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Purpose:   The purpose of this study is to examine how quality 

processes is developed in reality. It will also be 
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1 INLEDNING 

Inledningskapitlet kommer att behandla bakgrunden till kvalitetssäkring och dess 

betydelse, sedan övergå till en problemdiskussion, syftet med uppsatsen, 

frågeställning och avslutas med uppsatsens disposition. 

I studien kommer fokus att ligga på kvalitetssäkring inom det ekonomiska arbetet hos 

offentliga verksamheter. Studien kommer att undersöka hur kvalitetssäkringsarbetet 

med kund- och leverantörsfakturor hanteras. Det eftersom att arbetet med kund- och 

leverantörsfakturor är grundläggande i verksamheter och det är av stor vikt att denna 

del fungerar på ett korrekt och effektivt sätt så att de resterande delarna i 

ekonomiarbetet har en stabil grund att stå på. Kvalitetssäkring bidrar även med ökad 

effektivitet, lönsamhet och medvetenhet (FAR 2006. s.14; Haglund, Sturesson & 

Svensson, 2001, s.18). 

Under studiens process har ett samarbete skett med två olika aktörer från den 

offentliga sektorn, Landstinget Västmanland samt Mälardalens högskola. Studiens 

vision var att göra en jämförelse mellan dessa två aktörer och deras 

kvalitetssäkringsprocesser på kund- och leverantörsfakturahanteringen. Detta för att 

kunna göra benchmarking (Nilsson & Olve, 2013, s.246; Ax, Johansson & Kullvén, 

2009, s.480), alltså en jämförelse mellan dessa aktörer, för att kunna identifiera 

förbättringar till deras kvalitetsprocesser och medföra till ett aktivt lärande för de båda 

verksamheterna (Alvesson & Svenningsson, 2007, s.285).  

Studien avser att svara på dess frågeställning och därmed kunna lämna ett akademiskt 

bidrag inom ekonomistyrning, och förmedla ny kunskap inom ämnet kvalitetssäkring. 

1.1 BAKGRUND TILL INTERNKONTROLL 
Vi lever i en föränderlig värld där strävan efter ständiga förbättringar är ett faktum 

(Forslund, 2011, s. 237, 363), där verksamheter har ett behov att ligga i framkant för 

att kunna vara konkurrenskraftiga, förbli stabila och ha goda framtidsmöjligheter 

(Bessant & Tidd, 2007, s.38-39). För att bibehålla en god internkontroll förutsätter det 

att verksamheterna arbetar med förbättringar och utveckling, eftersom att det ständigt 

sker förändringar. Det blir en korrelation mellan internkontroll och 

verksamhetsstyrning, när verksamheter aktivt arbetar för att nå framgång, i form av 

uppsatta resultat. (Haglund et al., 2001, s.18).  Den interna kontrollen medför att det 

blir en ökad kvalitet samt en stabilare grund som verksamheten bygger sitt arbete på. 

Internkontrollen associeras med flera olika komponenter, som exempelvis: FISK-

förordningen, TQM och kontoavstämningar (FAR, 2006, s.7; Sveriges Riksdag, 2007; 

Stengard & Fitzgibbons, 1993).  

Kvalitetsstyrning är en del i ekonomistyrningen eftersom att god kvalitet bidrar till en 

bra ekonomi som är av betydelse av god resurshushållning (Nilsson & Olve, 2013, 

s.36). 
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1.1.1 Anledningen att internkontroll används 

Den interna kontrollens betydelse har ökat drastiskt de senaste åren eftersom det har 

blivit allt viktigare att vara så kostnadseffektiv som möjligt (Haglund et al., 2001, s.9; 

Stimson, 2005), som i sin tur bidrar till hushållning av resurser (Almqvist, Holmgren-

Caicedo, Johanson, Mårtensson, 2012, s.135). Då krävs det ett bra och systematiskt 

system för intern kontroll, då detta hjälper till att motverka fel i ekonomiarbetet (FAR, 

2006, s.14). Om den interna kontrollen inte fungerar bra och effektivt, kan det i sin tur 

kan leda till: 

 Att det blir fel i den finansiella rapporteringen. 

 Att lagar och principer inte efterlevs. 

 Kostnadsineffektivitet. 

(Haglund et al., 2001, s.19) 

Den interna kontrollen behövs i verksamheter av flera olika anledningar, dels för att: 

 Undvika förluster. 

 Undvika att fel beslut tas. 

 Undvika att felaktig fakta ges till intressenterna. 

 Undvika att det blir dålig kvalitet på verksamhetens utflöde. 

(FAR, 2006, s.7) 

Under 1990-talet inträffade det även ett flertal händelser, när offentliga medel 

användes oaktsamt (Haglund et al., 2001, s.11), vilket bidrog till att den interna 

kontrollen blev en viktig grundsten för att skapa och upprätthålla förtroende för 

verksamheterna (FAR, 2006, s.9). 

1.1.2 Kvalitetssäkring i offentlig sektor 

Inom vissa offentliga verksamheter, som kommuner och landsting arbetar de ständigt 

för att få en ekonomisk balans i ekonomin. Inom offentliga sektor sker det ständigt 

förändringar, som exempelvis ökad befolkningsstruktur, vilket medför att 

omprioriteringar bör ske för att göra förvaltningarna alltmer kostnadseffektiva. 

(Haglund et al., 2001, s.12) För att aktivt och målmedvetet arbeta för att omprioritera, 

krävs metodisk styrning och ökad kontroll (Nilsson & Olve, 2013, s.52). För att 

åstadkomma ökad kontroll krävs det att verksamheter i offentlig sektor gör 

prioriteringar på internkontrollen. Dessutom finns ett stort intresse från intressenter att 

kvaliteten inom offentliga verksamheter är god och att resurserna används så effektivt 

som möjligt (Haglund et al., 2001, s.13). 

Kvalitetssäkring används för att se till att lagar och regler efterlevs, resonabla mål 

uppnås, tillförlitlig data rapporteras och det ger också en rimlig säkerhet för att 

upptäcka fel och missgärningar, såsom ekonomiska brott (Grosshans, 1992).  

Kvalitetssäkringen är ofta av större vikt i offentlig sektor i jämförelse med privat 

sektor (Rowley, 1998; Cukier, Barkel, Vaughan & Gekas, 2012).  

Något som skiljer dessa verksamheter åt är att de inte enbart sysslar med att behålla 

sina kunder och rykte vid offentliga verksamheter, utan de arbetar även med en unik  
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relation till medborgare då deras offentliga tjänster ska bidra till utvecklingen av 

samhället (ibid, 1998). Detta medför till att de ofta har hand om budgetar med publika 

medel och innehar stor ansvarsplikt i jämförelse med privat sektor. Utöver 

kvalitetssäkring, innebär detta också att riskhantering och revision blir allt viktigare i 

förvaltningen av den offentliga verksamheten. Medföljningsvis granskas dessa system 

oftare och noggrannare än normalt, i jämförelse med den privata sektorn. Detta för att 

verksamheter i den offentliga sektorn då ska uppnå sina mål och ha så hög 

kvalitetsstandard som möjligt. (Cukier et al., 2012) För att offentliga verksamheter 

ska kunna utvecklas mer är det bra att samarbeta med varandra och komplettera det 

som anses saknas i kvalitetssäkringen. Då utvecklingen av regionen också innebär att 

ta del av dess värderingar och individers erfarenheter, är det bra att ha samma 

grundsyn och ta lärdom av varandra. (Rowley, 1998)  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Den interna kontrollens betydelse har under åren blivit ett allt viktigare verktyg för 

både intressenter och för verksamheterna själva eftersom det bidrar till 

kostnadseffektivitet och lönsamhet (Haglund et al., 2001, s.9), samt att internkontroll 

minskar ekonomiskbrottslighet och risktagande (Grosshans, 1992). Dessa faktorer är 

särskilt viktiga inom offentlig sektor då verksamheterna har hand om publika medel 

och stora budgetar, vilket innebär stor ansvarsplikt (Rowley, 1998). För att inte 

samhällets pengar ska hanteras oaktsamt utan med god resurshållning behövs den 

interna kontrollen, vilket också ser till att verksamheten är i balans, som offentliga 

verksamheter strävar efter (Haglund et al., 2001, s.12-19). 

En väl utformad internkontroll ser också till att det inte blir fel i den finansiella 

rapporteringen, att lagar och regler efterlevs, att en ständig strävan mot förbättringar 

finns, samt att ekonomiarbete har en stabil grund att stå på (ibid, 2001, s.18-19). Om 

det inte finns intern kontroll i en verksamhet kan det leda till förluster, att felaktiga 

beslut tas, att felaktig fakta ges till intressenterna, samt att verksamheten levererar 

sämre kvalitet på dess utflöde. Att dessa fel inte görs är särskilt relevant vid 

resurshantering såsom ekonomiarbete innebär, och med intern kontroll går dessa fel 

således att undvika.  (FAR, 2006, s.7) 

I en föränderlig värld (Forslund, 2011, s. 237, 363), måste verksamheter konstant 

arbeta med förbättringar och förändringar för att kunna vara konkurrenskraftiga och 

därmed hänga med i utvecklingen, bli effektivare och för att ständigt sträva efter ett 

optimalt arbetssätt (Bessant & Tidd, 2007, s.38-39). Då krävs en hög prioritering på 

internkontroll och styrning som kan identifiera brister för att sedan kunna åtgärda dem 

(Haglund et al., 2001, s.12-13).  

Läggs det ner tillräckligt med tid på kvalitetshöjande åtgärder? Visserligen måste chef 

och medarbetare sköta sina dagliga arbetsuppgifter men borde inte kvalitet också vara 

en prioritering? Tid är pengar, men att lägga ner tid på att införa förbättringar leder i 

sin tur också till kostnadseffektivitet. Alltså borde verksamheter kunna tjäna igen den 
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tiden som är lagd på värdeskapande åtgärder. Hur resonerar verksamheter för att finna 

en fungerande balansgång? 

1.3  SYFTE  
Syftet med studien är att undersöka hur kvalitetsprocesser utformas i 

verkligheten. Det ska också undersökas om det går att förbättra kvalitetsprocesser  

genom att titta på kvalitetssäkringen hos två verksamheter i den offentliga  

sektorn, samt om dessa kan lära sig av varandra.  

1.4 STUDIENS FRÅGESTÄLLNING 
Den frågeställning studien ska besvara är: 

– Hur utformas, genomförs och vilken funktion har kvalitetsprocesser hos Landstinget 

Västmanland och Mälardalens högskola? 

– Vilka möjligheter till förbättringar finns det hos Landstinget Västmanland och 

Mälardalens högskolas kvalitetsprocesser? 

– Hur kan Landstinget Västmanland och Mälardalens högskola lära sig av varandras 

kvalitetsprocesser? 

1.5  AVGRÄNSNINGAR OCH FOKUS 
Studien är avgränsad till att enbart undersöka kvalitetsprocesser inom ekonomi, på 

kund- och leverantörsfakturahanteringen hos två verksamheter i den offentliga 

sektorn. Där fokus kommer att ligga på kvalitetssäkringen.  

1.6 MÅLGRUPP 
Målgruppen för denna studie kommer främst att vara alla som arbetar inom ekonomi 

och även akademiker som utbildar sig inom ekonomi. Målgruppen är även de som 

arbetar inom den offentliga sektorn, eftersom detta arbete är relevant för alla som 

arbetar i organisationen. Detta då kvalitetssäkring på denna ekonomiska nivå 

avspeglar sig över resterande delar i verksamheten. 

1.7 BESKRIVNING AV STUDIEOBJEKTEN 
Mälardalens högskola bildades 1977 och har sedan dess utvecklats på flera olika sätt. 

De har bland annat blivit den första högskolan i världen till att bli miljöcertifierad, 

och numera även arbetsmiljöcertifierad. Högskolan har 13000 studenter och 900 

anställda vilket gör de till en av Sveriges största högskolor. De har campus i både 

Västerås och Eskilstuna och kan erbjuda 51 program och 1000 kurser i områden som: 

teknik, hälsa och välfärd, lärare samt ekonomi. Med nära samverkan med regionala 

verksamheter i både offentlig sektor och näringsliv påvisar de att deras vision är att 

vara: ”Ett starkt MDH – den samproducerade högskolan” (Mälardalens högskola, 

2014a) 

Landstinget Västmanland är en viktig del av vårt regionala samhälle då de ansvarar 

för bland annat sjuk- och hälsovård, kollektivtrafik samt regionplanering. De svarar 
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för länets näst största arbetsgivare då de har 6000 anställda inom 70 olika 

professioner. Den största yrkesgruppen är inom sjuk – och hälsovården.  

