 

KRAV 3 

Alla ombud erhåller en 

muntlig varning via 

telefon. 

KRAV 5 

Terminal stängs av till 

fordran är inkommen. 

Uppsägnings brev skickas. 

KRAV 6 

Ombud sägs upp på grund 

av enligt avtal. 
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Figur 8 Avdelningen Ombudsekonomis kärnintressenter, gråmarkerade är de mest frekvent återkommande 

intressenterna. Bearbetad efter intervju om intressenter.
37 

För att lokalisera krav till och från intressenterna tillfrågades medarbetarna hur de påverkar 

och påverkas av ovanstående arbete. Respondenternas svar varierar från att förhållandet 

mellan avdelningen och intressenten är minimal, till att avdelningen bidrar med information 

till en helhetsbild för spel- och lottombuden och vegaspartners, till att avdelningen verkar som 

en kundsupportavdelning och slutligen att de bidrar till en tryggare och säkrare ekonomisk 

situation för spel- och lottombuden och vegaspartners. Det vanligaste svaret hur påverkan ser 

ut var att utan spel- och lottombuden samt vegaspartners skulle avdelningen inte ha något 

arbete att utföra.  

Utöver ovan nämnda intressenter lokaliserades ytterligare 18 stycken intressenter. Dessa 

kategoriseras som primär- och sekundärintressenter och presenteras i tabell 1 nedan helt utan 

inbördes ordning.  
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Butikskonsulter Vegasavdelningen Affärsprocesser 

Reklambyråer Redovisning Logistik 

Dagens Spel Spelkort Inköpsavdelningen 

Telia Säkerhetsavdelningen Telesälj 

Ombudsskolan Ekonomiansvariga vid Kedjekunder Digitala budskap 

Kundservice Avdelningen Föreningen Spelguiden 

       Tabell 1 Avdelningen Ombudsekonomis primär- och sekundärintressenter, bearbetad efter intervju om 

intressenter.
38

 

Likt avdelningens kärnintressenter ovan är dessa också interna och externa intressenter till 

avdelningen ombudsekonomi.  Vilka krav eller vilken påverkan dessa har till och på 

avdelningens arbete är inte kartlagt.
39

 

4.5 Sammanfattande empirisk bild 
Avdelningen ombudsekonomi största fokus är spel- och lottombuden, vegaspartners, Svenska 

Spels säljare och etablerare, avdelningen inköp samt de olika supportavdelningarna. Det som 

avspeglas i avdelningens dagliga arbete och övergripande arbetssätt är den avsaknad av 

avdelningschef som rått under en längre period, då den övergripande styrningen har 

bortprioriterats under denna tid. Sedan januari 2010 har en ny avdelningschef tillträtt, och 

styrning samt ledning av grupperna är nu tydligare. 

 

Det går inte att återfinna specifika mål på vare sig avdelnings- och individ mål, dock finns det 

en allmänt formulerad målbild för denna avdelning vilken inte följs eller mäts. Denna 

generella målbild för ekonomiavdelningen är delvis nedbruten till en ettårsuppgift för 

avdelningen, men denna är inte vidare nedbruten eller specifik för grupperna. De uppdrag som 

avdelningen tilldelats är tydligt beskrivna i styrdokument, men nedbrutna dokument samt 

tydliga riktlinjer och direktiv återfinns inte och uppföljning eller utvärderingar analyseras inte 

systematiskt.  

Avdelningen präglas av arbetsglädjen och trivsel vilket gör att de anställda upplevs positiva, 

öppna och de upplever inte arbetssituationen som krävande. Grupperna har ansvarskänsla och 

beslut fatts ofta gemensamt i grupperna. Däremot saknas en övergripande helhetsbild av hela 

ombudsekonomis arbetsflöde på en individuell nivå. Det skiljer även i viss mån mellan arbets- 

och angreppssätt inom grupperna, men allt arbete präglas ett personligt engagemang 

(Observationer, 2010). 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer en förklarande utredning presenteras över de två områden som 

examensarbetets målsättning berör, den övergripande styrningen vid avdelningen 

ombudsekonomi och arbetet med kreditbedömningarna. Syftet är att presentera en grund till 

vad problematiken i dessa områden är och där ett grundligt och konkritiserat resultat 

presenteras i kommande kapitel 6. Resultat.  

5.1 Ombudsekonomis kvalitets- och verksamhetsstyrning 
Det uppdrag som Svenska Spel fått från staten är nedbruten av ledningen till en övergripande 

affärsidé och vision, dessa är i sin tur nedbrutna till övergripande strategier och mål. Nyligen 

har Svenska Spel tagit fram de sex temaområden som organisationen ska arbeta mot, vilka är 

beskrivna i avsnitt 4.2 AB Svenska Spels övergripande strategier. Även de fyra målområdena, 

kund, ansvar, lönsamhet och medarbetare är även nyligen upprättade och är således endast 

presenterade för avdelningen men inga specifika mål relaterade till målområdena går att 

återfinna. Vidare saknas det en koppling mellan den övergipande verksamhetsstyrningen till 

avdelningens arbete och således finns ingen konkret avdelningsstyrning eller smarta mål 

nedbrutna till varken avdelnings- eller individnivå. 

Svenska Spels övergripande vision och strategier är inte kommunicerade eller förstådda på 

avdelningen och dess medarbetare. Vidare gör detta att ett stort gap finns mellan ledningen 

och avdelningen då en tydlig röd tråd saknas vilket gör att verksamhetsstyrning inte arbetas 

med. Medarbetarna på avdelningen har ingen tydlig koppling till en helhet eller hur just de 

bidrar till att organisationen går i riktning mot sina mål och sin vision. 

Detta innebär att Svenska Spel och avdelningen ombudsekonomi inte följer syftet med 

verksamhetsstyrning på ett sådant sätt som beskrivits i avsnitt 3.1 – 3.1.4. För att nå framgång 

med verksamhetsstyrningen ska nedbrytningen vara tydlig och förstådda av avdelningen, men 

detta kan inte medarbetarna deklarera för. Inte heller kan avdelningen göra gällande vilken 

roll de har i företaget och hur de är med och bidrar till något större sammanhang. Ett resultat 

av denna bristfälliga styrning är de icke värdeskapande aktiviteterna och personberoende 

uppgifter som återfinns på avdelningen.  

För att eliminera detta bör gruppen som arbetat med kreditbevakningar delas och 

arbetsmomenten som rör kreditbedömningar och avvikande spelmönster slås ihop med krav- 

och inkassogruppen och de mer administrativa uppgifterna som rör ekonomiska säkerheter 

placerats med ombudsadministrationen. Kontentan av detta blir då att avdelningen 

ombudsekonomi består av två grupper och inte tre. Den ena avdelningen arbetar med avtal 

och administrationen för ombuden och den andra gruppens uppgifter rör de ekonomiska 

kundfodringarna och de ekonomiska flödena för spel- och lottombud samt vegaspartners.  

Formuleringar som bidra till att lönsamheten ökar så att mer kapital når ut i samhället kan 

brytas ned och appliceras i avdelningens arbete, genom att kreditförlusterna minimeras då 

kravarbetet slås samman med arbetet med avvikande spelmönster och kreditbevakningarna. 

Detta genom att avdelningen är den enda avdelningen inom Svenska Spel som hanterar och 

säkerställer att kundfodringar inkommer till organisationen. I slutänden bidrar detta till 

avdelningen medverkar till att bli ‖idrottens bästa vän‖.   
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Ekonomiavdelningen har en målbild men även denna är övergripande och inte nedbruten 

specifikt till avdelningen ombudsekonomi. Avdelningen innehar dock en ettårsuppgift vilken 

är ospecifik, icke uppföljningsbar eller nedbruten till några konkreta mål. Avdelningen har 

också ett styrande dokument i kreditpolicyn, men denna är inte uppdaterad eller bearbetad 

sedan år 2006. Policyn är informativ, aktivitetsbaserad och baseras på ett standardiserat 

arbetssätt vilken inte ger utrymme till revidering av bland annat rutiner. Sammantaget finns 

ingen koppling mellan avdelningens arbete och offensiv kvalitetsutveckling, och därför kan 

inte ökad kundtillfredsställelse med en mindre resursåtgång och ökad affärsnytta uppnås. 

Eftersom avdelningen inte stämmer av sitt arbete mot ett tydligt, mätbart och accepterat mål 

har inga förbättringar heller kunnat genomföras.  

Formuleringar som ‖med ambition om ett spelansvarsarbete i världsklass, och att våra 

medarbetare får utveckling, arbetsglädje och mening” samt Spelglädje och arbetsglädje är 

utformningar som direkt kan omformuleras för att kopplas till flertalet avdelningens 

arbetsmoment, men detta har inte gjorts.  

Avdelningen ombudsekonomi kan inte upprätthålla en Intressentdialog, vilket Svenska Spels 

ledning prioriterar, eller en nära samverkan, som Hägg
40

 önskar, då medarbetarna totalt säger 

sig ha 20 olika kärnintressenter. Om samtliga intressenters behov och förväntningar skulle 

kartläggas, och avdelningen skulle infria dessa, skulle arbetet på avdelningen fortsätta vara 

spretigt. Möjligheten att kommunicera med intressenterna och uppfylla deras behov och 

förväntningar skulle vara nästintill omöjlig. Någon kommunikation rörande intressenters 

behov och förväntningar är inte gjorda i någon större utsträckning, då medarbetarna levererar 

de dem anser sig tro att intressenten vill ha. Den information eller tjänster som levereras från 

avdelningen är allt för sällan specifikt efterfrågad av intressenten, utan ges oftast i tron att den 

‖borde vara till nytta för någon‖. Avdelningen vet alltså inte vad det är de ska producera eller 

till vem vilket detta bidrar till de icke värdeskapande aktiviteter som existerar på avdelningen.  

De fokusområden som avdelningen kan bidra och aktivt arbeta med i 

kundfordringsprocesserna samt att aktivt analysera spelavvikelser är Ansvar och vinst. Detta 

kan åstadkommas genom att TEMA 3- Ett handlingskraftigt spelansvarsarbete och TEMA 5-

Effektivt verksamhetsflöde brytsned och anpassas för avdelningen. Genom att ställa om arbetet 

på avdelningen och fokusera på dessa två teman kan en jämvikt mellan ansvar och vinst 

skapas som Hägg
41

 förespråkar.  

Tillsammans kan då avdelningens arbete inriktas mot perspektiven Kund - Vi ska vara 

spelarnas första och bästa val, Ansvar - Vi ska vara det schyssta företaget, och Medarbetare - 

våra medarbetare ska utvecklas och uppleva arbetsglädje.  

5.2 Kreditbevakningsarbetet 
Idag arbetar kreditenheten med att kontrollera och att dagligen bevaka förändringar som 

inkommer i ‖spectrafilen” från UC. Detta resulterade 45 000 olika aviseringar under år 2009. 

Vidare genomför kreditenheten en kreditbedömning för majoriteten av nyansökande ombud, 

vilket också är en aktivitet som ombudsadministration gör genom sin kreditkontroll. Syftet till 
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detta är att sålla ut ombud alternativ sätta in extra bevakning på ombud där misstanke om 

sämre betalningsförmåga finns. Detta ska resultera i att kreditförlusterna minimeras.  

I den analys som genomförts, där orsakerna till 2009 års kreditförluster granskades, går det 

inte att återfinna ett samband mellan kreditförlust och kreditvärdighetsförändringar hos något 

av ombuden. Däremot går det att dra slutsatsen att kreditförlusterna nästintill endast (95 %) 

beror på kreditspel och spelmissbruk hos ombuden. Detta är något som endast kan upptäckas 

när ombuden har en aktiv verksamhet och säljer olika spel och lotter, vilket resulterar i 

betalningsflöden. Att kontrollera betalningsflöden och aktivt säkerställa att ombudens 

betalning sker vid förfallodatum, vilket är veckovis, arbetar kravgruppen med. 