Landstinget Västmanland bildades 1853 och blev Sveriges första moderna landsting, 

en hel vecka före övriga delar av landet. De arbetar med medborgarna i centrum 

eftersom medborgarna är med och påverkar, exempelvis genom landstingsval. Detta 

påvisar landstinget också genom att alltid ha medborgarna i åtanke när de arbetar med 

förbättringsarbete. (Landstinget Västmanland, 2014)  

1.8 DISPOSITION 
Dispositionen beskriver hur strukturen på studiens kapitel är utarbetade och dess 

innehåll. Detta för att ge läsaren en god förståelse och grund om hur studien är 

uppbyggd. 

 

Figur 1. Egen illustration av uppsatsens uppbyggnad.

Inledning 

• I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till studien och dess problemområde 
som ska utforskas. Detta mynnar sedan ut till syftet med studien samt dess 
frågeställning som ska besvaras. 

Metod 

•Metodkapitlet presenterar de valda metoder och tillvägagångssätten som har använts 
för att genomföra studien. 

Teori 

•I kapitlet om den teoretiska referensramen presenteras de teorier och modeller som 
har kommit till användning i studien. 

Empiri 

•I empirikapitlet framförs insamlad data från intervjuer och övriga observationer 
under studiens gång.  

Analys 

•I analyskapitlet framkommer mönster och kopplingar mellan den teoretiska 
referensramen och den insamlade empirin.  

Slutsats 

•Här presenteras studiens resultat. Slutsatserna har dragits utifrån analysen, där 
studiens frågeställning och syfte besvaras.  
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2 METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
I metodkapitlet beskrivs och motiveras den metodik som har använts för att uppnå 

syftet. Sedan redovisas vilka tillvägagångsätt som har använts för att samla in teori 

och empiriskt material, samt hur samarbetsparterna valdes ut.  

2.1    FORSKNINGSDESIGN 
I studien har en kvalitativ metod använts eftersom syftet med uppsatsen var att få 

fram fakta inom det valda området, kvalitetssäkring. Kvalitativ metod förmedlar och 

bidrar till en djupare förståelse i ämnet (Bryman, & Bell, 2011, s.386). Anledningen 

till användandet av kvalitativ metod, grundade sig på att det var irrelevant att samla in 

kvantitativt med ytlig information. Detta eftersom att studien krävde en djupare 

förståelse om kvalitetsprocesser för att kunna besvara studiens frågeställning. Studien 

bedrevs även med vissa inslag av interaktiv forskning (Lindhult, 2011), då det under 

arbetsprocessen skedde lärande både för oss och för samarbetsparterna. 

2.1.1 Abduktiv ansats 

Studiens ansats är abduktiv eftersom att både en deduktiv samt en induktiv ansats har 

krävts för att genomföra studien. Studien består till störst del av en deduktiv ansats, 

som användes för att uppfatta en problematik inom ämnet med hjälp av 

litteraturundersökning (Bryman, 2011, s.26-29). Studien utformades alltså främst av 

befintliga teorier. Däremot har studien även induktiva inslag genom att vi såg på 

verkligheten för att förstå kvalitetsprocessernas utformning i verksamheterna (ibid, 

2011, s.26-29). Induktiv ansats användes till viss del också för att jämföra de båda 

samarbetsparternas verkligheter mot varandra. Den abduktiva ansatsen ansågs bäst 

lämpad för att få en djupare förståelse inom forskningsämnet och för att kunna 

besvara studiens frågeställning.  

2.1.2 Urval 

Anledningen till att Landstinget Västmanland och Mälardalens högskola valdes som 

samarbetspartners grundade sig i att båda är offentliga verksamheter. Studien byggde 

på att undersöka kvalitetssäkringen i den offentliga sektorn och då ansågs de som 

passande samarbetspartners. De båda samarbetspartnerna hade även ett eget intresse i 

att undersökningen skulle bli gjord, vilket ökade relevansen för oss att ha med dem, 

eftersom forskningen även skulle komma till nytta för dem. Anledningen till att dessa 

två samarbetspartners valdes var även för att forskningsstudien är en jämförande 

studie och tanken med projektet var att genomföra en benchmarking. 

Innan valet av att använda sig av Mälardalens högskola och Landstinget 

Västmanland, fanns idén att jämföra två landsting mot varandra, men det uteslöts. 

Istället gjordes valet att jämföra två verksamheter med olika genre, för att ur ett 

tvärvetenskapligt perspektiv (Leonard, & Walter, 2005, s.24), få ett bredare resultat 

och förhoppningsvis mer input än vad en jämförelse mellan två verksamheter i samma 

bransch hade gett. 
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Vi hade även önskemål att kommunen skulle bli vårt tredje studieobjekt för att täcka 

av en större del av den offentliga sektorn. Kommunen kontaktades men hade tyvärr 

ingen möjlighet att medverka.  

2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

2.2.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som sedan tidigare står skriven och har framställts med ett annat 

syfte än denna studies (Mälardalens högskola, 2014b). Sekundärdata i studien är 

hämtad från elektroniska källor om verksamheterna samt mottaget material över 

verksamheternas kvalitetsprocesser och statistik.  

2.2.2 Sökning av litteratur till teoretisk referensram 

Studien inleddes med att söka efter tidigare studier inom ämnesområdet. Sökord som 

användes var kvalitetssäkring, intern kontroll, ekonomi, TQM, offentlig sektor och 

kvalitetsutveckling. Kvalitetssäkring visade sig vara ett stort område och därmed 

avgränsades ämnet till att enbart undersöka kvalitetssäkring inom ekonomi, på kund- 

och leverantörsfakturahanteringen. Litteratur inom ämnet samlades in via 

kurslitteratur och vetenskapliga artiklar genom Mälardalens högskolebibliotek. 

Vetenskapliga artiklar söktes på databasen; ABI/INFORM Global, då sökorden som 

tidigare nämnts användes.  

2.2.3 Primärdata 

Studiens primärdata samlades in via observationer, semi-strukturerade intervjuer samt 

diskussioner med utvalda respondenter som arbetade inom det valda ämnesområdet. 

(Mälardalens högskola. 2014b). 

2.2.4 Intervjuer 

Totalt genomfördes tre intervjuer, två med Landstinget Västmanland och en med 

Mälardalens högskola. De två intervjuerna med landstinget hade en intervjutid på ca 

30 minuter. Intervjufrågorna skickades ut till respondenterna några dagar innan 

intervjun för att de skulle ha tid att läsa igenom frågorna och förbereda sig för att 

svaren skulle bli så utförliga som möjligt. Detta ansågs kvalitetshöjande för studien. 

Intervjun med Mälardalens högskola genomfördes via mail, eftersom att det var brist 

med tid hos respondenterna. Vi träffade respondenterna först och hade en diskussion 

där intervjufrågorna gicks igenom och där det blev klart för respondenterna vad 

tanken med intervjufrågorna var. Några veckor senare mailade Mälardalens högskola 

tillbaka intervjun då två medarbetare samt redovisnings- och inköpschefen svarat på 

frågorna.  

Till studien användes semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2011, s.467), då 

en intervjuguide (se bilaga 1) användes och där ordningsföljden på frågorna kunde 

avvika något. Detta för att få fram kvalitativt underlag. Semi-strukturerad form på 

intervjuerna ansågs bäst lämpad då det gav oss utrymme till att ställa följdfrågor 

under intervjuns gång, som inte var definierade i intervjuguiden. Dessa följdfrågor 
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ställdes för att förtydliga frågornas innebörd och säkerställa att rätt material framkom 

till studien. Även mailintervjun var semi-strukturerad då följdfrågor skickades för att 

komplettera insamlad data. 

Under intervjuerna användes en diktafon för att spela in dialogen mellan oss och 

respondenterna, detta i syftet för att sedan kunna transkribera insamlad data. 

2.2.5 Operationalisering 

Frågorna till intervjuerna operationaliserades från befintlig teori inom ämnet kvalitet, 

intern kontroll, verksamhetsstyrning/controlling och ekonomi. I studien valdes det att 

dela upp teorisamlingen i fem olika segment, för få fram den teori som krävdes för att 

kunna besvara studiens frågeställning. De fem grundstolparna som intervjuguiden (se 

bilaga 1) teoretiskt sett består av är: 

 Intern kontroll 

 Kvalitetsmätning 

 Kvalitetsgap 

 Förbättringsmetoder 

Internkontroll och kvalitetsmätning var ämnade att svara på frågan: - Hur utformas, 

genomförs och vilken funktion har kvalitetsprocesser hos Landstinget Västmanland 

och Mälardalens högskola? 

Kvalitetsmätning, kvalitetsgap och förbättringsmetoder var ämnade att svara på 

frågan: - Vilka möjligheter till förbättringar finns det hos Landstinget Västmanland 

och Mälardalens högskolas kvalitetsprocesser? 

– Hur kan Landstinget Västmanland och Mälardalens högskola lära sig av varandras 

kvalitetsprocesser? Denna fråga besvarades genom att titta på resultaten från frågorna 

ovan, men också genom att jämföra studieobjektens verkligheter. 

2.2.6 Genomförande av intervju 

Intervjuguiden (se bilaga 1), som är konstruerad med sjutton frågor, valdes att 

användas till både Mälardalens högskola och Landstinget Västmanland. Det fanns inte 

någon anledning till att utforma intervjuguiderna olika eftersom att frågorna var lika 

relevanta för de båda aktörerna och gav bättre underlag för en jämförelse mellan dem. 

Intervjuerna på landstinget var uppdelade i två, en som behandlade 

kundfakturahanteringen och en om leverantörfakturahanteringen. Den intervjuade 

enhetschefen ansåg att det var bra att en medarbetare ifrån 

leverantörfakturahanteringen deltog under den intervjun för att få så korrekta svar 

som möjligt. Vid intervjun om kundfakturahanteringen var även där tanken att en av 

medarbetarna skulle delta, men på grund av sjukdom kunde denna inte närvara. 

Därmed intervjuades endast enhetschefen. Även detta gav korrekta och utförliga svar 

då respondenten var kunnig och insatt inom området.  

Intervjuerna skedde på förmiddagen i ett konferensrum i Landstingshuset. En av oss 

var bekant med respondenten sedan tidigare, och bemöttes med öppenhet. 
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Intervjufrågorna ställdes av oss båda och det fanns ingen förutbestämd plan om vem 

som ställde vilken fråga, utan det skedde fritt och spontant. Vi var noga med att lyssna 

att det kom fram ett relevant svar samt att intervjufrågan blivit rätt tolkad. Om inte 

ställdes det följdfrågor. Vi båda lyssnade lyhört, visade respekt och intresse, vilket är 

viktigt för att respondenterna ska känna ett förtroende och för att de ska kunna skapa 

en god kontakt (Kvale & Brinkmann, 2009, s.144). Mellan de båda intervjuerna 

fikade vi tillsammans med resterande medarbetare på Ekonomiservice. Då blev det 

möjligt att prata om vardagliga saker och dricka varm dryck, vilket främjar ett bra 

socialt klimat (Leonard, & Walter, 2005). När intervjuerna var klara gick vi igenom 

samtyckesmallen, se bilaga 2. Det bestämdes att data från intervjuerna skulle skickas 

tillbaka till respondenterna när det sammanställts till det slutgiltiga empiriska 

materialet. Detta för att de skulle få möjlighet att läsa igenom det så att inget blivit 

missförstått, vilket är både en säkerhet för respondenterna men även för studien. Även 

Mälardalens högskola fick sammanställd data skickat till sig för samma orsaker. 

Genom detta blir studiens innehåll mer trovärdigt och tillförlitligt. Samtyckesmallen 

skickades efter sammanställning ut till alla respondenterna för att få ett samtycke och 

ett godkännande av de uppgifter som använts till studien. 

2.2.7 Bearbetning av empirisk data 

Insamlad data bearbetades genom transkribering för att få intervjudialogen ”synlig”. 

Transkriberingen bidrog till att insamlad data blev lättare att bearbeta och det tillkom 

även ny input. När det empiriska materialet var nedskrivet blev det enklare att se 

vikten i det som sades. Sådant som inte verkade ha betydelse och sådant som glömdes 

bort efter intervjun, blev relevant och användbart. Transkribering är även ett 

hjälpmedel för att undvika att missförstånd skett mellan oss och respondenterna, då 

det är enklare att misstolka ett muntligt samtal än när det är nedtranskriberat i ett 

dokument. (Bryman, 2011, s.428-432) 

Efter transkriberingen var genomförd, bearbetades den transkriberade texten genom 

att färgkoda i valda segment. Färgkodningen användes för att får fram fakta utifrån 

operationaliseringen. Det finns dock en kritik mot att färgkoda, eftersom att 

problematisering i intervjun kan förlora sitt sammanhang. Till denna studie var det 

dock endast en fördel, eftersom att det var ett hjälpmedel att få fram de relevanta 

svaren. (Bryman, 2011, s.525-527) Fyra färger valdes till färgkodningen varav 

internkontroll – blå, brister – röd, förbättringsarbete – grön, kvalitetsmätning – lila. 

När texten var färgkodad valdes relevant data ut för att i slutändan kunna svara på 

studiens frågeställning.  

2.2.8 Möten med uppdragsgivarna 

Vi har från studiens början haft mailkontakt med båda studieobjekten, dels för viljan 

att starta ett samarbete men också för andra ärenden såsom diverse frågor och 

bestämmande av intervjutider. Vi har även haft två personliga möten med de båda 

samarbetspartnerna där vi träffades och diskuterade om hur de arbetar med 

kvalitetssäkring på kund- och leverantörssidan. Diskussionen med landstinget blev 
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även inspelad då samarbetspartnern detaljerat gick igenom deras kvalitetsarbete, 

vilket ansågs relevant för den empiriska datainsamlingen. Diskussionen med 

Mälardalens högskola blev inte inspelad eftersom denna var mer ytlig då ett 

samarbete mellan parterna ännu inte hade fastställts. Utöver vidare mailkontakt har 

även telefonsamtal använts som en kommunikationsväg mellan parterna.  

Vi blev även inbjudna till landstinget två gånger till för att testa deras processkartor 

och rutiner på kund- och leverantörsfakturahanteringen. 

2.2.8.1 Test av Landstinget Västmanlands kvalitetsprocesskarta  

Skälet till att testa processkartorna var för att kunna identifiera förbättringar, få en 

djupare förståelse över hur kartorna fungerar i verkligheten och hur de används av 

medarbetarna. Landstinget har en ambition att dessa kartor ska vara färdiga till 

sommaren, och det var då till hjälp för verksamheten att någon utomstående studerade 

dem. Detta eftersom att det är lättare för någon som inte arbetar dagligen med 

rutinerna att uppmärksamma brister, annars finns det en risk för att bli ”hemmablind”.  

Testningen av kvalitetsprocesskartorna genomfördes: 

 Test av leverantörsfakturaprocessen skedde 05/05-14, kl. 07.00-14.00. 

 Test av kundfakturaprocesskartan skedde 06/05-14, kl. 07.00-10.00. 

Testningen resulterade med en lista med förbättringsmöjligheter till kartorna. Mest 

var det förbättringsmöjligheter till manualer och rutinerna, som ska finnas till alla 

processhändelser på kartan, se bilaga 4 och bilaga 5. Förbättringsmöjligheterna kom 

fram genom att beskåda när medarbetarna arbetade med varje ”steg” på kartan och när 

vi ställde frågor och studerade manualerna och rutinerna under arbetsprocessen. Då 

var det oftast medarbetarna som noterade att det saknades rutiner.  

Förbättringsförslagen mailades sedan över till landstinget, så att de kunde se vad som 

gick att förbättra för att få en starkare kvalitetssäkring. Detta gav de något att sikta på 

innan kartorna är helt färdigställda. Förbättringsförslagen mottogs med tacksamhet då 

de tog till sig av synpunkterna och började arbeta med dem.  

2.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Vi valde att använda en samtyckesmall som vi konstruerat själva. Detta för att 

respondenterna och vi skulle vara överens om vad som fick användas i studien. Vi 

valde även att skicka det nedskrivna empiriska materialet till båda 

samarbetspartnerna, för att inga missförstånd och misstolkningar skulle ske. Det lades 

stor vikt på att alla inblandade skulle vara överens om innehållet. Av etiska skäl har 

även andra aktörer som nämnts i intervjuerna valts att inte benämnas vid namn i 

studien. 

2.4 GENERALISERBARHET, RELIABILITET OCH VALIDITET 
Eftersom att studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod blir 

generaliserbarheten låg då studien utgått från specifika aktörer. Om studien hade 

grundat sig på andra samarbetspartners hade resultatet med största sannolikhet blivit 
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ett annat, detta eftersom att alla har olika arbetssätt och metoder som är utmärkande 

för just dem. I och med det skulle det blivit en annan typ av kvalitetssäkringsmetod 

som hade studerats.  

Huruvida validiteten på studien god eller ej beror på om studien har mätt det den 

avser att mäta och om den empiriska datainsamlingen är relevant för att kunna 

besvara studiens frågeställningar (Bryman, 2011, s.50-52). Validiteten påverkas 

följaktligen beroende på hur väl urvalet har genomförts. Studien har undersökt 

Landstinget Västmanland och Mälardalens högskolas hantering av att kvalitetssäkra 

arbetet med kund- och leverantörfakturahanteringen. Detta överensstämmer med 

studiens problematik och frågeställning, då studien avser att mäta ”kvalitetssäkring ur 

den offentliga sektorns perspektiv” och undersöka hur kvalitetsprocesser utformas, 

genomförs, dess funktion och vilka möjligheter till förbättringar som finns. Det finns 

en avgränsning till att enbart undersöka kvalitetsprocesserna på kund- och 

leverantörfakturahanteringen. 

Hur god reliabiliteten är beror på hur pålitligt mätinstrumentet är som har använts och 

om det går att genomföra mätningen av uppsatsen igen (Bryman, 2011, s.49). Valet av 

att ha intervjuer och lika intervjuguider till alla respondenter ökar stabiliteten på 

reliabiliteten. 

2.5 ANALYSFÖRFARANDE AV METODEN 
Operationaliseringen för att framställa intervjufrågorna var av god struktur. Detta 

eftersom de fem ”stolparna” som tagits ut från teorin gav ett bra underlag för att få 

fram relevanta intervjusvar, som i sin tur gav ett bra underlag för att kunna svara på 

forskningsfrågorna. Intervjufrågorna kan till viss del ha setts som lite för akademiska 

och svårtolkade för respondenterna, då de i sitt vardagliga arbete inte använder sig av 

de termer när de arbetar med kvalitetssäkringen. Därför var det ett bra val att skicka ut 

frågorna till respondenterna innan intervjun, för att de då fick en uppfattning om vad 

frågorna skulle handla om.   

En av oss var bekant med respondenterna sedan tidigare, då denne har genomfört 

verksamhetsförlagd utbildning på landstinget. Det fanns då en chans att 

respondenterna var mera öppna med sina svar under intervjun än vad de hade varit om 

det var en okänd människa som utförde intervjun. Det kan även ha bidragit med att 

denne redan hade vissa uppfattningar och förutfattade meningar om 

kvalitetssäkringsprocessen, vilket i sin tur kan ha medfört ett något smalt synsätt vid 

tolkningen av informationen. Det vägdes dock upp av att den andre av oss inte hade 

någon tidigare erfarenhet i ämnet eller om landstinget. Det medförde att relevanta 

frågor, som lätt kan anses självklara för den som är insatt i ämnet, ställdes ändå. 

I och med att verksamheterna i studien inte var anonyma finns det en chans till att 

respondenterna inte ville vara helt öppna om deras brister, vilket kan ha medfört till 

viss försköning. Men eftersom vi ville studera och beskriva hur kvalitetsprocesserna 
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utformas, genomförs och dess funktion, anser vi dock inte att detta har påverkat syftet 

med studien.  

Det finns en viss skevhet i studien då det har samlats in betydligt mer empirimaterial 

från landstinget än ifrån Mälardalens högskola. Detta bidrar till att synen på det 

insamlade empirimaterialet ser ut att ha en ojämn fördelning. Vi anser dock att vi inte 

hade kunnat göra något annorlunda och att tillförlitligheten på studien ändock är god. 

Detta eftersom att landstinget behandlar runt 210 000 kundfakturor och 190 000 

leverantörsfakturor varje år, medan Mälardalens högskola endast behandlar runt 1000 

kundfakturor och 16 000 leverantörsfakturor. I och med att deras fakturahantering har 

så pass ojämn fördelning, bidrar det ändock till att det infinner sig en balans i studien 

baserat på vår empiriska datainsamling. Det eftersom att landstinget har större 

fakturahantering och då krävdes det större datainsamling från dem.
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Teorikapitlet behandlar de begrepp som utgör den referensram som kommer 

användas till analysen och för att besvara uppsatsens frågeställning. 

3.1 INTERN KONTROLL - KVALITETSSÄKRING 
Den interna kontrollen bör alla i organisationen arbeta aktivt med, och den bör inte 

enbart uteslutas till ekonomerna och cheferna. Den interna kontrollen kräver att alla 

anställda integreras i kvalitetsarbetet för att förmedla medvetenhet, erfarenhet, 

kompetenser, personliga karaktärsdrag och arbetssätt, för att då få in viktiga element 

och effektivisera kvalitetssystemet. (Haglund et al., 2001, s.18) Kontrollen är ett 

verktyg för ledningen men ska också vara en naturlig del i verksamhetsprocesserna. 

Därför är det en förutsättning att anställda har tillräckligt med kunskap om 

kvalitetssäkringens alla komponenter. (ibid, 2001, s.15) 

3.1.1 Effektivitet och produktivitet 

Ekonomistyrning handlar till stor del om att disponera medel på bästa möjliga sätt. 

Det är en fråga om effektivitet och produktivitet, för att kunna hushålla med 

begränsade resurser. Effektivitet står för att göra rätt saker och ordet produktivitet 

handlar om att göra saker rätt. (Lindvall, 2011, s.51; Forslund, 2011, s. 48) Det finns 

en vilja att ständigt sträva efter att göra förbättringar i verksamheters produktivitet 

och effektivitet. Det har ur ett historiskt perspektiv fokuserats på styrningen på 

effektivitet samt produktivitet, eftersom att det är två av de viktigaste delarna i en 

verksamhet. För om ett bolag gör fel saker på ett korrekt sätt eller att rätt saker görs 

på ett bristfälligt sätt, kommer det att bidra till ett sämre ekonomiskt utfall. (Lindvall, 

2011, s.51) 

3.1.2 Totalkvalitet – TQM  

Total Quality Management (TQM) använder sig av ett antal metoder för att få 

totalkvalitet och en av de mest genomträngande teknikerna är ständiga 

processförbättringar (Stengard & Fitzgibbons, 1993). Detta avser kontinuerlig 

förbättring av systemen i verksamheten (ibid, 1993). Kontinuerlig utveckling menar 

Lindvall (2011. s.121-122) går efter ambitionen att ständigt förbättras och då arbeta 

processorienterat. Det innebär att; driva fram processer, låta medarbetarna vara 

delaktiga, ha kundfokus och arbeta med ständig utveckling. 

I arbetet med totalkvalitet bör alla i verksamheten, såväl ledning som medarbetare, 

kontinuerligt arbeta med att; mäta, förbättra, och fastställa kvalitet, samt att förebygga 

kvalitetsbrister (Thomasen, Lund, & Knudsen, 1996, s.26-31).  

Thomasen et al. (1996) illustrerar alla de nödvändiga komponenterna för TQM i figur 

2 nedan. Modellen bör användas både på avdelningsnivå och på företagsnivå. Den 

riktar sig till medarbetare och enskilda chefer som har ansvaret att löpande arbeta 

efter modellen på respektive avdelning. Figur 2 hör samman med mätinstrumentet på 

bilaga 7 som kan vara ett hjälpande verktyg för att arbeta med de nödvändiga 

komponenterna för TQM. 
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Figur 2. Egen illustration av modellen ”Företagsnivå & avdelningsnivå” av Thomasen, Lund & Knudsen, 1996, s.27.  

3.1.3 Kvalitetsarbete 

Enligt Radziwill & Benton (2013) så menar kvalitetsgurun W. Edwards Deming att 

kvalitetsarbete ska ses som ett långsiktigt mål och att de anställda ska arbeta på en 

öppen arbetsplats där de vågar poängtera brister och ge förslag på förbättringar för att 

främja kvaliteten. Att ha en öppen arbetsplats där medarbetarna får vara delaktig i att 

ta fram nya metoder, visioner och mål, menar Kotter & Schlesinger (1979) eliminerar 

det motstånd som kan finnas inom förändringsarbete (Forslund, 2011, s. 336). Det kan 

även finnas ett motstånd i osäkerheten kring förändring, då det finns en naturlig 

instinkt till att vara rädd för det okända (Pearlman, 2005).  

3.1.4 Kvalitetsanalys 

Edvardsson och Thomasson (1992, s.57-58) påvisar att en god analysfas är grunden 

till ett bra kvalitetsutvecklingsarbete, då det underlättar planering och genomförande, 

vilket i sin tur bidrar med framgångsrikare resultat i utvecklingen. Det finns fyra 

aspekter som bör beaktas i kvalitetsanalysen, vilka är:  

1. Vad betyder kvalitet för just vår verksamhet? Kvalitet är ett brett och invecklat 

begrepp som behöver definieras på ett sätt som är tydligt och som har samma 

betydelse för flera människor. Meningen med definitionen är att den ska vara 

vägledande för kvalitetsutvecklingsarbetet och skapa acceptans.  