Således är arbetet med ‖spectrafilen‖ icke värdeskapande aktiviteter. Den kreditbedömning 

som kreditenheten genomför på nyansökningar är också detta då ombudsadministrationen, 

med lite mer utbildning, kan utföra en kreditbedömning istället för att bara göra en 

övergripande kreditkontroll. För att på ett mer proaktivt sätt och med effektivare insatser bör 

således delprocesserna och arbetsmomenten rörande kreditbevakningsarbetet och kravarbetet 

slås samman. Genom att kunskap och erfarenheter från två tidigare arbetsuppgifter slås 

samman, blir denna handlig bör de underlätta att lokalisera de ombud som på något sätt 

missköter sina åtaganden gentemot Svenska Spel.  

För att möjliggöra ett mer genomtänkt och värdeskapande arbetssätt bör den gällande 

kreditpolicyn från 2006 omarbetats och uppdaterats. Syftet med förändringen i kreditpolicyn 

är att delvis att tydliggöra vilka ombud som Svenska Spel ska acceptera och att den ska verka 

som en riktlinje. En viktig aspekt för detta är då att ändra titeln och benämningen på 

kreditpolicyn, då det inte i den inte i realiteten är en policy. Det är det viktigt att detta nya 

styrande dokument ligger i linje med avdelningens övergipande strategi och uppdrag 

samtidigt som den är tillräckligt flexibel för att möjliggöra individuella bedömningar när det 

behövs samt säkerställa att Svenska Spel affärsetik uppfylls.  

Som ett stöd till dessa riktlinjer bör ett arbetsdokument tas fram som tydligt påvisar hur 

kravgruppen och kreditenheten gemensamt i kravarbetet ska samverka och när de olika 

kreditbedömningsaktiviteterna ska äga rum. Detta görs genom att nya specificerade 

kravtrappor arbetas fram. De nya kravtrapporna ska ge medarbetarna information om vilka 

åtgärder som ska vidtas och vid vilket tillfälle. Skillnaden från tidigare kravarbete blir då att 

rätt ombud kontaktas vid rätt tillfälle, jämfört med tidigare då samtliga kontaktas vid varje 

utebliven betalning. Genom att genomföra dessa ändringar arbetar avdelningen med Omtanke 

och lönsamhet, Handlingskraft och eftertanke och Vi ska ha goda intäkter, kostnadskontroll 

och bra resultat- även på lång sikt. Detta leder också till ökad kund- och affärsnytta i 

avdelningens arbetsflöde. 

Sammantaget arbetar inte avdelningen med offensiv kvalitetsutveckling som beskrivits i 

avsnitt 3.3 Offensiv kvalitetsutveckling eller uppnår syftet med en processkartläggning som 

beskrivits i avsnitt 3.4. Processkartläggning. 
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6. Resultat 
Detta avsnitt av rapporten presenterar de förslag som författarna arbetat fram. Dessa förslag 

syftar till att avdelningen ombudsekonomis mer aktivt och systematiskt arbetar med 

verksamhetsstyrning samt att arbetet effektiviseras och värdeskapande aktiviteter tydliggörs. 

Förslagen kommer att överlämnas till avdelningen ombudsekonomis chef som får ansvaret för 

eventuell implementering och fortsatt arbete. Förslag till hur avdelningschefen ska 

implementera och föra arbetet vidare presenteras i avsnitt 8 Förslag till fortsatt arbete.   

6.1 Avdelningen ombudsekonomis övergripande verksamhetsstyrning  
Då avdelningen ombudsekonomi inte tidigare arbetat med synliggjorda och kommunicerade 

strategier, mål eller handlingsplaner har författarna formulerat detta i syfte att påvisa hur en 

verksamhetsstyrning kan se ut för avdelningens arbete. Samtliga formuleringar är nedbrutna 

från Svenska Spels övergripande uppdrag och visioner samt anpassade till avdelningens 

arbetsuppgifter. Dessa formuleringar ska verka som en beskrivning för hur en helhet skapas 

och vilken effekt som uppstår när arbetet bryts ned från högsta ledningens arbete ned till 

avdelningens nivå. 

Författarna har valt att inta en mer övergripande och generell inställning till dessa 

formuleringar, och följaktligen är kommande delavsnitt inte utformat efter ‖smarta” teorin 

som beskrevs i avsitt 3.1.3 Mål. Anledningen till detta är att möjliggöra avdelningens fortsatta 

arbete, där de själva medverkar och utformar ett resultat som implementeras och når 

långsiktigt hållbarhet. Vidare krävs också att ledningen till avdelningen accepterar och får 

delta i framtagandet av visioner, strategier och mål. Den processen är ofta tidskrävande och 

faller således utanför ramarna för detta examensarbete.  

Formuleringarna, som nedan presenteras i 6.1.1 – 6.1.4, är de slutliga utformningarna som 

författarna föreslår att avdelningens uppdrag, affärsidé, vision och övergripande strategi bör 

lyda. De ord som förstärks genom att presenteras i kursivstil är ord och formuleringar som är 

direkt sammankopplade till den övergripande styrningen.  

6.1.1 Uppdraget 

Att skapa en ömsesidig trygget mellan ombud, partners och avdelningen ombudsekonomi 

genom att medarbetarna arbetar med ombudsansvar där ombuden/partners har förståelse och 

respekterar en tydlig betalningsflödesprocess. Detta uppnås när en tydlig och effektiv 

etableringsprocess möter de nya ombuden, där betalningsflödet och kravarbetet sker på ett 

strategisk och konsekvent sätt där vinst och ombudsansvar ger ökade intäkter och lägre 

kreditspel.  

6.1.2 Affärsidén 

Avdelningen säkerställer och bidrar till ett hälsosamt spelande genom att analysera avvikande 

speltrender och ansvara för att kundfodringarna säkras och kreditförluster minimeras. 

Genom ett proaktivt angreppssätt, basera beslut på fakta och tydliga intressentprioriteringar, 

processer och mål ökar medarbetarnas engagemang vilket leder till värdeskapande aktiviteter 

både internt och externt.  
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6.1.3 Visionen 

Alla medarbetare vet att deras insatser bidrar till ökade intäkter, för såväl Svenska Spel som 

för ombuden/partners, där avdelningen och individen ständigt förbättras genom tydliga 

individuella mål där kreativitet och initiativtagande överträffar intressenters förväntningar.  

6.1.4 Övergripande Strategi 

Genom att proaktivt arbeta med att säkra betalningsflöden och fokusera på avvikande 

spelmönster kommer strategiska och korrekta aktiviteter kreditsäkra det ekonomiska flödet 

från ombuden och vegaspartners. Detta i en process där det är lätt att bli ombud men svårt att 

inte göra rätt för sig. För att nå dit ska medarbetarna aktivt studera och utvärdera sina 

arbetssätt så att rätt saker görs vid rätt tillfälle. 

6.1.5 Avdelningens övergipande process 

För att konkritisera avdelningen ombudsekonomis arbete ytterligare har författarna skapat 

avdelningens huvudprocess, vilken illustreras i figur 9 nedan. Då ingen huvudprocess tidigare 

varit kartlagd eller någon av avdelnings huvuduppgifter varit synliggjorda är syftet med denna 

huvudprocess att påvisa vad avdelningens deras arbete ska fokusera på och vad det är som 

skapar värde för de externa intressenterna.  

  

 

EXTERNT 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERNT AVDELNINGEN OMBUDSEKONOMI 

OPERATIVA PROCESSER 

LEDNINGSPROCESSER 
Formulera visioner, mål och strategier  

Analysera, Styra och Prioritera  

Hantera Resurser  

Planera och motivera 

Att etablera ombuden på ett effektivt och 

tydligt sätt 

Att strategiskt bevaka betalningsflöden och 

kreditspel 

STÖDPROCESSER 

Mäta och kontrollera processer 

Analysera och förbättra processer 

Skapa nära relationer till kärnintressenterna 

Kartlägga behov och förväntningar 

Ställa krav på leverantörer 

 
RESUSRER 

Mätning Metod   Miljö   

Maskin Medel Material 

Marknad Människa  Management 
 

DRIVKRAFTER   

Ansvarsfullt och attraktivt företag med gott renommé 

RESULTAT 
ökade intäkter 

och minskade 

kreditförluster 

 

INGÅNGS-

VÄRDE 

Ombud  

och Partners 

EFFEKT 
Samhälls- och 

ombudsansvar 

 

Figur 9 Avdelningen ombudsekonomis huvudprocess illustrerad i en systembaserad processmodell fritt 

efter Isaksson 2009. 
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Genom att bryta ned de formuleringar som presenterades i avsnitt 6.1.1 – 6.1.4 ovan samt 

genom intervju med ekonomidirektören och en kartläggning av avdelningens intressenter har 

huvudprocessen skapats. Huvudprocessen har utformats i en systembaserad processmodell 

som tydligt påvisar drivkrafter, ingångsvärde, resultat och vilka effekter som blir av de 

operativa processerna vilket tillsammans bildar avdelningens huvudprocess.  

 

Det ingångsvärde som föreslås till avdelningen ombudsekonomis huvudprocess är företagare 

som är och önskar bli spel- och lottombud eller vegaspartner. Anledningen till att detta 

segment valts ut är att den gemensamma nämnaren för avdelningens arbetsuppgifter och det 

som samtliga aktiviteter kretsar kring är ombuden och vegaspartners. Detta kan konstateras 

utifrån kartläggningen av såväl intressenterna som arbetsflödet på avdelningen.  

Avdelningens operativa processer har formulerats till, Att etablera ombuden på ett effektivt 

och tydligt sätt och Att strategiskt bevaka betalningsflöden och kreditspel. Dessa är en direkt 

förlängning och nedbrytning från den övergripande strategin. Det är viktigt att de operativa 

processerna förankras, förstås och accepteras av samtliga individer på avdelningen 

ombudsekonomi då samtliga medarbetare äger att ansvar för att bidra till dessa.  

Det resultat som huvudprocessen ska leverera, och det avdelningen ombudsekonomis arbete 

ska arbeta mot, är att öka intäkterna och minimera kreditförlusterna. Detta ligger helt i linje 

med den vision som formulerats för avdelningen. Den effekt som uppstår av avdelningens 

arbete är att ett samhälls- och ombudsansvar tas. Med detta menas att de ökade intäkterna når 

ut i samhället främst via Sveriges olika idrottsföreningar som får ta del av Svenska Spels 

avkastning. Vidare tas ett ombudsansvar genom att den operativa processen proaktiv arbetar 

med att förhindra och minimera kreditspel och spelmissbruk runtom hos spel- och 

lottombuden. Dessa två effekter ligger också helt i linje med Svenska Spels uppdrag, affärsidé 

och vision. Såväl resultatet och de uppkomna effekterna ska bidra till att de drivkrafter som 

formulerats är att avdelningen ombudsekonomi bidrar till att Svenska Spel är ett ansvarsfullt 

och attraktivt företag med gott renommé. Denna drivkraft är viktig att arbeta med utifall 

Svenska Spel någon gång i framtiden skulle förlora sin monopolställning bli 

konkurrensutsatta.  