2. Vilka begrepp och språk ska användas för att arbetet ska bli förståeligt? 

Relevant språk och begrepp, som är begripligt för alla berörda, behövs för att 

beskriva vad arbetet går ut på och vad som ska uppnås. Språket och begreppen 

utgör det verktyg som ska beskriva kvaliteten.  

3. Vilka kvalitetsfaktorer ska prioriteras? Det finns flera olika kvalitetsfaktorer 

och det är viktigt att utgöra vilka som är viktiga och lägga arbetsförmåga på 

just dessa. De faktorer som prioriteras ska vara både generella och specifika.  

4. Vilka modeller, ämnade för kvalitetsanalys, finns det som är lämpliga? Detta 

kan exempelvis vara analysmodeller som kan anträffa brister eller 

pedagogiska modeller för att öka förståelsen inom ett visst ämne.  
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3.1.5 Företagsledningens roll 

För att bedriva kvalitetsutvecklingsarbete på ett framgångsrikt sätt krävs det att 

ledningen i verksamheten har ett stor engagemang och intresse för kvalitetshöjande 

aktioner. Ofta räcker det inte med stöd, utan rätt attityd och stor hängivenhet krävs för 

att påvisa organisationen om att kvalitetsutveckling är av stor vikt. Även chefer på 

alla nivåer inom organisationen bör prioritera kvalitet och då utgör företagsledningen 

en god förebild för att detta ska bedrivas. Edvardsson & Thomasson (1992) menar att 

initiativet av kvalitetsarbete kan börja under vilken nivå som helst inom 

organisationen, men att företagsledningen måste entusiasmeras. Utifrån en 

undersökning påvisas det att om ledningen inte är engagerade blir inte heller de 

anställda intresserade av kvalitetsinitiativ, i lika stor grad. (Edvardsson & Thomasson, 

1992, s.131) 

3.2 KVALITETSMÄTNING 
En viktig del av kvalitetssäkringsarbete är att kunna få fram uppgifter om vilken sorts 

kvalitet som används, vilka resultat som har åstadkommits och vilka framsteg som har 

gjorts. Kvalitetsmätning används för att framställa dessa fakta. (Edvardsson & 

Thomasson, 1992, s.182) 

Det finns två olika metoder för kvalitetsmätning som kompletterar varandra, 

kvantitativa och kvalitativa mätmetoder. Kvantitativa mätmetoder uttrycks i siffror, 

diagram och tabeller och ger konkret fakta, exempelvis hur länge kunder får vänta i 

telefonkö. Kvalitativa mätmetoder ger information om bland annat intressenters 

anspråk samt förväntningar, och framförs i verbala uttryckssätt. (ibid, 1992, s.182-

184) Kvalitativ mätning sker genom att tolka, analysera, studera och lyssna på 

uttalanden från intressenterna (ibid, 1992, s.189). Denna metod kan inte ge lika exakta 

resultat, däremot tas viktig information fram som inte den kvantitativa metoden utgör 

(ibid, 1992, s.183). 

Mätningar av kvalitet kan ske både internt och externt. Extern kvalitetsmätning kan 

exempelvis formas av kundundersökningar om verksamhetens produkter och tjänster. 

Vid intern kvalitetsmätning används intern statistik för att exempelvis fastställa 

felräkningar i kassor och fakturor. (ibid, 1992, s.184) 

3.2.1 Kvalitetsmål 

Kvalitetsmål är en angelägen del av kvalitetsmätning, dels för att redogöra för vad 

som ska mätas men också för att få motivation och inverkan inom verksamheten. 

Målen ska vara genomförbara och omisskännliga för att fungera korrekt. Exempel på 

kvalitetsmål kan vara att skildra en kvalitetsstandard inom företaget eller sträva efter 

noll fel. Det senare är dock inte lika operationellt. Att skildra en kvalitetsstandard 

menas med att verksamheten upprättar egna fastställda normer som de strävar efter att 

följa och uppnå. Svårigheter med detta kan vara att välja rätt mål som lokaliserar alla 

svagheter inom organisationen för att sedan kunna åtgärda dem. (ibid, 1992, s.185) 

Därmed är det av stor vikt att bredda vyerna och se på olika variabler och mål (ibid, 

1992), för att då kunna se sådant som tidigare varit dolt (Normann, 2001, s.212). 
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3.2.2 Kvalitetsbristkostnad 

En anledning till varför kvalitetmätning är viktigt är för att identifiera brister och 

utefter det kunna mäta kvalitetsbristkostnader (Danielsson, 1994, s.37).  Detta 

eftersom kvalitetsbrister leder till kvalitetsbristkostnader, och kostnader påverkar hela 

verksamheten, vilket leder till att resultatet sänks (Engblom, 1997, s.19; Danielsson, 

1994, s.39). Åtgärder till kvalitetsförbättringar är svåra att motivera då kvalitet inte är 

lätt att kvantifiera. Däremot, genom att synliggöra hur mycket bristkostnader en 

verksamhet har, medför det till att kunna få resurser och stöd till 

kvalitetsutvecklingsarbete och kvalitetssystem. Att framhäva vilka vinster 

verksamheten kan göra genom att åtgärda kvalitetsbrister är också viktigt att lyfta 

fram. (ibid, 1994, s.37-38) 

Inom kvalitetsbristkostnad finns det interna och externa felkostnader. Interna 

felkostnader kan exempelvis vara ineffektivitet i processer och externa felkostnader 

kan vara att kunden inte är nöjd med en produkt eller tjänst. Interna 

kvalitetsbristkostnader är att föredra då dessa går att påverka i störst utsträckning. 

(Morse, 1993) 

Att mäta fram kvalitetsbristkostnader kan ses som ett hjälpmedel för att engagera 

medarbetare och skapa insikt i verksamheten. Mätverktyget handlar om att 

medarbetare i verksamheten ska lära sig förstå kvalitetsarbetet, vilket skapar 

acceptans och mer dedikation. (Danielsson, 1994, s.37) Engagerade medarbetare är en 

av de viktigaste delarna för att få effekt inom kvalitetsförbättringar (ibid, 1994, s.37), 

däremot krävs det även en engagerad ledning (Edvardsson & Thomasson, 1992, 

s.131). 

Genom två steg kan mätning av obehövliga kvalitetsbristkostnader genomföras: 

1. Identifiera kostnaderna. Kan göras genom en detaljerad beskrivning av 

företagets processer. Då kan det exempelvis komma fram vart onödig tid läggs 

i varje aktivitet. Exempel på mätenheter som kan användas, utöver kr, är tid 

och tid i procent. Bristerna som identifieras bör sedan prioriteras efter hur stor 

effekt de har på kostnaderna. De allvarligaste bör elimineras först. 

(Danielsson, 1994, s.40-41) 

2. Följ upp dessa kostnader kontinuerligt. Identifieringen av kostnaderna 

ligger till grund för att veta vilka variabler som ska mätas för att kunna 

uppfölja hur stor effekt förbättringarna hade. När en brist är upprättad och 

verksamheten är nöjd med resultatet fortsätter de med nästa brist. (ibid, 1994, 

s.41-43)   

”Överallt där vi inom en organisation inte följer upp bristande kvalitet, finns det 

kvalitetsbristkostnader.” (Danielsson, 1994, s.39) 
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3.3 KVALITETSGAP 

3.3.1 Riskhantering 

Riskhantering är en del i internkontrollen, där den interna kontrollen säkrar att det 

finns strukturer och processer för att metodiskt kunna identifiera risker (Nilsson & 

Olve, 2013, s.67). 

Utvecklingen på riskminimering, transparens och kontroll har blivit allt kraftigare, 

vilket bidrar till att företagens intresse på att arbeta effektivt blir starkare. Risker är 

något som verksamheter arbetar med för att minimera genom att öka granskning och 

styrning. Det blir då ett viktigt moment för verksamheter att ta till sig nya tekniker för 

att handskas med den misstänksamhet som under åren har utvecklats. Ökade krav 

inom detta område har lett till att verksamheterna själva har börjat arbeta med 

styrning, granskning och kontroll. Därmed har verksamheterna själva blivit en viktig 

roll i arbetet kring riskhantering för att skapa en hållbarhet. Pålitliga sätt att handskas 

med misstänksamheten på företag är användandet av olika former av granskning, 

redovisning och regler. (ibid, 2013, s.592) 

3.3.2 Eliminera motstånd 

Kotter & Schlesingers (1979) metoder för att avlägsna det motstånd som finns vid 

förändringsarbete är att; låta medarbetarna vara delaktiga, förhandla och erbjuda 

något i utbyte. Detta är dock en riskfylld metod, då motståndarna kan vilja ha något i 

utbyte mot att förändringen ska ske. Att utbilda medarbetarna så att de vet vad som 

komma skall behövs för att de ska förstå att förändringen är nödvändig. 

3.3.2.1 Lewins förändringsmodell 

Lewins förändringsmodell är ett verktyg för att genomföra förändringsprocesser. Den 

minskar motståndet och ökar chansen till ett lyckat förändringsarbete. Modellen är 

utformad i tre delar; upptining, förändring och återfrysning. Modellen handlar om att 

tina upp medarbetarna så de blir medvetna om att en förändring ska ske. Efter det kan 

förändringen genomföras och till sist genomförs återfrysningen. Detta för att 

förändringen ska vara hållbar, testas, installeras och mätas. Det krävs ett kontinuerligt 

arbete och stöd i verksamheten för att en förändring ska implementeras. (Levasseur, 

2001) 

 
Figur 3. Egen illustration av Lewins förändringsmodell.  
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3.4 FÖRBÄTTRINGSMETODER 
Strävan efter att hela tiden utvecklas och förbättras krävs för att företag ska vara 

konkurrenskraftiga (Suárez-Barraza, Ramis-Pujol & Kerbache, 2011). ”Kaizen” är ett 

japanskt begrepp för denna strävan (Olve & Samuelson, 2008, s.40), där fokus är att 

göra förbättringar på kvaliteten (Suárez-Barraza et al., 2011; Forslund, 2011, s.363). 

3.4.1 Blueprinting 

Inom tjänster ingår processer och processer innehåller olika aktiviteter. Meningen 

med blueprinting är att framställa en detaljerad ritning över den kedja av processer 

som ingår i en tjänst. I metoden ska det även ingå vilka personer som finns i kedjan 

och vilken utrustning som används. (Edvardsson & Thomasson, 1992, s.88) Genom 

att skapa en illustration av tjänsten och aktiviteterna går det att se på ritningen efter 

gemensamma beroenden av processens ”grundpelare” (ibid, 1992, s.238). I och med 

det går det att se om moment ska väljas bort eller behållas, om maskinella och 

manuella arbetssätt går att kombinera, samt använda varje aktivitet som underlag för 

att beräkna kostnaderna av dem. (ibid, 1992. s.50-51) För att enklare kunna beräkna 

kostnaderna av aktiviteterna behövs det ta hänsyn till tidsfaktorerna i ritningen. 

Bestämmandet av tidsfaktorerna för varje moment ger verksamheten möjlighet till att 

ha bättre kontroll över lönsamheten och produktiviteten. (ibid, 1992, s.240) 

Blueprinting används bland annat för att upptäcka och genomföra meningsfulla 

förändringar (Yim, 2009), men också som ett verktyg för att skapa nya tjänster eller 

ombilda existerande tjänster.  Metoden ska även fungera som kvalitetshöjande då det 

går att undfly och urskilja kvalitetsbrister, samt förbättra problemhanteringen 

(Edvardsson & Thomasson, 1992, s.88, s.238). 

3.4.2 Måluppfyllelse, strategikartor och styrkort 

Strategikartor och styrkort är viktiga hjälpmedel för att mäta mått och mål. Det finns 

fördelar med att använda sig av styrkort och strategikartor då de inte enbart tar det 

finansiella perspektivet i beaktning, utan det innefattar även förnyelse- och 

utvecklingsperspektivet, kundperspektivet samt processperspektivet. En strategikarta 

kan jämföras med en ”orienteringskarta” över hur verksamheten ska uppnå sina 

strategiska mål och ha en bild över orsak-verkan-samband mellan dessa fyra 

perspektiv. Genom att sammanslå dessa fyra perspektiv frambringar styrkort och 

strategikartor en kraftfull framtidsorienterad bild av drivkrafter, som i sin tur kan föra 

organisationen framåt. (Nilsson & Olve, 2013, s.578) Syftet med strategikartor är att:  

 Uppmana till diskussion för att kunna ta och utföra strategiska beslut. 

 Vara ett hjälpmedel som hjälper till att särskilja samt att välja ut mått för att 

kunna följa upp. 

 Använda strategikartan för att få medarbetare och chefer att fundera över 

logiken i kartan – ”varför de kommer lyckas med strategin”. 

 Kunna kommunicera om strategierna. 

(Olve, Petri, Roy & Roy, 2003, s.158) 



Teoretisk referensram 
 

~ 19 ~ 

 

Användandet av strategikartor ger ledningen en bra översiktsbild om vad som bör 

förbättras och vad som brister. Det ger en uppfattning om samband och om vad 

verksamheten arbetar med i dagsläget, samt ett perspektiv på hur deras arbete kommer 

framskrida i framtiden. Strategikartorna blir även ett viktigt verktyg för ledningen att 

konkretisera varför vissa beslut införs samt vad besluten kan få för effekter. (Nilsson 

& Olve, 2013, s.579) 

3.4.3 Kvalitetscirklar 

Kvalitetscirklar består av cirka fyra-tio personer som har liknade arbetsuppgifter men 

som inte ingår i ledningen (Edvardsson & Thomasson, 1992, s.149). De har, som 

medlemmar i cirkeln, speciella uppgifter om att identifiera problem och orsakerna till 

dessa på arbetsplatsen, samt att finna lösningar och mål som presenteras till ledningen 

(Barra, 1994; Edvardsson & Thomasson, 1992, s.148-149). Kvalitetscirkeln har 

regelbundna möten där de fattar beslut och ansvarar för att handlingar sker (ibid, 

1992, s.149). 

Kvalitetscirklar används för att omvandla tankar om kvalitetsförbättringar till verklig 

genomförning och planering av dessa förbättringar (ibid, 1992, s.148). Detta för att 

engagera de anställda och skapa möjligheter för dem att göra skillnad på 

arbetsplatsen, samt att främja kreativitet med ökad självständighet (ibid, 1992, s.149). 

Det är inte alltid en kvalitetscirkel blir framgångsrik då det krävs stort förtroende, stöd 

och mognad ifrån ledningen, samt väl förberedning (Barra, 1994; Edvardsson & 

Thomasson, 1992, s.149). Cirka en tredjedel av alla kvalitetscirklar blir lyckade, en 

tredjedel misslyckade och en tredjedel medelmåttigt lyckade (ibid, 1992). 

3.4.4 Benchmarking 

En metod för att mäta de egna kvalitetsprestationerna kallas för benchmarking 

(Edvardsson & Thomasson, 1992, s.205), och är ett kraftfullt verktyg inom 

kvalitetsförbättring för att på ett effektivt sätt omvandla organisationer (Magd & 

Curry, 2003). Förfaringssättet går ut på att ha en referenspunkt att jämföra 

verksamheten och deras arbetssätt med, såsom exempelvis konkurrerande 

verksamheter. Utgångspunkten ska vara att jämföra sig med andra som är experter 

inom ett specifikt område, däremot behöver komparationen inte endast vara mellan 

konkurrenter, utan det är mottagligt att vända sig till verksamheter inom utomstående 

branscher. Detta ger i många fall till och med bättre resultat. (Edvardsson & 

Thomasson, 1992, s.205) Benchmarking handlar om att lära sig av varandra och ta till 

nya tillvägagångssätt (Edvardsson & Thomasson, 1992, s.139; Olve & Samuelson, 

2008, s.406). 

3.4.5 Kvalitetsprocess 

”Rätt kvalitet tillkommer inte av en slump utan är frukten av en planerad 

samverkan mellan olika människor och resulterar i konkurrenskraftiga 

produkter och tjänster.” (Edvardsson & Thomasson, 1992, s.139) 
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En väl fungerande kvalitetsprocess går inte att starta genast utan den kräver noga 

planering och förberedelser samt senare också uppföljning och korrigeringar. Den 

framför också krav på att alla inom organisationen måste engageras och involveras för 

att kvalitetsprocessen ska bli framgångsrik. (ibid, 1992) 

Ett företag att ta lärdom av är American Express som kontinuerligt arbetar med 

kvalitetsutveckling med stor tillgivenhet.  

 Steg ett i deras program för personalengagemang är att sammanställa 

kvalitetsförbättringsgrupper med anställda ifrån olika avdelningar. Där diskuteras 

kvalitetsfrågor samtidigt som de anställda får lära sig av varandra och deras 

arbeten. Någon kritik som kan ges på detta steg är att det kan vara bra att skapa 

grupper även med externa deltagare. Detta då företag ofta arbetar med 

underleverantörer och är beroende av dessa, och då bör även de vara med och 

påverka kvalitetsarbetet. 

 Steg två är att meddela alla inom organisationen om vilket kvalitetsbudskap som 

råder i verksamheten. Denna kommunikationsprocess genomförde American 

Express med intern marknadsföring och utbildning. 

 Steg tre är att framställa önskat kvalitetsmål och påvisa de anställda vad som 

krävs av dem för att upprätthålla dessa mål. De anställda måste förstå vad 

kvalitetsmålet innebär och varför just det målet är utsatt. 

 Steg fyra är att ådagalägga för hela organisationen vad kvalitetsbrister är och vad 

de kostar. På detta sätt undervisas personalen på ett kvantitativt sätt som kan ge 

övertygelse om kvalitetsarbete och varför det är av stor vikt. 

(Edvardsson & Thomasson, 1992, s.139-140)  

3.4.5.1 Förslagsverksamhet 

En viktig kontribution till kvalitetsprocessen är att tillämpa förslagsverksamhet 

effektivt, där personalen kan vara öppna till att komma med nya idéer och 

förbättringsförslag. Det är av vikt att dessa förslag tas tillvara på och att något sker. 

Grundreglerna för att ha en framgångsrik förslagsverksamhet är dessa: 

1. Se till att förbättringsförslag får respons fort. 

2. Belöna de förslag som kan bli verklighet. 

3. Om ett förslag inte godtogs, meddela förslagsställaren noggrant varför. 

4. Antag alla förslag kan bli något, även de som endast medför små förbättringar.  

(Edvardsson & Thomasson, 1992, s.140) 
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4 EMPIRI 
Empiri kapitlet är en beskrivning av verkligheten på ett objektivt sätt, där den 

insamlade empirin ger läsaren förutsättningen att studera innehållet och göra egna 

uppfattningar av den verkliga händelsen. För att därefter kunna analysera innehållet. 

4.1  RESPONDENTERNA 
Respondent 1: Resultatenhetschef och verksamhetsansvarig på Ekonomiservice. 

Landstinget Västmanland. 

Respondent 2: Medarbetare på leverantörsfakturahanteringen. Landstinget 

Västmanland.  

Respondent 3: Redovisning- och inköpschef på Ekonomisektionen. Mälardalens 

högskola. 

Respondent 4: Medarbetare som arbetar med bland annat leverantörsfakturor, 

inbetalningar och ansvarig för kundreskontran. Mälardalens högskola. 

Respondent 5: Medarbetare vars främsta arbetsuppgift är att hantera 

leverantörsfakturor. Mälardalens högskola. 

4.2 RESULTAT FRÅN LANDSTINGET VÄSTMANLAND 
Det empiriska materialet nedan är från diskussion med respondent 1 och respondent 

2, gällande det övergripande kvalitetsarbetet som gäller både kund- och 

leverantörsfakturahanteringen.  

Landstingets ekonomiavdelning kallas Ekonomiservice som sitter centralt placerade 

med den löpande redovisningen som innefattar bland annat kund- och 

leverantörsfakturor, avstämning av bankkonto, momsredovisning och intern kontroll. 

Inom enheten hanteras även leverantörsfakturor och viss statistik avseende köpt riks- 

och regionsvård samt beräkning och utbetalning av ersättning till vårdcentraler och 

privata vårdgivare. På Ekonomiservice använder de sig av flera olika försystem som 

behandlar data och gör det kompatibelt för deras ekonomisystem Agresso, se bilaga 6. 

(Landstinget Västmanland, 2014b) 

Respondenterna anser att synen på kvalitetssäkring under åren har förbättrats och att 

det är en viktig del som genomsyrar hela organisationen. De tycker att det finns mer 

fokus på kvalitet och att det ska bli rätt, vilket även gäller internkontroll. Däremot 

påpekar de att tiden är en bristvara när det gäller kvalitetssäkring, men de anser att 

tiden ibland måste prioriteras. Att förändringar sker och att utvecklingen går framåt är 

de medvetna om. Kvalitetssäkring märks på alla i organisationen, både medarbetare 

och ledning. De anser att det är viktigt att verksamheten är medvetna om hur de 

disponerar pengar och att kloka val måste göras. (ibid, 2014b) 
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4.2.1 Processkartor 

Arbetet med att kartlägga processer inom hela landstinget påbörjades under hösten 

2013 och utformas på IT-avdelningen så att de är genomgående för all verksamhet. 

De använder sig av processkartor, instruktioner och checklistor som ett verktyg inom 

kvalitetssäkring för att säkerställa att ingenting missas och att tydliga och 

lättförståeliga instruktioner finns. På Ekonomiservice arbetar de bland annat med 

processkartor på kundfakturahanteringen och leverantörsfakturahanteringen. (ibid, 

2014b) 

 

 

 

 

Figur 3 Landstinget Västmanlands processkarta över kundfakturahanteringen. För att studera denna närmare, se 
bilaga 4. Observera att processkartan är arbetsmaterial och håller på att justeras. (Insamlat material. Landstinget 
Västmanland. April 2014) 

 

 

 

 

 

Figur 4 Landstinget Västmanlands processkarta över leverantörsfakturahanteringen. För att studera denna 
närmare, se bilaga 5. Observera att processkartan är arbetsmaterial och håller på att justeras. (Insamlat 
material. Landstinget Västmanland. April 2014) 

Processkartorna är utformade så att varje ”steg” i hanteringen av fakturorna blir 

förtydligade för att det ska gå att följa hela processen lättbegripligt. Kartorna finns 

tillgängliga i ett elektroniskt ledningssystem, där det är meningen att personal ska gå 

in och följa hela processen genom att klicka sig in på detaljerade instruktioner och 

checklistor vid varje händelse. Dessa kartor är under arbete och de satsar på att 

utveckla dem för att bli ännu mer realistiska och innehålla mer specifika och konkreta 

instruktioner. Instruktionerna och checklistorna kommer att delas upp i mindre delar 

och fungera som detaljerade instruktioner till de olika delarna i processkedjan. Detta 

är ett arbete som kräver att alla grupper involveras i arbetet och tanken är att kartorna 

kommer vara fullständiga till sommaren 2014. (Landstinget Västmanland, 2014b) 

Respondenterna antyder att kartorna kommer vara ett bra hjälpmedel, speciellt för 

nyanställda men också för att säkerställa att ingenting glöms bort, även för de som 

arbetat länge. Om någon inte är på plats ska det vara självklart att någon annan 

ersätter, och den personen ska veta vad som ligger härnäst i dennes arbete. Kartorna 
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är även till för att kunna användas ute i verksamheten för att de ska veta hur 

arbetsgångens upplägg ser ut. Även ledningen har nytta av processkartorna, då 

kartorna ska bidra till att ledningen känner förtroende och säkerhet till att rutinen 

fungerar. (ibid, 2014b) 

Målsättningen med processkartorna är att få ett smidigare flöde. Genom att använda 

sig av processkartan borde brister bli mer synliga, däremot poängterar respondenten 

att brister oftast upptäcks när det händer någonting. (ibid, 2014b) 

4.2.2 Statistik 

En annan kvalitetssäkringsprocess, utöver processkartorna, är uppföljning av 

verksamhetens mått som fungerar bra och är förklarande men respondenterna anser 

ändå att det kan förbättras och bli tydligare. För att få fram verksamhetsmått följer 

Ekonomiservice detaljerad statistik på bland annat kundfakturering och 

leverantörsfakturering. De för exempelvis statistik över skanningsbolagets utflöde, 

antalet fakturor de har om året, vilka av dessa som blir påminnelser och antal 

elektroniska fakturor. För att studera kvantiteten och fler verksamhetsmått på kund- 

och leverantörsfakturor, se bilaga 3. Med hjälp av statistiken kan de kartlägga sina 

brister och se möjligheter till förbättring och problemlösning, och det är även så de 

mäter sin kvalitet. Revisorerna bidrar även till kvalitetsmätningen genom rapporter 

och granskning över Ekonomiservice arbete och internkontroll. (ibid, 2014b) 

4.2.3 Kunskapsutbyte 

Ekonomiservice har flera kunskapsutbyten med olika verksamheter varje år. De 

medverkar bland annat i två stycken nätverksgrupper, en med närliggande landsting 

samt en med andra organisationer i Västerås. Under nätverksträffarna får de nya idéer 

och kan utbyta erfarenheter genom att diskutera problem och prata om 

fakturahantering. Detta ger en möjlighet att få in ny input i organisationen och där de 

kan dra nytta av varandra. Genom att ge förslag till varandra kan de implementera nya 

idéer i sina egna organisationer. (ibid, 2014b) 

Ett annat kunskapsutbyte Ekonomiservice får är de så kallade Agresso-dagarna och de 

har även möten med verksamheten, kundråd, vilket går ut på att ett antal personer från 

verksamheten träffar medarbetare på Ekonomiservice två gånger per år. Där tar de 

upp frågor som rör kund- och leverantörsfakturor samt övriga frågor. Kundrådet är till 

för att bistå som en ekonomiservicefunktion till verksamheten. Respondenten 

poängterar att alla sådana kunskapsutbyten är värdefulla för dem. (ibid, 2014b) 

4.3 RESULTAT FRÅN LEVERANTÖRSFAKTURAHANTERING 
Det empiriska materialet nedan är från intervju med respondent 1 och respondent 2. 