För att denna huvudprocess ska vara välfungerade är det viktigt att lednings- och 

stödprocesserna är identifierade samt vilka resurser som huvudprocessen har att tillgå. De 

ledningsprocesser som föreslås för avdelningen är att Formulera visioner, mål och strategier, 

Analysera, Styra och Prioritera, Hantera Resurser och slutligen Planera och motivera. Då 

dessa processer är ledningens yttersta ansvar är det avdelningschefen som förslås vara 

processägaren. Detta för att arbetet inte stagnerar och ständiga förbättringar i arbetet 

prioriteras.  

Antalet stödprocesser som kan lokaliseras är många. Dock har Mäta och kontrollera 

processer, Analysera och förbättra processer, Skapa nära relationer till kärnintressenterna, 

Kartlägga behov och förväntningar samt Ställa krav på leverantörer valts ut för att dessa 

aktivt bör arbetas med, vilket tidigare inte gjorts, för att de operativa processerna ska verka så 

effektivt som möjligt.   
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I den visualiserade huvudprocessen i figur 7 är nio olika resursområden presenterade. Dessa 

är mätning, metod, miljö, maskin, medel, material, marknad, människa och management. 

Syftet med att presentera dessa är att påvisa bredden av vilka områden resurserna återfinns i 

så att inget segment faller bort. De nio områdena kan därför verka som en checklista för 

avdelningen. Det är av yttersta vikt att dessa resurser är kartlagda för att resursernas uppgift är 

att möjliggöra att huvudprocessen fungerar. Ansvarig för att säkerställa, kartlägga och följa 

upp avdelningens ombudsekonomi är i första hand avdelningschefen, men samtliga 

medarbetare äger ett ansvar att hantera sina resurser aktsamt.  

6.1.6 Ett balanserat styrkort 

För att konkritiseras avdelningen ombudsekonomins övergripande strategi ytterligare och 

påvisa hur dessa samverkar med avdelningens huvudprocess har ett balanserat styrkort 

anpassat till avdelningens arbete. Här presenteras också vilka områden som kan mätas och 

vilka framgångsfaktorer som kan finns för varje perspektiv. Detta ska också leda till en mer 

kvalitetssäkrad och effektivare huvudprocess. I tabell 2 nedan presenteras det framarbetade 

förslaget. 

Perspektiv Strategi Mål Framgångsfaktorer 

Finansiellt Genom att proaktivt arbeta med att säkra 

betalningsflöden och fokusera på 

avvikande spelmönster kommer 

strategiska och effektiva aktiviteter 

kreditsäkra det ekonomiska flödet från 

ombuden och vegaspartners. 

Ökade intäkter från 

ombud/partners. Fortsatt 

låga kreditförluster. 

Lägre kostnader för 

avdelningen. 

Bevaka och analysera 

avvikande spelmönster 

och säkra 

betalningsflöden. 

Kund Det ska vara lätt att bli ombud men svårt 

att inte göra rätt för sig, där allt arbete 

sker med omtanke och eftertanke och 

ombudsansvar alltid prioriteras. 

Optimera 

etableringsprocessen. 

Öka antalet 

autogirodragningar. 

Minska de självvalda 

avsluten. 

Kartlägga, tydliggöra 

och analysera 

etableringsprocessen. 

Kontakta rätt kund vid 

rätt tillfälle. 

 

Interna 

processer 

De interna processerna ska alltid bidra till 

en helhet där effektivitet och 

handlingskraft gör att vi gör rätt saker vid 

rätt tillfälle. 

Ständigt förbättra och 

analysera processerna. 

Faktabaserade beslut. 

Minskade kostnader. 

Genom att mäta, 

utvärdera, analysera 

och effektivisera 

processerna 

regelbundet. 

Innovation 

och 

Utveckling 

Avdelningen ska främja och prioritera 

nytänkande och idéskapande aktiviteter så 

att nya lösningar utvecklas där alla 

arbetsuppgifter är värdeskapande och 

bidrar både internt och externt. 

Öka antalet nya system 

och lösningar som 

förenklar arbetet. 

Arbeta med ett 

tydliggjort 

belöningssystem som 

även belönar idéer 

som inte 

nödvändigtvis når 

framgång. 

Ställa krav på 

stödprocesserna. 

Medarbetare Medarbetarnas prestation är avgörande för 

att arbetet utvecklas där reflektion, 

prestigelöst coachande och chefsdialog 

bidrar till en givande arbetsplats med 

meningsfulla arbetsuppgifter. 

Kartlägga samtliga 

medarbetares 

utvecklingsplaner. 

Ökad nöjd 

medarbetarindex. 

Tydligt ledarskap med 

högt i tak där 

konstruktiv feedback 

alltid appliceras 

mellan samtliga 

medarbetare. 

Tabell 2 Balanserat styrkort för avdelningen ombudsekonomi fritt efter Olve et al. 1999.  
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Genom att dela upp avdelningens arbete utifrån de olika perspektiven finansiellt, kund, 

interna processer, innovation och utveckling och slutligen medarbetare på samma sätt som 

Svenska Spel, fast de inte använder samma struktur som här, synliggörs de viktigaste delarna i 

avdelningens arbete vilket ger en bred och långsiktig hållbar styrning för avdelningen. De 

olika strategierna är nedbrutna och specificerade från den övergripande strategin och 

anpassade utifrån det perspektivet strategin tillhör.  

De olika målen och föreslagna framgångsfaktorer är generellt formulerade för att exemplifiera 

vad som kan och bör mätas i framtiden. Framförallt påvisar dessa vad som är viktigt att 

prioritera i avdelningens styrning för att öka kvaliteten och effektiviteten i samtliga delar av 

avdelningen ombudsekonomis arbete.  

6.1.7 Avdelningens övergripande arbetsflöde 

Då nya formuleringar till verksamhetsstyrning för avdelningens ombudsekonomi arbetats 

fram och att en huvudprocess skapats är motiven till att ett nytt övergripande arbetsflöde 

tagits fram, vilket återfinns i bilaga 3. Detta flöde är nu en direkt förlängning och nedbrytning 

till delprocessnivå av avdelningens huvudprocesser ” Att etablera ombuden på ett effektivt 

och tydligt sätt” och ”Att strategiskt bevaka betalningsflöden och kreditspel‖. 

 

Då det flöde som tidigare beskrivits i avsnitt 4.3 Avdelningens arbetsuppgifter och arbete och 

som visualiseras i bilaga 2 innehöll många interna överlämningar, arbetsuppgifter av samma 

karaktär som utfördes på olika avdelningar samt att flödet var komplext att följa har ett nytt 

arbetsflöde arbetats fram med stöd av innovativ processkartläggning. Syftet till detta är att 

delvis, som teorin förklarar och beskrivs i avsnitt 3.4.2 Processinnovation, att skapa ett helt 

nytt flöde utan hänsyn till tidigare arbetssätt, men också att invanda mönster hos 

medarbetarna bryts. 

Den mest markanta skillnaden från tidigare kartläggning är att Kreditenheten eliminerat och 

slås samman med krav- och inkassogruppen, och den nya gruppen har författarna valt att 

benämna som kravenheten. De arbetsuppgifter som Kreditenheten ägde har i detta nyläge 

slagit samman med arbetsuppgifterna som rör kravarbetet. Vad denna förändring innebär 

beskrivs i kommande avsnitt 6.3 Kreditbevakningsarbetet.    

Kontentan i denna omfördelning av arbetet resulterar i att arbetsflödet nu innehåller tio interna 

delprocesser jämfört med tidigare 14 delprocesser. Det uppstår ingen skillnad mellan tidigare 

arbetsflöde och detta nyläge när det gäller antalet dokument som hanteras i flödet, utan 

kvarstår vid två stycken. Antalet beslutspunkter i det nya arbetsflödet uppgår till fem i antalet, 

jämfört med tidigare sju beslutspunkter. När det gäller överlämningar kommer det ske tio 

externa överlämningar och en intern i det nya arbetsflödet, medans det i det gamla skedde tolv 

externa och sex interna överlämningar.   

Totalt sett innehåller det nya arbetsflödet 34 olika moment. I det tidigare övergripande 

arbetsflödet återfanns det 47 olika aktiveter. Följaktligen har arbetsflödet i sitt nya utförande 

minimerats med 28 % genom att olika närbesläktade delprocesser slagits samman. Effekten av 

detta är således att de interna överlämningarna minskar, dubbelarbete elimineras och 

effektivitet ökar genom att rätt uppgift genomför vid rätt tillfälle.  
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6.2 Intressenter till avdelningen 
För att konkritisera och skapa ett tydligare och mer riktat fokus mot avdelningen 

ombudsekonomis intressenter har författarna genomfört en ny intressentkartläggning. Den nya 

intressentkartläggningen utgår helt från de intressenter som avdelningens medarbetare lyfte 

fram och presenteras i avsnitt 4.4 Avdelningen ombudsekonomis intressenter. Detta har 

genomförts på så sätt att de intressenter som identifierades under avsnitt 4.4 har omprioriterats 

utifrån vilken utsträckning intressenten och avdelningens arbete påverkar varandra. Hänsyn 

har också tagits beroende på hur mycket intressenten har en inverkar alternativ berörs av den 

framtagna huvudprocessen. Den största skillnaden från medarbetarnas intressentbild är att i 

denna version har antalet kärnintressenter minskats från tidigare 20 stycken till nu fem 

kärnintressenter vilka presenteras i figur 10 nedan.   

 
Figur 10 Avdelningen ombudsekonomis kärnintressenter fritt efter Larsson 2007

42
. 

Det är dessa fem intressenter som i huvudsak ska prioriteras och deras förväntningar och 

behov som ska kartläggas. Vegaspartners och spel- och lottombud har placerats som två 

skillda intressenter då deras förutsättningar är olika samt levererar olika produkter till 

slutkunderna, det vill säga spelarna.  

Säljare och Etablerare är också kärnintressenter då det är dessa personer som träffar och har 

en personlig kontakt med vegaspartners och ombuden. Den femte kärnintressenten är 

avdeleningen och de personerna som arbetar med Ombud och spelansvar för att minimera 

spelmissbuk och olagliga företelser. Det är alltså viktigt att ett nära och tydlig samarbete med 

dessa intressenter byggs upp. 

Att fokusera på dessa fem intressenter leder till att avdelningen ombudsekonomis föreslagna 

huvudprocess ytterligare kan preciseras och förbättras. Vidare är det viktigt att deras 
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förväntningar kartläggs regelbundet då intressenterna verkar i omvärlden och därför påverkas 

av denne vilket leder till att deras behov med tiden förändras.  

De intressenter som avdelningens medarebetare lyfte fram, och författarna inte placerat som 

kärnintressenter, har strukturerats om som primär- och sekundärintressenter. 

Primärintressenterna är framförallt de avdelningar inom Svenska Spel som medför att 

avdelningen ombudsekonomis medarbetare vidtar olika aktiviterer. Kedjekunder och 

idrottsföreningar placeras också som primärintressnter då avdelningen utför olika tjänster för 

dessa. Primärintressnterna presenteras i figur 11 nedan.  

 
Figur 11 Avdelningen ombudsekonomis primärintressenter fritt efter Larsson 2007

43
. 

Stora likheter mellan kärn- och primärintressenterna finns, men skillnaden som gör att dessa 

inte ska ha samma prioritet som kärnintressenterna är att primärintressenterna inte är lika 

resurskrävande som kärnintressenterna. 

Avdelningen ombudsekonomi har ytterligare intressenter som likt primärintressenterna gör att 

avdelningens medarbetare vidtar olika åtgärder. Skillnaden mellan primär- och 

sekundärintressenterna är att sekundärintressenterna är än mindre resurskrävande intressenter. 

Sekundärintressenterna presenteras i figur 12 nedan. 