Överlag tycker respondenterna ifrån landstinget att leverantörsfakturahanteringen 

fungerar bra och påpekar att medarbetarna arbetar effektivt. Leverantörsgruppen, som 

består av tre personer, har mångårig erfarenhet och kan organisationen väl, vilket 

bidrar till att det fungerar bra. (Landstinget Västmanland, 2014c) 
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I nuläget finns det ca 67 000 leverantörer i leverantörsregistret vilket också innefattar 

de kunder som har fått återbetalning. Totalt hanterar de ca 190 000 fakturor om året. 

(ibid, 2014c) 

4.3.1 Arbetsgång 

Leverantörsfakturor uppstår när personal ute i verksamheten gör beställningar eller 

handlar något. Fakturor skickas sedan elektroniskt direkt från leverantören (EDI) eller 

i pappersformat till en box-adress bara för leverantörsfakturor. Fakturorna som 

kommer till box-adressen skickas vidare till ett skanningsbolag som skannar och 

tolkar uppgifterna. En fil med skannade och tolkade fakturor skickas sedan från 

skanningsbolaget till landstinget. Om det är något som är fel, dvs. om 

referensnummer saknas så rättas det innan fakturan skickas ut till verksamheten som 

konterar och attesterar den. Filer med EDI-fakturor läses också in dagligen. (ibid, 

2014c) 

De använder sig av ett system kallas Aditro IoF till hanteringen av leverantörsfakturor 

och upplägget av nya leverantörer. Aditro IoF är ett försystem till ekonomisystemet 

Agresso. Från Agresso sker alla utbetalningar. (ibid, 2014c) 

När en ny leverantör ska läggas in i systemet stannar fakturan för att kontrolleras då 

det kan vara ett oseriöst företag som har skickat den. Landstinget använder sig av 

Svensk Handel som har en varningslista där de kan se om de kan godkänna 

leverantören, eftersom sådana företag inte får vara inne i systemet. Det måste också 

kontrolleras att någon faktiskt har beställt ifrån dem. (ibid, 2014c) 

De på Ekonomiservice arbetar mycket manuellt då de exempelvis skannar vissa 

påminnelser själva, direktbokar vissa fakturor och ser över fakturor som har stannat. 

Om de har fått en påminnelse beställer de kopior på originalfakturan som de skannar 

in. Direktbokning av fakturor gäller exempelvis sådana som saknar 

organisationsnummer eller om personalen har gjort egna utlägg.  Varje morgon gör de 

i leverantörsgruppen en interaktion från Aditro IoF till Agresso, då de för över alla 

fakturor som är utanordnade. (ibid, 2014c) 

Elektroniska fakturor, EDI är det smidigaste alternativet för Ekonomiservice att 

behandla fakturor, då de undgår pappershanteringen. Landstinget har personal vars 

uppgift är att bearbeta leverantörer till att använda EDI eftersom de vill att dessa 

användare ska öka. Denna personal har dock inte arbetat mycket med detta på senaste 

tiden, på grund av andra arbetsuppgifter och tidsbrist, vilket har medfört till att den 

elektroniska hanteringen av fakturor inte har haft någon vidare stor förändring. 

Andelen EDI-fakturor ökade med 2 % mellan år 2012 och år 2013. (ibid, 2014c) 

Vid godkännande av leverantörsfakturor krävs det minst två attester, en 

mottagningsattest och en beslutsattest av olika personer. Ekonomiservice skickar 

dagligen betalningsfiler och innan betalningar sker ser någon i leverantörsgruppen 

snabbt igenom filen om det finns stora och avvikande belopp, i så fall kontrolleras 
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dessa betalningar ytterligare. För vissa filer skickas även ett 

debiteringsbemyndigande, det vill säga en bekräftelse till banken. 

Redovisningsgruppen kontrollerar sedan alla betalningarna. (ibid, 2014c) 

4.3.2 Kvalitetsmätning och målsättning 

Ekonomiservice för dagligen noga statistik över skanningsbolagets utflöde, då de 

måste kontrollera att bolaget håller sin del av avtalet. De har full koll på antalet 

fakturor som blir fel och vilka fel som har skett. Respondenterna är nöjda med de 

nyckeltal de har framställt under de senaste tio åren och tycker att det systemet 

fungerar bra. De tror att de är relativt ensamma om att ha detta statistiksystem men de 

anser att det ger dem bra uppföljning. (ibid, 2014c) 

Deras främsta målsättning är att se till att leverantörerna skickar korrekta fakturor där 

det står referenser, då detta är ett problem på leverantörssidan som medför onödigt 

manuellt arbete. För att kvantifiera denna målsättning tycker respondenterna att 

antalet ofullständiga fakturor får uppgå till ca 10 % vilket de 2013 klarade sig under 

då de hade 9,9 %. (ibid, 2014c) 

Av de ca 67 000 leverantörer som i nuläget finns i landstingets leverantörsregister 

önskar respondenterna att det fanns fler avtalsleverantörer. Det skulle innebära lägre 

priser och tidsbesparing eftersom då vet verksamheten vilka leverantörer de ska vända 

sig till. Det finns en upphandlingsavdelning på landstinget som arbetar med just 

sådana här frågor. (ibid, 2014c) 

4.3.3 Brister  

Ett av de största problemen på leverantörssidan är just att det saknas referensnummer 

på fakturor, vilket medför till att Ekonomiservice måste rätta till det som har blivit fel. 

Om referensnummer istället anges skickas fakturan direkt elektroniskt till den som har 

beställt. De försöker bearbeta detta genom att kontakta antingen leverantören eller 

beställaren för att säkerställa att det står referenser. Respondenterna påvisar att det 

inte endast är leverantörerna som gör fel, utan också användare inom verksamheten. 

Därför är de också ute i verksamheten och informerar om hur viktigt det är att alla 

uppger sitt ansvarsnummer när de gör en beställning, så att inte vem som helst kan 

skicka fakturor till landstinget. (ibid, 2014c) 

Att minska antalet påminnelser och inkassokrav är något de vill göra men som är 

väldigt svårt. Detta för att påminnelserna uppstår främst när inte landstingets krav på 

betalningstiden uppfylls, vilket är 30 dagar från fakturans ankomstdatum. Det kan 

hända när köp sker där det inte finns upphandlade avtal eller att rekvisition inte har 

använts. En annan orsak till att påminnelser ibland kan uppstå är när medarbetare ute i 

verksamheten blir sjuka vilket kan resultera i att kollegorna inte betalar dennes 

fakturor. Det är varje medarbetares skyldighet att vara medveten om sina fakturor 

samt att eftersända om de går på semesterledighet, men respondenten inflikar att det 

är mänskligt att ibland glömma. Då går Ekonomiservice in och åtgärdar 
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eftersändningen. Det är ofta som avdelningen får upp sådana brister som gäller den 

övriga verksamheten. (ibid, 2014c) 

4.3.4 Förbättringsarbete 

Förbättringsförslag ifrån medarbetare mottages tacksamt av chefen och de anställda 

brukar komma med olika idéer för att förbättra rutiner. Respondent 2 berättar att när 

leverantörsgruppen kommer med nya förbättringsmöjligheter går det väldigt snabbt 

från att vara en idé till att de har fattat ett beslut. Anledningen till att det går bra att 

implementera beslut tror respondenten beror på att de bara är tre personer i 

arbetsgruppen vilket medför korta kommunikationsvägar. Både leverantörsgruppen 

och kundgruppen arbetar för att göra arbetet så smidigt som möjligt och respondenten 

poängterar att de inte sitter och gör något i onödan, utan om det går att förenkla ska 

det göras. Respondent 2 inflikar även att det ibland kan vara till hjälp att få åsikter 

från någon utifrån, som ifrågasätter, eftersom att det kan vara lätt att bli 

”hemmablind”. (ibid, 2014c) 

Respondenterna påpekar att förbättringschanser uppenbaras när det väl händer något i 

arbetsprocessen. De poängterar att det är lättare att följa upp rutiner och genomföra 

förbättringar på leverantörsidan än vad det är på kundsidan. Detta eftersom att de på 

leverantörssidan kan styra över sin egen verksamhet då det internt handlar om hur/vad 

de i verksamheten handlar och deras köpbeteende. På kundsidan finns det inte samma 

möjligheter till att påverka, på grund av externa faktorer. (ibid, 2014c) 

4.3.4.1 Kunskapsutbyten 

Leverantörsgruppen började för cirka ett år sedan med att vara ute i verksamheten och 

informera om leverantörsfakturahanteringen. De tycker att det har varit till hjälp och 

bidragit mycket. Gruppen är även ute på arbetsplatsträffar och chefsträffar för att 

informera om leverantörsfakturor och deras hantering av dem. Detta för att 

användarna ska förstå hur viktigt det är att det blir rätt, vad det kostar när det blir fel, 

samt att användarna ska tänka sig för innan de gör inköp. (ibid, 2014c) 

4.4 RESULTAT FRÅN KUNDFAKTURAHANTERING  
Det empiriska materialet nedan är från intervju med respondent 1. 

4.4.1 Arbetsgång 

Kundfakturagruppen innefattar fem medarbetare och deras arbetsuppgifter består av:  

 Filinläsning av kundfakturaunderlag 

 Manuell registrering med kundfakturaunderlag på specifik blankett 

 Utskick av kundfakturor 

 Kravhantering 

 Makuleringar 

 Återbetalningar vilket kan bero på dubbelbetalningar 

 Bokföring av kundinbetalningar 

 Support till fakturakunder 

 Kontoavstämning 
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 (Insamlat material. Landstinget Västmanland, 2014) 

Vid kundfaktureringen kommer det in underlag via fil ifrån många olika system där 

filen läses in och kontrolleras, och när kontrollerna utförs finns det detaljerade 

instruktioner om hur det ska gå till. Kvalitetskontrollen på kundfakturahanteringen 

sker då filerna och material kommer in, t.ex. i form av makuleringar. 

Kvalitetskontrollen sker löpande i arbetsprocessen. (Landstinget Västmanland, 2014a) 

Utöver de elektroniska underlagen kommer det också manuella debiteringsunderlag i 

pappersformat som då ska vara attesterade. Ekonomiservice ser över att attesten är rätt 

och sedan registreras underlagen manuellt och blir till en order. (ibid, 2014a) 

Det kan också vara fel på fakturan, då görs en felhantering som avgör om fakturan ska 

makuleras eller betalas om den är godkänd. Det blir misstanke om fel på fakturan när 

kunderna ringer in och säger att något inte stämmer. Om en faktura måste makuleras 

är det verksamheten som skriver på makuleringsunderlagen, då får de se vad som har 

blivit fel och sedan gå tillbaka till källan och rätta felet. (ibid, 2014a) 

Landstinget har anlitat Visma som har hand om kravhanteringen, och de skickar även 

ut påminnelserna och inkassokraven. Om kunderna fortfarande inte har betalat tar de 

ställning till fordringen och fortsätter att försöka driva in resurserna. Detta kräver 

även arbete av de anställda som får både skicka och läsa in filer till inkassoföretaget, 

samt besvara telefonsamtal från kunder och kommunicera med inkassoföretaget. (ibid, 

2014a) 

4.4.2 Kvalitetsmätning och målsättning 

Landstinget har som målsättning på kundfakturahanteringen att få ett smidigare flöde 

och med hjälp av kvalitetssäkring säkerställa att inte någon medarbetare missar något 

i sin arbetsprocess. Som nämnts tidigare är det med hjälp av checklistor och 

instruktioner som de säkerställer detta, och det är ett arbete som de i nuläget försöker 

förbättra. Det finns även en målsättning på kundfakturahanteringen att minska på de 

manuella ordrarna. Som statistiken visar på bilaga 3, uppgick antalet kundfakturor 

till 212 904 år 2013, varav 17 000 är manuella ordrar. Respondenten berättar att 

arbetstiden på de manuella ordrarna tar mer än de övriga 195 844 ordrarna och de har 

därför som mål att minska den siffran. (ibid, 2014a) 

4.4.3 Brister 

Genom statistik mäter de kvalitet på landstinget. Viss statistik får de direkt ifrån 

Visma, detta gäller antal påminnelser och inkassokrav. Landstinget för även statistik 

över antalet makuleringar, däremot har de inte någon över antalet återbetalningar. 

Detta var något de kände kunde vara nödvändigt att följa upp under någon månads tid 

för att identifiera och komma underfund med vad orsakerna kan vara. Respondenten 

funderade på om det skulle gå att utforma fakturan och betalningspåminnelsen på ett 

annorlunda sätt, då det kan finns för lite information skrivet på fakturan. (ibid, 2014a) 
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Varje år har kundgruppen 6000 makuleringar, vilket inte är många mot totalen, se 

bilaga 3. Men ändock är de inte nöjda med den siffran, vilket beror på att 

makuleringarna är omständiga, energikrävande och tidskrävande. Ett av problemen de 

har, utöver det att kunderna inte alltid betalar, är att de ibland kan betala dubbelt eller 

fel belopp. Det kan exempelvis hända att kunderna betalar både till Visma och till 

landstinget, eller att kunderna har haft lite bråttom och råkat skriva fel belopp vid 

inbetalning. Eftersom det är svårt att påverka kundernas betalningsmetoder känner de 

att det är komplicerat att göra något åt detta. Det de kan göra är att informera 

verksamheten om det är någonting som är fel, vilket de redan arbetar med. (ibid, 

2014a) 

En faktor till makuleringar är återbetalningar på frikort. Respondenten berättar att 

Ekonomiservice försöker hitta en lösning för att kvalitetssäkra och tidseffektivisera 

deras arbete med detta, då det skulle vara till hjälp för dem men även för kunden. 

(ibid, 2014a) 

4.4.4 Förbättringsarbete 

Leverantörsgruppen arbetar redan med att vara ute i verksamheten och informera, 

vilket är något som kundgruppen också har som mål att börja med. De har diskuterat i 

arbetsgruppen om att de vill informera om att det är noga att göra rätt med frikorten 

för att minska på makuleringar. De vill även skapa en bättre kontakt med 

verksamheten och påvisa att de finns tillgängliga för frågor som medarbetarna har. 

Anledningen till att kundgruppen inte är ute i verksamheten och informerar tror de 

beror på att det har varit mycket ny personal i just den gruppen, och för att vara ute 

och informera bör personalen känna en säkerhet för det. Tiden tror respondenten även 

här är en bidragande bristfaktor då det löpande arbetet prioriteras först. (ibid, 2014a) 

Såsom på leverantörssidan vill även kundgruppen bli mer elektroniska i framtiden för 

att minska hanteringen av pappersfakturor och därmed få in ett större miljötänk. 

Svårigheten på kundsidan är dock att få till säkra kommunikationsvägar, eftersom att 

de skickar personliga uppgifter. (ibid, 2014a) 

De arbetar även med tidsredovisning genom att skriva ner tiden som t.ex. går åt till 

kundfakturor. Det gör de för att då veta hur lång tid det har tagit och hur mycket de 

ska debitera för sina tjänster. De brukar dock inte tidsredovisa genom att dela ner 

arbetsuppgifterna i mindre delar, som t.ex. hur lång tid filinläsningen tar, hur lång tid 

makuleringarna tar, etc. eftersom att det blir alldeles för detaljerat. Tidigare har de 

dock haft någon månad som de följt upp tidsredovisningen mer detaljerat för att 

kunna se hur lång tid alla delar i processen tar på detaljnivå, vilket de påpekar skulle 

vara intressant att göra igen. (ibid, 2014a) 

De fem personerna som arbetar i kundgruppen har möte varje fredag för att gå igenom 

olika angelägenheter som dykt upp under veckan. Här diskuteras aktuella ärenden och 

medarbetarna skriver protokoll där beslut som fattas noteras. Då blir det enkelt för 

medarbetare som uteblivit från mötet att hålla sig uppdaterade genom att kolla i 
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protokollet efteråt. I kundgruppen finns det samma filosofi som i leverantörsgruppen 

när det gäller förbättringsförslag, då medarbetarna själva tar egna initiativ och arbetar 

för förbättring. Medarbetarna vet att de kan komma med nya förbättringsförslag och 

att chefen uppskattar det. (ibid, 2014a) 

4.5  RESULTAT FRÅN MÄLARDALENS HÖGSKOLA 
Det empiriska materialet nedan är från intervju och diskussion med respondent 3, 

respondent 4 och respondent 5.  

4.5.1 Arbetsgång 

Mälardalens högskolas ekonomiavdelning kallas för Ekonomisektionen. De har 

arbetsuppgifter som rör bokslut, budget, intern kontroll, uppföljningar, inköp etc. 

Deras kunskap gällande ekonomiska frågor bidrar till service och stöd till bland andra 

rektorn, högskolestyrelsen, akademierna och förvaltningens avdelningar. 

(Mälardalens högskola, 2013) 

Mälardalens högskola arbetar i ekonomisystemet Agresso. De har upphandlat avtal 

med en skanningscentral som sköter allt arbete beträffande högskolans fakturor. Detta 

gäller även pappersfakturor som skannas in manuellt enligt klara parametrar. De 

fakturor som skickas via fil inkommer till en fakturaväxel där företaget sänder 

högskolans fakturor varje natt. Samma skanningscentral har totalåtagande för 

samtliga leverantörsfakturor och sköter distributionen av att alla fakturor kommer till 

rätt mottagare, om dessa skickas via fil. Om fakturorna inte är i ett digitalt format 

sköter personalen på Ekonomisektionen utskickningen av fakturor i pappersformat till 

rätt mottagare. (Mälardalens högskola, 2014d) 

Högskolan har tagit fram attestplaner för sektioner och akademier, vilka uppdateras 

kontinuerligt. En ordentlig översyn görs en gång per år, där kontroller över vilka som 

är användare i ekonomisystemet utförs. När nya användare i systemet ska införas 

genomgår de först en utbildning av personalen från Ekonomisektionen och sedan kan 

de behandla sina egna fakturor. (ibid, 2014d) 

Respondenterna anser att det går relativt smidigt att föra över arbetsuppgifter på en 

annan medarbetare om någon blir sjuk eller vid nyanställning. (Mälardalens högskola, 

2014c) 

4.5.2 Kvalitetssäkring 

Eftersom att Mälardalens högskola är en statlig myndighet arbetar de efter att följa en 

förordning som handlar om intern kontroll och styrning. God redovisningssed innebär 

också flera lagar, rekommendationer och råd som de följer. Medarbetarna arbetar med 

att utföra noggrann bokföring och ha regelbundna uppföljningar/kontroller, i ett eget 

ansvar för att hålla kvalitetssäkringen god genom arbetet. (Mälardalens högskola, 

2014d) 
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Mälardalens högskola har framtagit manualer för sektionens olika arbetsmoment. 

Dessa manualer uppdateras minst en gång per år, för att väsentlig information ska 

tillvaratas. Utöver det sker också regelbundna avstämningar på både kund- och 

leverantörsfakturahanteringen. (ibid, 2014d) 

4.5.3 Kvalitetsmätning 

Mälardalens högskolas anser att deras kvalitetsmätning består bland annat av 

regelbunden uppföljning av olika konton. Detta kan exempelvis vara att de stämmer 

av kund- och leverantörsreskontran kvartalsvis genom att jämföra med huvudboken 

och stämma av balanskonton. Utöver det bidrar även revisorernas kontroller och 

synpunkter till mätning av deras kvalitet. Revisorerna kontrollerar exempelvis den 

interna kontrollen och de förmedlar även sina åsikter om de anser att förbättringar bör 

ske inom vissa områden. (ibid, 2014d) 

Ekonomisektionen följer inte någon detaljerad statistik, mer än att de vet hur många 

kund- och leverantörsfakturor de har om året, alltså ingår inte detta i deras 

kvalitetsmätning (ibid, 2014d) 

Mälardalens högskola har alltid strävat efter att bibehålla en god kvalitet på det arbete 

som utförs. Högskolan innehar en god kontrollfunktion och respondenterna anser att 

de får bra feedback från både organisationen och revisorerna. (ibid, 2014d) 

4.5.3.1 Målsättning 

Mälardalens högskola har inga kvantifierade målsättningar utan de vill främst 

fortsätta med att informera om fakturareferensens betydelse då det är den som styr 

flödet i leverantörsfakturahanteringen. Sedan är det även av vikt att de i verksamheten 

använder sig av högskolans upphandlade avtal så att inköpen sköts på rätt sätt. Detta 

gäller även statliga ramavtal som kan finnas för specifika uppdrag. (ibid, 2014d) 

På kundsidan vill de se till att fakturaunderlaget är korrekt ifyllt från början och 

Ekonomisektionen önskar att i framtiden koppla fler kunder till elektroniska fakturor. 

(ibid, 2014) 

4.5.4 Brister 

Högskolans uppföljningar och regelbundna kontroller hjälper även till med att 

identifiera brister. Ibland förekommer även kommentarer inom och utanför 

organisationen som förmedlar synpunkter om brister och förbättringar. (ibid, 2014d) 

En brist på hanteringen av fakturor är att det ofta uppstår tekniska problem mellan 

skanningscentralen och fakturaväxeln. Ibland fungerar detta system inte alls och det 

innebär att det inte går att fördela de inkommande fakturorna, vilket är medarbetarnas 

rutin att göra varje morgon. Respondent 3 önskar att mindre tid gick åt till tekniska fel 

i systemen och att de istället skulle kunna lägga den tiden på mer värdeskapande 

arbetsuppgifter, såsom standardisering av processer och rutiner. (ibid, 2014d) 
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4.5.5 Förbättringsarbete 

Eftersom förbättringar inte alltid är synliga i förväg, poängterar respondenterna att 

förbättringsarbetet sker löpande och efter behov. Därför är det svårt att avgöra om de 

önskar att något i arbetet vore annorlunda. (ibid, 2014d) 

Alla medarbetare uppmanas att komma med synpunkter och förbättringsförslag. Dock 

anses detta lite svårt när medarbetarna är sysselsatta med samma arbetsuppgifter då de 

ofta kan bli ”hemmablinda”. Därför anser de att det är av stor betydelse att ta hjälp av 

någon utomstående för att få andras synvinklar och genom det hitta andra lösningar 

till problemet. Respondent 4 och 5 anser att alla förslag till förbättringar bör 

uppmuntras från både sektionen och chefer. Ibland tar det tid att genomföra en 

förbättring då den ska testas och implementeras i organisationen, och att genomföra 

en förbättring eller utveckling av något slag görs ofta utanför ordinarie 

arbetsuppgifter. (ibid, 2014d) 

I samband med halvårs- och årsboksluten inkommer revisorerna med åtgärdsförslag 

om så behövs. Dessa synpunkter tas hänsyn till och förbättringsförslag från högskolan 

måste tas fram, vilket är ett led att göra deras interna processer tydligare. Information 

om åtgärder beslutas och sedan informeras berörda parter inom högskolan. (ibid, 

2014d) 

Revisorernas feedback har bland annat legat till grund till att arbetet har effektiviserat. 

Exempelvis har rutinerna på kundfakturahanteringen förbättras efter förslag från 

revisorerna. I och med det minskade påminnelsehanteringen för Mälardalens högskola 

genom att ha bättre kommunikation med kunderna och utföra påminnelseutskick mer 

regelbundet. (ibid, 2014d) 

I framtiden önskar de att en del av deras arbetsuppgifter, som i nuläget görs manuellt, 

skulle kunna behandlas elektroniskt. Högskolan arbetar exempelvis med att införa 

elektroniska beställningar, vilket i stort sätt betyder att i samband med att en 

beställning godkänns av närmaste chef, blir den samtidigt konterad och klar när 

fakturan inkommer. Fakturorna matchas sedan genom ordernummer, vilket är 

detsamma som beställningsnummer. En beställning på detta sätt kan avvisas av 

chefen och inte gå till fullgjord beställning, vilket i nuläget inte görs full ut. När 

uppdraget är klart efter det att varan inkommer, kommer även fakturan. Detta är något 

de i nuläget håller på att införa som en förbättring. (ibid, 2014d) 

4.5.6 Kunskapsutbyte 

Utöver att försöka informera verksamheten om fakturareferensernas relevans och att 

brister är kostsamt, har Mälardalens högskola även andra kunskapsutbyten de brukar 

medverka vid. Respondenterna anser att det är relativt vanligt att nätverksträffar sker i 

högskolevärlden. Där diskuteras det om upphandlingar, inköp och andra 

ekonomifrågor. Vissa medarbetare brukar också medverka vid Agresso-dagarna för 

att utbyta erfarenheter. (ibid, 2014d)
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5 ANALYS 
I analyskapitlet förs en diskussion om studien där kopplingar och samband 

identifieras mellan den teoretiska referensramen och empirin, för att då kunna se ett 

mönster i forskningen.  