På samma sätt som det är viktigt att kartlägga kärnintressenternas behov, krävs även detta för 

såväl primär- som sekundärintressnterna. I detta skede är det inte nödvändigt att  

behovskartläggningen blir lika detaljerad och säkerställd som för kärnintressenterna, men att 

ett nära samarbete med primär- och sekundärintressnterna med hjälpa löpande 

kommunikation och avstämningar är viktigt. Den information som inhämtas från dessa 

intressenter bör behandlas så att återkopplingen också bidrar till att hudprocesserna utvecklas 

och förbättras.  
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Figur 12 Avdelningen ombudsekonomis sekundärintressenter fritt efter Larsson 2007

44
. 

I den intressentkartläggnig som presenteras i avsnitt 4.4 Avdelningenombudsekonomis 

intressenter återfinns total 36 olika intressenter, och i detta nyframtagna förslag har hittills 18 

intressenter nämnt som kärn-, primär- eller sekundäerintressnter. De kvarvarande 18 stycken 

som avdelningens medarbetare uppger vara intressent innehar inte en sådan funktion eller 

påverkar huvudprocessen på ett sådant sätt att den bör benämnas som intressent. Tio av dessa 

icke intressenter är dock ansvariga för någon av avdelningens stödprocesser. Vilka det är 

presenteras i tabell 3 nedan. 

Ej Intressenter –  

ansvariga för stödprocesser 

Redovisningsavdelningen           Logistik  

Tekniksupport                             UC 

Bolagsverket                               Banker 

Distribution                                 Ombudssupport  

Restaurangsupport                       Driften/IT  

 Tabell 3 Icke intressenter till avdelningen ombudsekonomi, men ansvariga för stödprocesser till avdelningens 

 arbetsuppgifter bearbetad efter intervju om intressenter
45

. 

Det är viktigt att avdelningen kartlägger vilka deras stödprocesser är och vilka som är 

processägare till dessa. Anledningen till det är att med hjälp av en sådan kartläggning kan 

avdelningen mer strategiskt och synligjort ställa krav och beskriva sina förväntningar på vad 

och hur stödprocesserna ska inverka på avdelningens arbete.  De övriga, och kvarvarande tio 

stycken för avdelningens medarbetare intressenter, har sorterats ut och är samlade i tabell 4 

nedan. 
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Inga intressenter –  

ingen stödfunktion 

 

Butikskonsulter                               Kronofogden 

Reklambyråer                                  Dagens Spel 

Telia                                                Digitala budskap 

Spelguiden                                       Spelkortet 

Kundservice 

Avdelningen Affärsprocesser och projekt 

Tabell 4 Sammanställning av de kvarvarande tio, tidigare presenterade som intressenter, som inte är intressent 

eller äger en stödfunktion till avdelningen ombudsekonomi bearbetad efter intervju om intressenter
46

. 

Att avdelningen ombudsekonomi har ett visst samarbete med ovanstående är självfallet, men 

de påverkar alternativt påverkas inte av avdelningens huvudprocess eller äger en funktion som 

avdelningen kan ställa specifika krav på. Därför placeras dessa vare sig som intressent eller 

som stödprocess. Att goda reltaioner och kommunikationsvägar till dessa byggs upp är dock 

självklart.   

 6.3 Kreditbevakningsarbetet 
I tidigare i avsnitt, 5.2 Kreditbevakningsarbetet, föreslås det att den grupp, kreditenheten, som 

tidigare skött uppgifterna kring kreditbevakningarna löses upp och slås samman med Krav- 

och inkassogruppen.  

För att möjliggöra detta krävs det att kreditpolicyn från 2006 uppdateras och omformuleras så 

att tidigare kreditbevakningsarbetet och kravarbetet slås samman och den nya riktlinjen verkar 

som ett styrdokument för båda segmenten. Det som tidigare benämndes som kreditpolicyn, 

vilket i analysen konstaterades inte uppfyller kraven, vare sig innan eller efter omarbetningen, 

att verka som en policy. Då dokumentet mer verkar mer som en riktlinje kommer benämning 

framöver att vara ‖Riktlinje för kredithantering”, vilken presenteras i 6.3.1 Riktlinjer för 

kredithantering.  

Därför har ett nytt förslag formulerats och syftet med den nya riktlinjen är att den ska vara 

tydlig och att den bidrar till att avdelningens mål, ökade intäkter och minskade kreditförluster, 

kan uppnås men samtidigt så flexibel att medarbetarnas erfarenhet kan vidta önskvärd åtgärd 

så att ombudet eller partnern följer verksamhetens värderingar och affärsetik.  

Som ett komplement till den nya riktlinjen för kredithantering har den tidigare kravtrappan, 

som presenterades i figur 7 avsnitt 4.3.3 Det ekonomiska kravarbetet, gjorts om. Först och 

främst är de olika kundsegmenten (spel, lott och undantagslistan) separerade. Syftet med detta 

är att skilja de olika grupperna åt då dessa inte har samma förutsättningar samt har olika 

omsättningskrav vilket gör att olika åtgärder vidtas för de olika segmenten. Det har inte tagits 

fram någon kravtrappa till segmentet vegaspartners då avdelningens ombudsekonomi inte 

äger den beslutsfattanderätten rörande strategier för dessa.  

I de nya kravtrapporna har tydliga aktiviteter synliggjort i de olika stegen och vad 

medarbetaren ska genomför vid varje kravmarkering. Dock har vi valt att inte specificera vad 

‖vidta åtgärd‖ kan vara. Detta då arbetssättet är helt nytt för avdelningen och analysen måste 

baseras på verklig information och resultatet bli att åtgärder och beslut baseras på fakta. 
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Därför kan inte, inom ramen för detta examensarbete, en standardiserad åtgärdsplan skapas. 

De nya kravtrapporna presenteras nedan i avsnitt 6.3.2 Kravtrappor. 

6.3.1 Riktlinjer för kredithantering 

Här presenteras det framarbetade förslaget för riktlinjer för kredithantering, där de ord som är 

direkt hämtade från den övergripande styrningen är även här kursiverade.  

Målet med riktlinjerna för kredithantering är att skapa spel- och arbetsglädje, att visa omtanke 

och generera lönsamhet samt att visa eftertanke och handlingskraft.  

För att Svenska Spels kunder ska uppleva spelglädje krävs att det finns ombud i hela landet 

och att vi breddar spelarbasen. Detta kan avdelningen bidra till genom en aktiv kravhantering 

som innebär att det ska vara lätt att bli ombud och svårt att inte göra rätt för sig. 

Genom att låta medarbetare engagera och koncentrera arbetet kring de ombud som inte gör 

rätt för sig upplevs en större arbetsglädje eftersom att ombudsekonomi på ett effektivare sätt 

utnyttjar sin expertis. 

I samband med att ett samarbete mellan Svenska Spel och ett ombud upprättas krävs alltid en 

personlig borgen. Det är en fråga om spelansvar och omtanke där ombudet personligen är 

ansvarig för sina förpliktelser gentemot Svenska Spel, detta ska förebygga ett eventuellt 

spelmissbruk eller kreditspelande.   

Svenska Spel lägger större fokus kring de ombud som inte gör rätt för sig, vilket resulterar i 

att kreditförlusterna minimeras och på så sätt genererar en bättre lönsamhet. 

Svenska Spel visar eftertanke genom riktlinjer som gäller för alla och handlingskraft genom 

att bidra till att ombuden kan utvecklas tillsammans med Svenska Spel. 

Lottombud 

Nya lottombud kan antas efter en grundläggandekreditbedömning och en kontroll huruvida 

bolaget eller dess företrädare har skött eventuella tidigare förbindelser med Svenska Spel.  

Nya lottombud kan avslås om det finns en uppenbar risk för framtida förlust eller skada för 

Svenska Spel eller om det skulle strida mot god affärsetik. 

Nya lottombud skall uppfylla etablerings krav på bland annat omsättning och placering. 

Svenska Spel förbehåller sig rätten att, enligt avtal, vidta åtgärder för att upprätthålla god 

affärsetik och säkra betalningsflöden genom att begära in säkerheter under ombudskapets 

gång samt ålägga ombudet med kort betaltid.   

Spelombud 

Nya spelombud kan antas efter en grundläggandekreditbedömning och en kontroll huruvida 

bolaget eller dess företrädare har skött eventuella tidigare förbindelser med Svenska Spel.  

Nya spelombud kan avslås om det finns en uppenbar risk för framtida förlust eller skada för 

Svenska Spel eller om det skulle strida mot god affärsetik. 

Spelombud krävs på en personlig borgen för alla firmatecknare i bolaget. 

Spelombud skall uppfylla etablerings krav på bland annat omsättning och placering. 
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Svenska Spel förbehåller sig rätten att, enligt avtal, vidta åtgärder för att upprätthålla god 

affärsetik och säkra betalningsflöden genom att begära in säkerheter under ombudskapets 

gång samt ålägga ombudet med kort betaltid.  

Svenska Spel kommer löpande att följa eventuellt avvikande spelmönster för att kunna 

upptäcka och beivra eventuella onormala avvikelser i försäljningen.  

6.3.2 Kravtrappor  

I figur 13 presenteras den nya kravtrappan för de ombud som tillhör undantagslistan. Spel- 

och lottombuden som tillhör undantagslistan lämnas över till KAM (Key Account Managers) 

vid fjärde kravet och blir således inte avdelningens ansvar från detta krav.  
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1 krav Ingen åtgärd

2 krav Ingen åtgärd

3 krav

4 krav

Kravtrappa Undantagslistan

SMS till samtliga

ÖVERLÄMNA 

ärendet till KAM

Vid höga belopp, 

kontakta sälj för 

kampanjstatus.

Eventuell analys 

och överlämning 

till KAM

 
Figur 13 Kravtrappan för Undantagslistan bearbetad efter fokusgrupp

47
. 

 

 

 

I figur 14 nedan presenteras hur de ombud som endast tillhandhåller lotter till sina kunder ska 

haneras när ett krav uppstår. 
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spelvecka

eventuell åtgärd och 

extra bevakning

SMS och 

Varningsbrev till 

samtliga

Samtal och 

eventuell 

kompletterande 

åtgärd

Stänga terminal, 

öppnas upp när 

skuld är tillfullo 

reglerad

Analys på 

samtliga

SMS till samtliga
Samtal och 

eventuell 

kompletterande 

åtgärd

Kort betaltid

Ombud sägs upp

SAMTAL och 

MUNTLIG 

VARNING till 

samtliga

Figur 14 Lottombudens kravtrappa bearbetad efter fokusgrupp
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Avslutningsvis ses i figur 15 kravtrappa för de ombuden också säljer spel till sina kunder 

tagits fram.  
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1 krav Över 30000:-

2 krav

3 krav
Analys på 

samtliga

4 krav

Analysera aktuell 

kreditbedömning, 

historik, höga spel 

mm

Kravtrapp Spelombud

5 krav

Stänga terminal, 

öppnas upp när 

skuld är tillfullo 

reglerad

6 krav

SMS och Brev 

skickas till 

samtliga

SMS och Brev 

skickas till 

samtliga

Analysera 

kreditbedömning, 

historik, höga 

spel mm

SAMTAL och MUNTLIG 

VARNING TILL 

SAMTLIGA 

eventuell extra bevakning

Varningsbrev till 

samtliga

SAMTAL TILL 

SAMTLIGA 

eventuell extra 

bevakning eller 

kompletterande 

åtgärd

Stänga terminal, 

öppnas upp när 

skuld är tillfullo 

reglerad

Analys på 

samtliga

Kort betaltid

Ombud sägs 

upp

SAMTAL

Över 30000:-

Analysera 

kreditbedömning, 

historik, höga 

spel mm

SAMTAL

eventuellt kort 

betaltid

Analysera 

kreditbedömning, 

historik, höga 

spel mm

SAMTAL TILL 

SAMTLIGA 

eventuell extra 

bevakning eller 

ytterligare åtgärd

Analysera 

kreditbedömning, 

historik, höga 

spel mm

Begära in 2 

veckors säkerhet, 

kort betaltid till 

säkerhet inkommet

Figur 15 Spelombudens kravtrappa bearbetad efter fokusgrupp
49
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Kravtrappa för spelombuden jämfört med den för lottombuden, är snarlika och skiller sig i 

stort sätt endast i vilken nivå på kundfordran ligger på.  För lottombud handlar det om lägre 

summor vid de olika kraven än för spelombuden.  

Vidare utförs analyser tidigare i dessa kravtrappor än vad det tidigare gjorts vilket innebär att 

medarbetarna tidigare kan se avvikande mönster hos ombuden och kan på så sätt kräva in 

ekonomiska säkerheter, belägga ombuden med kortare betaltid än vanligt eller spärra 
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lottaktivering allt för att minimera eventuellt kommande kreditförluster hos de aktuella 

ombuden. Detta medför att analyserna hjälper medarbetarna på avdelningen att fatta beslut 

baserade på fakta istället för som tidigare granska 45 000 kreditförändringar och ring samtliga 

ombud när kundfodringarna uteblev. 

Dessa tre olika dokument har till syfte att verka som ett arbetsdokument till riktlinjerna för 

kredithantering, kravarbetet och kreditbevakningarna. Syftet är att rätt åtgärder ska 

genomföras vid rätt tillfälle har riktlinjerna kompletterats med en utveckling av kravtrappan 

där skillnaden är att kraven konkritiserats och nu inkluderar vilka åtgärder som ska 

genomföras vid varje enskilt krav, vilket inte fanns i den tidigare kravtrappan som 

presenterades i avsitt 4.3.3 Det ekonomiska kravarbetet. Detta ska också leda till att 

medarbetarna är konsekventa, utför samma handlingar och innehar ett gemensamt 

förhållningssätt till ombuden när betalningar uteblir 

6.4 Värdegrunder för att nå en effektiv och delaktig avdelning 
Oavsett hur visioner, strategier, mål och riktlinjer formuleras kan inte avdelningens 

ombudsekonomi förbättras om inte de grundläggande värderingarna synliggörs. Inte heller ett 

effektivt och förbättrat arbetsflöde blir optimalt i realiteten om inte det tydligt påvisas hur 

arbetet bidar till en helhet. Det är av yttersta vikt att påvisa hur de olika delarna hänger ihop 

och synliggöra vad avdelningens plattform ska vara. För att skapa en helhet till samtliga 

förbättringsförslag samt nå framgång och skapa kvalitet i alla delar av avdelningens arbete,  

kan hörnstensmodellen anpassas till avdelningens arbetssätt, vilket illusteras i figur 14 nedan.  

 

SKAPA EN HELHETSBILD OCH PÅVISA HUR 

AVDELNINGEN BIDRAR TILL ORGANISATIONEN OCH 

SAMHÄLLET 

Ombud och 

Partners i Centrum 

Arbeta med 

avdelningens processer 

Arbeta med innovation 

och städnig förbättring 

Skapa ett klimat där 

alla utvecklas och 

bidrar 

Skapa mätpunkter som 

analyseras och basera 

beslut på fakta 

Ett engagerande, prestigelöst och coachande ledarskap 
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Att arbeta med avdelningens processer möjliggöra att icke värdeskapande aktiviteter 

elimineras samt bidrar till att avdelningens medarbetare erhåller en objektivitet och ett 

samstämmigt arbetssätt. 

Genom att planera, genomföra förändringar, studera resultatet och vidta nya och bättre 

lösningar kommer avdelningen ständigt förbättras och arbetet ständigt effektiviseras.  

För att de beslut som ska fattas baseras på korrekt och aktuell information är det viktigt att 

mätningar genomförs. Dock måste dessa mätningar analyseras och sättas i relation till andra 

mätningar för att orsaker, till exempelvis varför kreditförluster uppstår, eller varför 

kundfodringar uteblir, tydliggöras. Det är också viktigt att mäta prestandan på de olika 

processerna för att effektivisera och resurssäkra dessa och minska kostnaderna på 

avdelningen.  

Inget av ovanstående arbete går att genomföra utan att medarbetarna förstår och vill medverka 

till att utveckla avdelningen. Därför måste det skapas ett klimat som uppmuntrar 

medarbetarna till utveckling, engagemang och delaktighet.  

Dessa fyra delar ska alltid ha gemensamt fokus, vilket är spel- och lottombuden samt 

vegaspartners. Utan dessa hade inte några arbetsuppgifter funnits och det är för dem som 

avdelningen ombudsekonomi verkar för.  

Tillsammans skapar dessa grundstenar en helhet där effekten av arbetet kommer att vara att 

avdelningen bidrar både internt inom Svenska Spel, men också externt exempelvis till ägarna, 

idrottsrörelser och de privatpersoner som står bakom och tillhandahåller vegas-, lott och 

sportspel till slutkunderna runtom i Sverige. 
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7. Diskussion  
Detta kapitel kommer att redogöra författarnas självutvärdering av examensarbetets 

genomförande och resultat. Denna diskussion granskar vad examensarbetet åstadkommit och 

vilka delar i resultatet som inte uppnåtts.  

7.1 Projektet och dess genomförande 
Efter den genomförda förstudien stod det för oss rätt klart vilken inriktning examensarbetet 

skulle ta. Innan vi fick angripa de återfunna förbättringsområdena krävdes dock en grundlig 

och noggrann projektplanering. Trots att denna inledningsvis kändes krävande och onödig, 

erhåll vi många nya infallsvinklar. Projektplaneringen resulterade främst i att fallgropar och 

tänkbara risker redan i inledningsskedet eliminerades. Vi arbetade också fram en tydlig och 

strategisk arbetsgång för projektet, vilket har lett till att vägen till målen varit relativt rak och 

enkel. Utan den välplanerade projektplanen som skapades hade arbetet inte alls varit lika 

effektivt och givande.  

Dock har inte det fortskridande arbetet stämts av eller följt den ursprungliga projektplanen de 

sista två-tre veckorna. Anledningen till detta har berott på att arbetet i sak vart klart och fokus 

legat på att bearbeta och översätta det praktiska arbetet till text. Då vi inte tidigare haft någon 

större erfarenhet av detta, berörde eller stämde således inte projektplanen med det som 

verkligen har varit. Om vi kunnat förutspå den avlutande tiden i inledningsfasen hade arbetet 

troligen underlättats, men det sista arbetet har trots allt inte varit allt för problematiskt.  

Den tydliga och noggrant planerade projektplanen tillsammans med en för oss välarbetad 

förstudie har underlättat examensarbetet, då vi inte upplevt någon större tidsnöd eller fått ge 

avkall på något för att hålla uppsatta tidsgränser. I och med detta har vi hunnit med att låta 

visa delar av rapporten bli ‖liggande‖ så vi kunnat reflektera över dessa, ta upp delarna och se 

dem i nytt ljus och sen arbetat om dem.  

Då förstudien innehöll mer ostrukturerad information än vi kunde förutspå, planerades och 

studerades olika metoder för att lokalisera tekniker som kunde vara effektivast för det fortsatta 

arbetet. Utfallet blev att till största del har ostrukturerade intervjuer och deltagande 

observationer använts. Alltså har en aktionsforskning genomförts i dess syfte att vara delaktig 

i verksamheten samtidigt som förändringar har genomförts. Genom denna metod har vi 

erhållit en ökad förståelse för de grundläggande problemen samtidigt som medarbetarna fått 

en ökad kunskap till våra teorier. Tillsammans har vi då kunnat diskutera fram lösningsförslag 

där verklighet möter teori och teorin anpassas efter realiteten och avdelningen.  

Intervjumetoder vi använt har gett oss stor flexibilitet där vi ostrukturerat intervjuat 

medarbetarna för att nå ett djup, strukturerat intervjuat då vi velat få fram individernas tankar 

kring samma frågeställning och semistrukturerad metod när ledare och chefer intervjuas. 

Genom att använda oss av en fokusgrupp när detaljerna rörande kreditbevakningsarbetet 

skulle tas fram blev resultatet att våra tankar och förslag kombinerades med fokusgruppen 

detaljkunskap och erfarenhet. Trots att metodvalen endast berört kvalitativa angreppssätt och 

fåtalet tekniker använts, har dessa nyttjats effektivt och genomtänkt. Allt material, alla 

intervjuer, alla möten med handledare och medarbetare har antecknats och samlats i en 
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rådatabas. I denna har också interna dokument och utvald information från exempelvis 

årsredovisningar infogats för att säkerställa sökbarheten och validiteten i arbetet.  

Ett viktigt beslut fattades i den inledande fasen av projektet var att Svenska Spel och 

medarbetarnas prioriteringar ska väga tyngre än den akademiska teorivärlden. Att det resultat 

vi skulle komma fram till skulle vara så försåtligt och accepterat hos medarbetarna, att 

avdelningen hade möjlighet att arbeta vidare med allt trots att vår närvaro skulle saknas, var 

också högt prioriterat. Vi förutspådde också att det resultatet av examensarbetet kunde komma 

att innebära relativt stora förändringar för medarbetarna vilket gjorde att vi valde att arbeta 

efter en åtta stegs metod för förändring. Om vi följde stegen ansåg vi att resultatet kunde bli 

mer hållbart genom att det fick större förutsättningar att leva kvar inom organisationen. Denna 

metod skulle också kunna vara utgångspunkten för att låta medarbetarna utvärdera såväl vårt 

arbete, men också ge oss en föreställning om förändringsarbetet varit lyckat eller inte. Av den 

anledningen fick 17 medarbetare anonymt svara på 16 olika frågor, återfinns i Bilaga 5 

inklusive en sammanställning av svaren, som direkt omformulerats efter Kotters (1996) 

modell, som presenterades i avsnitt 2.2 Åtta steg för ledning i förändring.  

På första frågan svarade 16 personer att det funnits ett behov att förändra deras arbetssätt, 

medan en person ansåg att den inte hade någon uppfattning om det. Dock svarade samtliga att 

det att det var nödvändigt att påbörja ett förändringsarbete. Således kan vi konstatera att en 

angelägenhet till förändring har skapats under examensarbetet.  

Majoriteten av medarbetarna känner att de på något sätt bidragit till vårt examensarbete då tio 

personer uppger att de gjort så. Tre personer anser att de inte bidragit på något sätt och 

resterande fyra saknar uppfattning i frågan. Detta tror vi beror på att vissa specifika 

arbetsuppgifter inte inkluderats i examensarbetet och samtliga medarbetare endast intervjuas i 

övergripande och generella frågor. Därför kan det vara svårt att uppleva att man bidragit i 

någon större utsträckning. Slutsatsen vi kan dra av detta är att det ledande teamet har skapats i 

de djupgående frågorna vi haft.  

Att vi lyckats skapa en vision och förståelse till förändringarna på ett hållbart långsiktigt sätt 

framgår när 15 personer anser att vi på ett trovärdigt och hållbart sätt motiverat vårt arbete 

och varför förbättringsförslag bör angripas. Kvarvarande två personer kan inte uttala sig om 

frågan då de inte har någon uppfattning. Vad detta beror på framgår inte och för att reflektera 

och hitta orsaken till detta krävs fler följdfrågor och djupare analys, vilket dessa frågor inte 

möjliggjorde.  

Vi kan konstatera att vår kommunikation varit väl anpassad och för medarbetarna förstålig då 

samtliga uppger att vi avspeglat trovärdighet och kunskap i våra samtal med medarbetarna. 

Samtliga uppger också, i svaren till fråga 4.1 och 4.3, att de känt att komplett information, 

rörande examensarbetets framskridande, vad som händer och varför det sker, har levererats. 

Dock uppger en person att de inte fått möjlighet framföra sina åsikter och synpunkter till oss. 

Detta ser vi som högst oroväckande vilket vi i framtida arbeten måste motarbeta så att ingen 

person utelämnas. 14 personer uppger dock motsatsen medans två anser att de inte behövt 

framföra något till oss. Majoriteten har alltså haft möjlighet att delta och bidra enligt dem 

själva. Enligt 15 av medarbetarna har information om examensarbetet getts kontinuerligt, 

medans två saknar uppfattning i frågan. Den kontinuerliga informationsspridningen har delvis 
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levererats av författarna men också av avdelningschefen, vilket uppenbarligen skett på ett 

gynnsamt sätt.  

14 av medarbetarna anser att de haft möjligheten att ge oss information rörande sitt arbete och 

den övergipande arbetssituationen och att vi på tagit tillvara på deras meningar och 

uppfattningar. Resterande tre meddelar att de inte har haft något att framföra till oss rörande 

examensarbetet under dess gång. Således har vi skapat en miljö som medför att alla har 

möjlighet till att delta.  

Det sjätte och sista steget som vi i detta examensarbete på förhand trodde vi hade möjlighet 

att genomföra handlar om att skapa tidiga resultat. De flesta (15/17) anser att det arbete vi 

gjort och de nya synsätten vi presenterat kommer att leva kvar inom avdelningen efter att 

arbetet avslutas. Majoriteten (14/17) upplever att resultatet och förbättringsområdena vi 

angripit varit relevanta och viktiga att arbeta med. 13 av medarbetarna uppger att de erhållit 

nya kunskaper av oss, medans tre saknar uppfattning och en uppger att så inte skett. Vidare 

uppger åtta personer att de självmant förändrat sitt tanke- och arbetssätt efter att detta 

examensarbete påbörjades. Sju av medarbetarna kan inte uttala sig om detta ännu, medans två 

uppger att de inte ser någon förändring hos dem själva. På frågan om medarbetarnas 

inställning och syn på avdelningens arbete hade förändrats till det positiva uppger nio att så 

skett, sju saknar uppfattning i frågan och en inte anser detta. Elva medarbetare uppger att de 

redan upplever att positiva förändringar uppstått rörande de områden som detta 

examensarbete, och som avdelningschefen redan påbörjat att implementera i realiteten. 

Resterande sex medarbetare bedömer att de inte märker av något resultat av förändringar 

ännu. 

Sammantaget kan vi dra slutsatsen att det sjätte steget ”Skapa tidiga resultat” inte får samma 

positiva gensvar som de fem första stegen . Detta tror vi beror på att förändring och insikt 

kräver reflektion och tid för eftertanke innan den blir märkbar. Tillräckligt lång tid har inte 

heller passerat för att påvisa något verkligt resultat. Dock går det att utläsa från medarbetarnas 

svar att arbetet är på god väg något som författarna också märkt av. Medarbetarnas inställning 

och energi har förändrats sedan examensarbetets första dag till nu när arbetet avslutas. Detta 

märks då medarbetarna nu självmant analyserar och ifrågasätter sitt arbete, och svaret 

”därför” inte längre blir svaret på vår fråga ”varför”. 

Sammantaget är detta ett mycket glädjande resultat att ta del av, men för oss ger det svar på 

två av de mål vi haft med arbetet. Vi har skapat en ökad medvetenhet för betydelse av 

proaktivt kvalitetsarbete och vikten av verksamhetsstyrning hos medarbetarna och de 

upplever på något sätt ett förenklat och effektivare arbete. Dock kan reliabiliteten i 

undersökningen ifrågasättas då frågorna möjligen har besvarats som om det vore en 

utvärdering av oss som personer trots att undersökningen varit helt anonym. Anonymiteten 

skulle verka för en ökad tillförlitlighet i mätningen, men relationen mellan oss och individerna 

på avdelningen försvårar möjligen att kritiska åsikter presenteras.  

7.2 Resultatet av arbetet 

Vi anser att det resultat som arbetats fram, och i denna rapport presenterats, är välarbetat samt 

har alla förutsättningar att bli en verklighet och en första plattform för avdelningen att arbeta 

vidare med. Delvis har av flertalet av de förbättringsområden vi lyfte och presenterade efter 
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förstudien redan angripits samt att resultatet i detta examensarbete redan påbörjat en 

implementerings- och förändringsprocess . Detta beror troligen på att avdelningens 

medarbetare behövde en utomstående part som påvisade problemen, och någon som gav de 

information hur och varför något behövdes göras. En annan anledning till att vårt resultat är 

hållbart utifrån avdelningens synsätt är att det vi satt ord på, och arbetat fram lösningar till, är 

medarbetarnas egna synpunkter, tankar och funderingar 

Att samarbetet med avdelningschefen har, enligt oss, varit exemplariskt är också en 

bidragande faktor till att resultatet är applicerbart och anpassat till avdelningen. Ibland har vi 

till och med funderat och reflekterat över om vi verkligen gjort något själva, eftersom allt 

tagits emot på ett sådant bra sätt och utan motstånd. Men vi påstår att utan oss hade inte 

förändringsarbetet tagit en sådan fart. Detta är något vi, under slutpresentationen och 

överlämningen av resultat, av avdelningen också får medhåll för. 

Avdelningschefen är en kreativ och snabb problemlösare och hans idéer och önskningar har vi 

snappat upp, stöpt om och stämt av med medarbetarna via olika intervjuer. Vi tror inte att den 

angelägenhet och förståelse till förändringarna, som genomförts på avdelningen, hade varit 

lika tydlig om inte vi hade haft all den tid vi haft för att kritiskt ifrågasätta och upprepat ställt 

frågan ”varför då” till medarbetarna. Genom denna taktik och metoden ‖de fem varför‖ har vi 

tvingat medarbetarna att själva tänka och reflektera över sina egna arbetssätt.  

De teorier som vi valt är väldigt grundläggande och kan kanske, av kvalitetstekniker, anses 

som enkla. Valen gjorde vi med stor omtanke och efter en noggrann urvalsprocess. Vi kunde 

mycket väl ha valt mer avancerade och mer specifika teorier att arbeta efter. Men vi trodde, 

och tror fortfarande, att resultatet inte blivit lika bra som nu, om så hade skett. Om vi hade 

valt att följa exempelvis en utvärderingsteori och sedan försökt implementera olika 

‖skallkrav‖, hade medarbetarna backat och troligen förkastat vårt arbete. Detta går bara att 

spekulera i, men sannolikheten att avdelningen skulle varit mogen att ta steget från ingen 

styrning allas, ingen mätning eller analysverktyg till att gå till en standardiserad teori är inte 

för oss trolig. Att vi nu valt övergipande teorier som anpassas och omformuleras till och för 

avdelningen och dessutom innehåller relativt ‖OSMARTA‖ mål, sakpar möjligheten till att 

teorin accepteras, implementeras och arbetas vidare med. Även om vi kanske inte får vara 

med och ”skörda frukten” vid avdelningen, så tror vi att medarbetarna och Svenska Spel i 

stort kommer ha större framgång med dessa teorier än andra.  

De svagheter som arbetet kanske visar, återfinns i sådana fall i texterna och i denna rapport. 

Totalt har vi ägnat ungefär 1200 arbetstimmar, 200 timmar i förstudien och 400 timmar i 

examensarbetet per person, till detta projekt och examensarbete. Under denna tid har vi skapat 

en relation till individerna på avdelningen och erhållit en känsla och förståelse som är 

obeskrivbar i text. Det är också detta som har varit vår största och svåraste utmaning i 

projektet. Att få till en förstålig, saklig och informativ rapport har inte varit lätt. Om vi lyckats 

med det får våra opponenter och läsare avgöra, men vi har verkligen gjort vårt bästa.  

Vidare kan det diskuteras om en helhet i sin fullständiga betydelse verkligen har uppnåtts, då 

det i de detaljerade resultaten, såsom riktlinjer för kredithantering och kravtrappor, exkluderar 

vegaspartners. Inte heller etableringsprocessen inkluderar de som ansöker om att bli 

vegaspartner. Anledningen till att vegaspartners uteslutits i detaljerna är att avdelningen inte i 
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lika stor utsträckning äger mandat att självmant ändra riktlinjerna samt att vegaspartners 

etableringsprocess är placerad på kontoret i Sundbyberg. Det mest korrekta hade varit att 

inledningsvis avgränsa projektet från vegaspartners på samma sätt som vi gjort med 

idrottsföreningar. Dock anser vi att de presenterade angreppsätten kan appliceras på 

segmentet vegas och således kan effekten av detta examensarbete innefatta att arbetet rörande 

vegaspartners blir effektivare och tydligare, likt spel- och lottombuden.  

Under denna utbildning har vi varje termin genomfört olika projekt och därför skrivit olika 

projektrapporter. Det vi kan konstatera när detta arbete lider mot sitt slut, är att aldrig tidigare 

har det varit så roligt att skriva en rapport och genomföra ett projekt. Inte heller har vi tidigare 

haft känslan av att det varit enkelt, produktivt och en totalt konfliktfri tid. Detta till trots att 

detta är det absolut svåraste, mest skrämmande och mest utmanande vi gjort! Om den 

akademiskt korrekta världen kommer hålla med oss i denna diskussion vet vi inte, men vad 

den än må säga är vi stolta över att vi har åstadkommit ett hållbart och lyckat resultat sett från 

avdelningens synvinkel.  
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8. Förslag till fortsatt arbete 
Att arbeta med kvalitetsutveckling och verksamhetsstyrning är ett arbete som kräver resurser 

och uthållighet. För att lyckas med arbetet och säkerställa att resultatet och effekten av 

examensarbetet förvaltas kommer i detta avsnitt viktiga punkter för fortsatt arbete lyftas fram. 

Syftet är att poängtera vilka kritiska moment som fortsatt bör utvecklas och att överlämna en 

åtgärdsplan till avdelningschefen. Det fortsatta arbetet ska ta vid där examensarbetet avslutas 

och dessa rekommendationer och åtgärder ska tillsammans med den utvärdering som 

presenterats i kapitel 7 Diskussion verka som en helhet och så att det totala arbetet 

implementeras och de nya synsätten kvarstår inom avdelningen.  

I detta examensarbete har de fem inledande stegen, och delvis det sjätte steget, i Kotters 

(1996) modell för förändring genomförts. Således bör de tre kvarvarande steg prioriteras, 

vilket blir avdelningschefens ansvar. Dessa är att ”Skapa tidiga resultat”, ”Ge inte upp” och 

”Fixera förändring i organisationen”. Dock är det viktigt att poängtera att de åtta stegen 

alltid bör används när nya infallsvinklar, direktiv och angreppssätt inkommer till avdelningen. 

Detta för att förändringarna ska bli hållbara och bestående samt att medarbetarna är delaktiga 

i arbetet och accepterar nya arbetssätt. Därför överlämnas Kotters (1996) samtliga steg, och 

metoden i sin helhet, som ett lämpligt sätt att genomföra framtida och ytterligare förändringar. 

Genom att hörnstensmodellen berör såväl medarbetarnas och avdelningschefens arbete är det 

viktigt att modellen studeras och diskuteras av avdelningen. Genom att fokusera på de mest 

kritiska perspektiven, processer, ständiga förbättringar, medarbetarna, basera beslut på fakta 

och ledarskapet kommer en hållbar helhet skapas. För att uppnå detta krävs kontinuitet och 

repetition vilket innebär upprepad kommunikation utifrån hörnstensmodellens termer. Av den 

anledningen föreslår vi att samtlig information som rör arbetet på avdelningen placeras och 

presenteras i någon av de sex värderingarna. Detta kan då leda till, vilket också är önskvärt, 

att de sex hörnstenarna övergår från att vara en metod till att bli en kultur för avdelningen 

dock är detta något vi rekommenderar Svenska Spel i stort då värderingarna måste 

genomsyras och få fäste i hela organisationen för att fungera. 

För att skapa en strategisk och genomtänkt avdelning föreslås att allt arbete också utgår från 

PDSA-cykeln som påvisas i figur 15 nedan. Detta för att på ett enkelt sätt påbörja 

systematisera avdelningen samt att reflektion och analys blir ett verktyg som används av 

medarbetarna. 
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Figur 17 Examensarbetets arbetsgång. 

Det arbetet som genomförts i detta examensarbete kan tydlig liknas som denna ‖PDSA-

cykeln‖. Inledningsvis förbereddes examensarbetet genom förstudiefasen och sedan 

genomfördes en grundlig planering för hur det fortsatta arbetet skulle framskrida. I denna 

projektplanering togs specifika angreppssätt och metoder fram i syfte att så effektivt som 

möjligt genomföra olika förbättringar.  Detta likställs såldes med teorins första 

‖Planeringsfas” och överlämnas till avdelningen i termen att de ska ”Diskutera 

tillsammans”. Examensarbetet har sedan gått in i ‖Görasteget” genom att olika 

förbättringsförslag presteras där vissa redan efterföljs, andra stegvis implementeras och andra 

delar fortsatt bör förfinas och konkritiseras ytterligare innan de ska realiseras. Detta 

överlämnas till avdelningen i termen av att ”Testa och Analysera”. ‖Studerafasen‖, eller i 

termer anpassade till avdelningen ”Dra slutsatser och förbättra” kommer att överlämnas till 

avdelningen, vilka får reflektera och utvärdera förbättringarna fortlöpande för att sedan dra 

lärdomar av dessa. När detta är gjort övergår cykeln i den sista fasen ‖Lär‖ vilket till 

avdelningen formuleras som ”Reflektera” och där de vidta åtgärder för ytterligare 

förbättringar i deras arbete. Då detta är en cykel så ska angreppssättet gå in i sitt första steg 

igen vilket möjliggöra att avdelningen kan arbeta med kvalitetsutveckling.  

För att möjliggöra att avdelningen i realiteten övergår till att vara en processorienterad 

avdelning, vilket detta examensarbete belyst, samt att examensarbetet mobiliserat 

medvetenhet om att en förändring är nödvändig, genom att arbetsflödet analyserats, granskat 

och avdelningen förstått bristerna i den nuvarande processen. Är det nu att det sista steget i 

processinnovation överlämnas till avdelningschefen för att det helt nya effektivare, mer 

värdeskapande och utan personberoende moment i processflödet i realiteten ska efterföljas. 

Detta innebär att avdelningen måste verkställa och testar det nya arbetsflödet. Då gamla vägar 

och invanda arbetssätt eliminerats i det nya arbetsflödet är det viktigt att implementeringen 

verkligen säkerställs av avdelningschefen. 
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För att erhålla en ökad förståelse, medvetenhet och kunskap kring dessa ämnen, 

kvalitetsutveckling och verksamhetsstyrning, överlämnas tre olika litteraturförslag, vilka kan 

verka som ett stöd i det fortsatta arbetet, men också för att utveckla och precisera 

avdelningens arbete ytterligare.  

Bergman Bo, Klefsjö Bengt (2007), ”Kvalitet från behov till användning”. Denna bok 

innehåller grunderna till kvalitetsutveckling samt hur verktyg, arbetssätt och värderingar 

utvecklas och implementeras i en organisation.  

Jacobsen, Dag Ingvar (2005), ”Organisationsförändringar och förändringsledarskap”. 

Boken berör hur olika förändringsstrategier ska användas och hur komplexa förändringar 

genomförs och blir framgångsrika. 

Avslutningsvis kan ‖ISO 9004:2009‖ vara ett lämpligt verktyg för avdelningen att använda då 

den ger en vägledning till att ständigt förbättra och systematiskt arbeta med 

verksamhetsstyrning och kvalitetsutveckling.  Denna standard innehåller punkter för att 

genomföra en egenbedömning av avdelningens arbete och hur en hållbar verksamhet kan 

uppnås.  

8.1 Åtgärdsplan för fortsatt arbete 
I tabell 5 nedan presenteras vad som behöver åtgärdas för att komplettera och förädla 

resultatet i detta examensarbete, varför det ska göras och hur det fortsatta arbetet kan 

genomföras. Vidare återfinns en kolumn som informerar när åtgärderna kan påbörjas vilket 

ska tydliggöra vilka som bör påbörjas med omgående och vilka som ska ske löpande. 

Avslutningsvis presenteras vem eller vilka som kan vara ansvariga för att åtgärden genomförs. 

Då detta ska verka som ett arbetsdokument i realiteten benämns i tabellen nedan 

avdelningschefen vid sitt namn, Jakob Snoder.  

Vad Varför Hur När  Ansvarig 
Säkerställ att såväl 

ledning som 

medarbetare 

accepterar 

uppdraget. 

Säkerställa att 

rätt information 

används och att 

avdelningen 

syfte och 

funktion 

tydliggörs. 

Konkritisera 

uppdraget i gruppen 

och få dessa 

godkända av 

ledningen. 

Under 

September - 

Oktober. 

Jakob Snoder 

Arbeta och 

utveckla visionen. 

För att skapa en 

gemensam bild 

över vad 

avdelningen vill 

uppnå. 

Genom 

fokusgrupper. 

Under 

sensommaren 

och hösten 

2010. 

Alla 

Revidera den 

övergripande 

strategin. 

För att 

konkritisera och 

ytterligare 

utveckla nya 

angreppssätt. 

Genom 

fokusgrupper. 

När uppdrag 

och vision är 

fastställt. 

Jakob Snoder 
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Kartlägga vilka 

resurser 

huvudprocessen 

har att tillgå samt 

behöver. 

För att 

synliggöra vad 

avdelningen har 

att utgå ifrån 

och kravställa 

vad de behöver  

Genom att granska 

de ‖9M:en‖. 

Fortlöpande 

under hösten. 

Jakob Snoder  

Konkritisera 

mätpunkter utifrån 

det balanserade 

styrkortet. 

För att 

lokalisera 

kritiska 

framgångs- 

faktorer och 

nyckeltal. 

Låta medarbetarna i 

mindre grupper 

ansvara för ett 

område var. 

Under hösten, 

så nyckeltalen 

för 2011 blir 

klara. 

Samtliga 

medarbetare 

Kartlägg, revidera 

och effektivisera 

etablerings- 

processen. 

För att skapa en 

effektivare 

process. 

Avsätta tid för 

processmöten med 

ombudsadministrati

on. Använd 

systembaserad 

processmodell. 

Under hösten. Ombuds- 

administrationen 

Kartlägg 

kärnintressenternas 

behov och 

förväntningar. 

För att 

synliggöra 

mandat och 

ägare samt att 

styra arbetet 

mot dessa. 

Genom samarbete 

och dialog med 

intressenterna. 

Löpande. Delegeras till 

olika 

medarbetare 

Utvärdera 

kravarbetet 

(Kravtrappor) samt 

ta fram kravtrappor 

för Vegaspartners. 

Hitta nya 

riktlinjer i 

arbetssättet och 

vilka åtgärder 

som ska 

genomföras. 

Fokusgruppsmöten. Minst 2 

gånger/månad. 

Alla medarbetare 

i kravenheten. 

 

Implementera 

värdegrunderna på 

avdelningen. 

För att utveckla 

allt arbete och 

skapa en helhet. 

Fokusera på de sex 

hörnstenarna och 

alltid kommunicera 

utifrån dessa sam 

använda PDSA-

cykeln. 

Fortlöpande. Alla medarbetare 

Utbilda ombuds- 

administrationen i 

analysering av 

kreditbedömningar 

För att 

minimera 

dubbelarbetet 

och 

effektivisera 

etablerings- 

processen 

Kunskapsutbyte 

mellan experterna 

på 

kreditbedömningar 

och andra 

medarbetare 

Omgående Jakob Snoder 

Tabell 5 Åtgärdsplan för att implementera resultatet. 
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9. Slutsats 
Det övergipande problemet var att avdelningen ombudsekonomi arbetade med subjektiva 

angreppssätt, vilket genom en implementering av ovanstående förbättringsförslag 

fortsättningsvis blir ett enhetligt och objektivt arbetssätt. Utan att genomföra en förändring vid 

avdelningen kommer verksamhetsstyrningen fortsatt bortprioriteras. Med hjälp av applicera 

de offensiva kvalitetsmetoder, som fortlöpande presenterats i denna rapport, kan ett hållbart 

kvalitets- och verksamhetssystem byggas upp. Resultatet kommer då bli att avdelningen intar 

ett proaktiv arbetssätt och att icke värdeskapande aktiviteter elimineras, vilket ger effektivitet 

och lönsamhet för avdelningen.  

Att införa de föreslagna förbättringarna leder också till att avdelningen genomför de enda 

konkreta uppdrag som hittills tilldelats avdelningen av ledningen, vilket innebär att de blir 

processorienterade och ständigt förbättras. Utfallet av att implementera föreslagna åtgärder, 

och fortsatt förbättra detta examensarbete, bör också resultera i att avdelningen hamnar i 

samma fas som de avdelningar inom Svenska Spel som varit berörda av den stora 

omorganisationen som skett.  

De mål som författarna upprättade för detta examensarbete var att skapa ett ramverk och 

övergipande strategier för avdelningen vilket detta resultat ger. Examensarbetet har genom att 

tydliggöra vad avdelningens huvuduppgifter är skapat en tydlig huvudprocess och som brutits 

ned i ett nytt arbetsflöde som förbättrats med 28 % jämfört med tidigare övergripande 

arbetsflöde.  

Slutligen har de framarbetade förbättringsförslagen medfört att kreditenheten, och deras 

arbetsuppgifter med kreditbevakningarna, slagits samma med krav- och inkassogruppen och 

deras arbete med kravhanteringen. Denna förändring genomfördes och implementerades av 

avdelningschef i aprilmånad 2010 i främsta syfte att sprida kunskapen på avdelningen och 

eliminera personberoende arbetsuppgifter som existerade, vilket var två av de 

förbättringsområden som lokaliserades i detta examensarbetes förstudie. Detta medför också 

att kreditbevakningsarbetet effektiviserats, konkritiserats och prioriterats genom att 

sammanslagningen gör att det övergipande arbetsflödet rationaliserats och de interna 

överlämningar minimerats. Vidare resulterar de sammanslagna arbetsuppgifterna i att rätt 

aktivitet genomförs vid rätt tillfälle och istället för att bevaka samtliga ombud fokuseras 

arbetet till de ombud som inte gör rätt för sig genom att de nya kravtrapporna verkar som 

tydliga och konkreta handlingsplaner.  

En del i examensarbetet skulle vara att presentera mätpunkter i det framtagna arbetsflödet, 

vilket inte har gjorts. Istället har mätområdesförslag mer övergripande i det balanserade 

styrkortet skapats samt att de 9M:en i den systembaserade processmodellen poängterats. Då 

avdelningen inte tidigare arbetat med mätning och analys kan svårigheter ses i hur enskilda 

specifika mätpunkter bidrar till helheten. Detta är därför motivet till denna mer övergripande 

lösning att presentera generella alternativ. Vidare skapar detta också möjlighet för 

medarbetarna att gemensamt på avdelningen arbetar fram kritiska framgångsfaktorer och 

nyckeltal som direkt blir accepterade och förstådda av samtliga individer.  



61 

 

Detta examensarbete skulle förslå nya applicerbara metoder för att effektivisera avdelningen 

ombudsekonomis arbetssituation, vilket också görs då alla modeller och teorier är 

omformulerade till avdelningens och medarbetarnas unika situation . För att öka 

medvetenheten och betydelse av proaktivt kvalitetsarbete hos medarbetarna är slutsatsen att 

de presenterade förbättringsförslag, som inte redan har realiserats, bör implementeras och 

fortsatt förfinas och anpassas ytterligare.  

Examensarbetet har genom att strategiskt nyttja Kotters (1996) åtta steg till förändring som 

metod lagt grunden till denna implementering. I den utvärdering som medarbetarna fått är det 

tydligt att stegen efterföljts och att majoriteten av dessa är genomförda. Tydliga motiv och 

argument överlämnas till avdelningen för fortsatt arbete och för att underlätta ytterligare 

skapades en åtgärdsplan. I denna kan avdelningschefen delegera ansvar till medarbetarna som 

främjar delaktigheten vilket ökar förändringspotentialen och effektiviteten vid avdelningen.  

En sista slutsats som kan göras är att inställningen och medarbetarnas fokus drastiskt har 

förändrats när helheten har skapats och arbetet synliggjort på vilket sätt avdelningen bidrar till 

något större. I den inledande fasen av examensarbetet var medarbetarna inställda på att de 

skulle kräva ombud på pengar, jaga alla som inte upprätthöll sina åtagande samt minska 

kreditförlusterna för Svenska Spel. Genom att skapa en råd tråd från Svenska Spels 

övergripande styrning har examensarbetet påvisat hur avdelningens arbetsuppgifter bidrar till 

det svenska samhället då de aktivt arbetar med att öka lönsamheten för företaget. Kontentan 

av detta är att en negativ inställning (jaga, kräva, minimera förluster) övergått till att arbetet 

upplevs som positiv (bidra, ta ansvar, öka lönsamheten).  
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Bilaga 1. AB Svenska Spel organisationskarta, spelintäkter, utdelning 

och nyckeltal 

VD

Meta Persdotter

 

Assistent

Annica Bergman

HR – Anna Björklund

Ekonomi – Anders Hägg

 Juridik – Bengt Palmgren

Information  - Ann-Sofie Olsson (t.f)

Utveckling 

Anders Granvald

 

Vegas 

Marie Avander

 

Försäljning 

Håkan Sjöstrand

 

Marknad 

Thomas Agrell

 

Produktion

Jörgen Olofsson

 

Casino Cosmopol

Per Jaldung

 

 

Resultaträkning i sammandrag, MSEK 2009 2008 2007 

Bruttospelintäkter 22 175 22 559 21 499 

Övriga spelrelaterade intäkter m.m. 252 242 217 

Summa spelintäkter m.m. 22 427 22 800 21 716 

        

Kostnad för sålda varor och tjänster       

 - Vinnarnas andel* –12 268 –12 709 –11 852 

 - Provisioner –2 020 –1 983 –1 916 

 - Övrigt –43 –37 –33 

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 8 096 8 071 7 915 

    

Övriga uppgifter       

Utbetalt till Riksidrottsförbundet 500 1 338 1 394 

Utbetalt till Ungdomsstyrelsen** — 182 196 

Utbetalt till staten 4 477 3 587 3 657 

    

Nyckeltal       

Nettospelintäkter spel, MSEK 9 905 9 804 9 598 

Rörelsemarginal, % 21,9 21,9 23,6 

Spel- och lottombud, antal 6 758 6 811 6 385 

Spelplatser med Vegas 2 187 2 229 2 248 
* här ingår preskriberade vinster.  

**Enligt budgetpropositionen 2009/10:1 har riksdagen godkänt att regeringen på Svenska Spels årsstämma 

2010 verkar för ett beslut om stöd till idrotten i form av ett bidrag om 500 MSEK. Någon utbetalning direkt till 

Ungdomsstyrelsen kommer inte att ske 
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Bilaga 2. Avdelningen ombudsekonomis arbetsflöde - Nuläge 

Avdelning ombudsekonomis övergripande arbetsflöde

Ombuds-

administrationen
Kreditenheten

Krav- och 

Inkassogruppen

Externt

(Ombud/Etablerare/Säljare)

Ombud inkommer 

med en ansökan 

om att bli ombud

Ansökan 

inkommer

Riskkotroll via 

UC

Godkänd

Information om gdk till 

Etableringsansvarig som 

besöker ombud för 

granskning

JA

Godkänd

Avtal tecknas

JA

Ombud 

undertecknar avtal 

som sänds tillbaka

Ombud registreras 

i interna system

Kreditbedömning 

genomförs

Krävs 

säkerhet?
Säkerhet krävs in JA

Säkerhet 

administreras och 

dokumenteras

Administration 

kring uppstart

Etablerare startar 

upp ombud

Nyförsäljning av 

Spel och Lott 

Faktura skapas 

veckovis och 

sänds till BG/PG

Fakturerat belopp 

inhämtas

Automatisk  

Betalning 

genomförd

NEJ

Kravarbete genom 

samtal och 

kravtrappan

JA

Manuell 

betalning 

genomförd
JA

Uppsägning

NEJ

Inkasso och 

Bevakning

Skuld korrigeras 

mot ev säkerhet

Slutbetalnig 

genomförd

Långtids-

bevakning av 

skuld 

(stödprocess 

kronofogden) 

NEJ

Ombud upphör

SLUT

JA

Överlåtelse av 

verksamhet

NEJ

JA

Kreditbedömning 

och utredning vid 

UC

NEJ

Godkänd som 

ombud

Information 

om godkänt 

ombud

JA

Ombud godtas ej. 

Inget avtal tecknas

SLUT

NEJ

NEJ

NEJ
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Bilaga 3. Arbetsflöde för avdelningen ombudsekonomi – Nyläge 

Avdelning ombudsekonomis övergripande arbetsflöde

Ombudsadministrationen KravenhetenExternt

Godkänd

Godkänd

Ombud 

undertecknar avtal 

som sänds tillbaka

Ansökan 

inkommer

Avtal tecknas

Riskkotroll via 

UC

START

Ombud inkommer 

med en ansökan om 

att bli ombud

Information till 

Etableringsansvarig 

som besöker ombud för 

granskning

Nyförsäljning av 

Spel och Lott 

Administration 

kring uppstart

Etablerare startar 

upp ombud

Inkasso och 

Bevakning

Automatisk  

Betalning 

genomförd

Slutbetalnig 

genomförd

Skuld korrigeras 

mot ev säkerhet

Långtids-

bevakning av 

skuld 

(stödprocess 

kronofogden) 

Manuell 

betalning 

genomförd

Faktura skapas 

veckovis och 

sänds till Bank- 

eller postgiro

Kravarbete genom 

analys och 

bedömning utifrån 

nya kravtrappan

Uppsägning

Fakturerat belopp 

inhämtas

Överlåtelse av 

verksamhet

Ombud 

avregisteras/

upphör

SLUT

Eventuell 

historik 

kontrolleras

JA

JA

NEJ

Ombud godtas ej. 

Inget avtal tecknas

SLUT

NEJ

NEJ

JA

NEJ

JA

Skuld reglerad 

eller konstaterad 

kundförlust

SLUT

NEJ

NEJ

JA

JA
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Bilaga 4. Underlag till intervjuer och fokusgrupp 

 

Intervju för intressentanalys 2010-04-22 

‖Intervju ‖för intressentanalys, Intervjuade/frågade medarbetarna på avdelningen. 

 Totalt 15 intervjuade av 19. Följande 5 frågor ställdes till samtliga 15 intervjupersoner. 

1. Vilka kontaktar dig i ditt arbete? 

 

2. Vilka kontaktar du i ditt arbete? 

 

3. Vilka är de tre viktigaste anser du? Och varför? 

 

4. Hur påverkar ditt arbete dem? 

 

5. Hur påverkar deras arbete ditt? 

 

Intervju med Anders Hägg 2010-04-27 

Vad är Ombudsekonomis huvuduppgift? 

Vilken roll och funktion ska ombudsekonomi ha i förhållande till resterande org?  

Vilket ska deras huvudfokus/prioritering vara? (Nöjd kundindex, kreditförluster) 

Ombudsekonomi bevakar kundfodringar. 

Vilken är deras viktigaste huvuduppgift? 

Ansvaret - hur OE är med och påverkar situationen där ute? 

Intervju om Höga Spel och Säkerheter 2010-05-05 och 2010-05-06 

Höga Spel 

Hur bevakar ni höga spel? 

Säkerheter 

Hur går erat arbete till när ni kräver in säkerhet, vad triggar igång att en säkerhet ska begäras 

in? 

Fokusgruppsmöte 2010-05-10 

1. Förslag på ny kreditpolicy 

2. Flödesschema för kravarbete 

 Beloppsgränser 

 Vilka skall ringas när? 

 Vad skall vi kolla på 

 Vad skall vi inte kolla på? 

 Åtgärder? 

3. Vilka ombud och vilka händelser skall vi bevaka 
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Bilaga 5. Enkätfrågor för utvärdering av projektet 
1. Har du uppfattat att det finns ett behov att förändra arbetssättet på avdelningen? 

1.1 Anser du att en förändring i avdelningens arbetssätt är nödvändigt? 

2. Upplever du att du i någon utsträckning bidragit till vårt examensarbete? 

3. Känner du att vi motiverat vårt arbete och våra förbättringsförslag på en trovärdigt och 

hållbart sätt? 

4. Anser du att vi avspeglat kunskap och trovärdighet i det arbete vi utfört? 

4.1 Upplever du att du fått nödvändig information för vad som händer i vårt examensarbete? 

4.2 Om du vid något tillfälle haft någon åsikt/synpunkt rörande vårt examensarbete känt att du 

haft möjlighet att framföra den? 

4.3 Upplever du att vi kommunicerat med dig på ett förståligt, engagerat och kontinuerligt 

sätt?  

5. Om du gett oss information och fakta kring din och avdelningens arbete, upplever du att 

den mottagits och tagits tillvara på av oss? 

6. Anser du att de förändringar och områden som vi behandlat har förändrats till det bättre 

efter att vi påbörjade vårt arbete? 

6.1 Upplever du att din egen inställning eller din syn på avdelningens arbete har förändrats till 

det positiva sedan vårt arbete startade? 

6.2 Skulle du kunna påstå att du lärt dig något genom att vår närvaro? 

6.3 Har du självmant förändrat ditt arbetssätt i något avseende sedan vi påbörjade vårt arbete 

hos oss? 

6.4 Känner du att det resultatet/förbättringsområden vi redan har presenterat för er har varit 

relevanta och viktiga att åtgärda? 

6.5 Tror du att det arbete vi gjort, de förbättringsförslag vi presenterar, och de nya synsätten 

som vi arbetet med kommer att leva kvar på avdelningen och arbetas med då examensarbetet 

är avslutat? 
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Sammanställningen av avdelnings svarsfrekvens. 

Fråga JA NEJ Ingen uppfattning 

1. 16  1 

1.1 17   

2. 10 3 4 

3. 15  2 

4. 17   

4.1 17   

4.2 14 1 2 

4.3 17   

4.4 15  2 

5 14  3 

6 11  6 

6.1 9 1 7 

6.2 13 1 3 

6.3 8 2 7 

6.4 14  3 

6.5 15  2 

INSAMLAT 17    

 