5.1 INTERN KONTROLL – KVALITETSSÄKRING 
På landstinget är kvalitetssäkringsarbetet en genomsyrande anda, och är något som 

alla i organisationen strävar efter att förbättra och det finns en vilja att arbeta med 

detta, såväl som för medarbetare och chefer. Detta är en viktig faktor för att kunna 

göra ett processorienterat kvalitetsarbete som sedan bidrar till TQM (Stengard & 

Fitzgibbons, 1993). Det räcker inte med att alla i organisationen arbetar med dessa 

frågor, utan det lär finnas en ”anda”, en attityd hos medarbetare och ledning som 

genomsyrar i organisationen med ”viljan” att arbeta med kvalitet (Thomasen et al., 

1996; Haglund et al., 2001, s.15-18). När attityden finns, finns möjligheten till att 

effektivisera kvalitetssystemet, vilket innebär att processorienterat förbättringsarbete 

har utförts. De båda verksamheterna visar att de har en fastställande kvalitet i och med 

att det krävs två personer för attestering. Detta påvisar att de arbetar med att 

förebygga kvalitetsbrister. (ibid, 1996, s.27) 

För att införa kvalitetsförbättringar i organisationen är det ett viktigt led att eliminera 

det motstånd som kan finnas vid förändringsarbete (Forslund, 2011, s. 336). 

Människans naturliga instinkter kan se förändringar som ett skrämmande moment 

eftersom att de lär gå utanför sin trygghetszon, vilket kan bidra till motstånd i att 

införa förändringar (Pearlman, 2005). Det är då en viktig faktor att involvera 

medarbetare och såväl chefer i att ta fram nya metoder, visioner samt mål (Kotter & 

Schlesinger, 1979; Radziwill & Benton, 2013). Landstinget och Mälardalens högskola 

uppfattades som att vara öppna arbetsplatser, där de anställda vågar ta plats och säga 

vad de tycker och bidra till nya förslag till arbetet, vilket påvisar att förutsättningar 

redan finns där. Kvalitetsarbete ska vara en långsiktig process, vilket organisationen 

måste acceptera då det kräver kontinuerligt arbete som aldrig blir fulländat (Radziwill 

& Benton, 2013). Detta kräver ett processorienterat arbetssätt som kontinuerligt 

arbetar med att förbättra, fastställa och mäta kvaliteten, samt förebygga 

kvalitetsbrister (Thomasen et al., 1996). Landstinget har en medvetenhet om att 

utveckling ständigt sker och att förändringsarbete krävs för att bibehålla en bra 

kvalitet. Detta har de påvisat under studiens gång då kvalitetsarbete är något som de 

arbetat med länge, och att framtagningen av processkartorna har skett på ett metodiskt 

och processorienterat sätt. Detta eftersom de började arbetet i höstas och har som mål 

att det ska vara klart till sommaren. Tid är en bristvara hos båda aktörerna, dock 

påpekas det av landstinget att det är av vikt att ta sig tid till kvalitetsarbete då de tjänar 

på det i det slutändan. Kvalitetsarbetet med processkartorna ger dem ett verktyg som 

bidrar till att de ”gör rätt saker” och att de ”gör saker rätt”, vilket är två av de 

viktigaste delarna för en verksamhet att skapa effektivitet samt produktivitet 

(Lindvall, 2011, s.51). På landstinget och högskolan skulle mycket manuellt arbete 
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försvinna om referenser angavs på rätt sätt, vilket skulle bidra med en effektivisering.  

Det gäller att lära leverantörerna och personalen i verksamheten som handlar, att göra 

rätt saker samt att göra sakerna rätt.  

Det finns ett mönster mellan samarbetspartnernas arbetssätt och kvalitetsanalysens 

faser. Detta då de båda arbetar med god planering i deras arbete genom att de 

exempelvis förbättrar manualer samt gör kontinuerliga avstämningar. Detta påvisar att 

de är medvetna om vilka kvalitetsfaktorer som bör prioriteras. De har även förståelse 

över att språket i manualerna måste vara skrivna utförligt och okomplicerat. Detta 

underlättar för nyanställda att introduceras till arbetsuppgifterna och arbeta mer 

självständigt. Processkartorna kan symboliseras som en modell som ger en enkel och 

pedagogisk bild över kvalitetsprocessen. Detta påvisar att de i grunden har ett bra 

kvalitetsutvecklingsarbete, eftersom att handlingarna påvisar en god analysfas. En god 

analysfas innebär ett framgångsrikare resultat i kvalitetsutvecklingen, eftersom att det 

underlättar planeringen och genomförandet i ett processorienterat arbete. (Edvardsson 

& Thomasson, 1992, s.57-58) Verksamheterna nämnde dock inte vad kvalitet betyder 

för just dem, vilket är viktigt att definiera för att alla medarbetare och chefer ska ha 

gemensamma ramar att arbeta efter. Detta ger även en genomgående standard för hela 

organisationen och inte bara en avdelning. Samarbetspartnerna uttryckte inte att de 

använder sig av kvalitetsanalys i sitt arbete, och en större medvetenhet om detta skulle 

innebära att deras analysfas skulle bli ännu bättre.  

5.2 KVALITETSMÄTNING 
Landstingets och Mälardalens högskolas kvalitetmätning består av revisionsrapporter 

och de har även målsättningar, vilket är en bra utgångspunkt för att se vilka framsteg 

och resultat som har gjorts och det är även en viktig del i kvalitetssäkringsarbete 

(Edvardsson & Thomasson, 1992, s.182). Landstinget arbetar dessutom med statistik 

som deras främsta kvalitetsmätningsverktyg. 

Landstinget använder sig främst av kvantitativa mätmetoder genom deras statistik och 

uppföljning av den, detta eftersom statistiken uttrycks i siffror (ibid, 1992). Arbete 

med statistik och uppföljning hjälper dem inte endast med kvalitetsmätning utan även 

med att identifiera brister och hitta förbättringsområden. Det är av vikt att det finns en 

balans mellan kvantitativa och kvalitativa mätmetoder då dessa verktyg behöver 

komplettera varandra för att outputen ska bli så hög som möjligt (ibid, 1992, s.183). 

Därav krävs det både intern och extern kvalitetsmätning för att verktyget ska 

framställa kvantitativa och kvalitativa resultat. 

Landstingets statistik innebär intern kvalitetsmätning eftersom att verktyget går ut på 

att fastställa antalet fakturor och felräkningar inom olika kategorier, såsom antal 

påminnelser eller inkassokrav, antal fel vid skanningsbolaget och antalet totala 

fakturor. De båda verksamheternas revisorer innebär även det intern kvalitetsmätning. 

(ibid, 1992, s.184) Den externa kvalitetmätningen skulle de båda kunna arbeta mer 

med, och de skulle kunna göra detta genom exempelvis kundundersökningar. I och 
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med det skulle de exempelvis kunna fråga om orsaker till varför kunderna betalar fel. 

Då finns det en möjlighet till att identifiera en till brist och försöka minska kostnaden 

på denna genom förbättringsåtgärder.  

De båda verksamheternas har utformade kvalitetsmål som känns uppnåeliga utan att 

vara för enkla, vilket Edvardsson & Thomason (1992) poängterar behövs för att 

målen ska fungera korrekt. Dock är landstingets mål utformade mer precist och känns 

mer genomtänkta, vilket till största sannolikhet beror på deras statistik som ger dem 

kvantitativa mått och mål. Eftersom målen är utformade efter brister är de relevanta 

för att motivera verksamheten och kunna genomföra förbättringar (ibid, 1992, s.185). 

Dock är det av svårighet att veta om alla brister är lokaliserade då de båda 

samarbetspartnerna ansåg att ofta identifieras brister när något händer. Därför skulle 

de båda verksamheterna kunna bredda sina vyer genom att utforma annorlunda mål 

sedan tidigare och genom att mäta andra variabler (ibid, 1992).  

I och med identifieringen av brister, som görs genom bland annat kvalitetsmätning, 

går det också att få fram kvalitetsbristkostnaden, exempelvis genom att räkna ut hur 

lång tid varje moment tar. Det är viktigt att utformningen av processen är tillräckligt 

detaljerad för att identifiera kostnader att följa upp, och genom att se på statistik och 

processkartor ges det goda förutsättningar till att kunna få fram kostnaderna. Genom 

att veta hur mycket det kostar att ha kvalitetsbrister blir personal mer medvetna och 

det finns chans att nå ut till verksamheten bättre, då ett större engagemang kan 

tillkomma. Engagemang är dessutom en av de viktigaste delarna för att få effekt inom 

kvalitetsförbättringar. (Danielsson, 1994, s.37) Utöver det får också medarbetarna 

insikt om verksamheten (ibid, 1994), då de aktivt arbetar med manualer och 

avstämningar, samt landstinget som arbetar med processkartor.  

Ingen av samarbetspartnerna räknar för tillfället ut vad kvalitetsbrister kostar exakt, 

dock är de medvetna om att det är kostsamt och försöker informera verksamheterna 

om detta.  

Fördelen med att ha interna brister är att det lättare att påverka och införa 

förbättringar (Morse, 1993). Landstinget har både interna och externa brister som är 

kostsamma. De främsta externa bristerna råder i kundfakturahanteringen då kunderna 

inte betalar in rätt belopp, vilket är svårt för landstinget att påverka. Däremot interna 

brister, såsom antalet inkassokrav i leverantörsfakturahanteringen är lättare att 

genomföra förbättringar på. Mälardalens högskolas främsta brist är tekniska som kan 

ses som både internt och externt då det är något de skulle kunna göra något åt internt, 

men det är skanningsbolaget som har hand om detta, vilket som kan ses som externt. 

Hur de skulle kunna påverka detta internt är genom att börja följa statistik på 

skanningsbolagets utfall, såsom landstinget gör. I och med det får de en överblick om 

hur många fakturor det blir fel på för att sedan kunna jämföra detta med deras avtal 

och vidare förhandla om det är för stor felavvikelse. Det skulle också kunna bidra 

med att medarbetarna blir mer engagerade i att förändra utfallet om de ser att det sker 

alltför ofta.  
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5.3 KVALITETSGAP 
Det är av vikt att styrning, granskning och kontroller genomförs för att skapa en 

hållbarhet (Nilsson & Olve, 2013, s.592). Medarbetarna på landstinget arbetar aktivt 

med säkerhetsarbetet och är uppmärksamma på om det finns manualer och rutiner på 

uppgifterna, vilket bidrar till att de själva är involverade i det processorienterade 

arbetet. Att vara ute i verksamheten och informera om förbättringar på de brister som 

oftast sker, gör att motståndet minskar, eftersom att det ger dem en förståelse och 

medvetenhet, på varför de bör göra förändringar (Kotter & Schlesingers, 1979). Detta 

är något som både landstinget och högskolan informera om. När medvetenheten finns 

och kontroller och granskning sker med hjälp av en vägvisande styrning, kan 

standardisering av processer ske. Detta eftersom att alla involverade då har ramar om 

hur arbetet ska ske och vilka restriktioner som finns, och därmed medför det att risker 

minimeras (Nilsson & Olve, 2013, s.592). Det införs även godare förståelse när 

kunskapsutbyten sker, då det ökar förståelsen och medarbetarna själva får vara med 

att introduceras för nya tekniker och arbetssätt i organisationen (Kotter & 

Schlesingers, 1979). Detta är även det ett bra verktyg för att tina upp och införa 

förändringar som krävs, och för att det nya arbetssättet ska fortleva (Levasseur, 2001). 

5.4 FÖRBÄTTRINGSMETODER 
Användandet av processkartorna ger ett liknande verktyg som strategikartor gör, 

eftersom att de anställda ser en orsak-verkan-samband i sin arbetsprocess (Nilsson & 

Olve, 2013, s.578). Det bidrar till att målet synliggörs och att en god kvalitet 

upprätthålls. Standarden som framkommer när processkartan följs resulterar i att 

kvaliteten blir god och att den eliminerar de brister som kan ske i arbetsprocessen. 

Dessutom blir ledningen mer involverad i arbetet, då kartorna även är ett verktyg för 

dem (ibid, 2013; Haglund et al., 2001. s.15-18), för att de då får koll på hur 

arbetsprocessen fungerar vilket skapar ett förtroende från ledningen. De båda 

aktörerna arbetar med inslag av ”kaizen”, då de kontinuerligt arbetar med 

förbättringar och har en medvetenhet att förbättringar krävs för att hålla en bra 

kvalitetssäkring (Suárez-Barraza et al., 2011). 

Landstingets arbete med processkartor går även att likna med blueprinting då de har 

utfört en detaljerad ritning över alla aktiviteter inom en process (Edvardsson & 

Thomasson, 1992, s.50-51). Landstinget påvisar att det skulle vara intressant att göra 

en detaljerad tidsredovisning även på alla mindre delar i processen, exempelvis hur 

lång tid makuleringarna och filinläsningen tar osv. Med hjälp av processkartorna 

borde det gå att räkna ut vad bristerna kostar, genom detaljerad tidsredovisning. Detta 

liknas med blueprinting, vars ritningar kännetecknas med en detaljrikhet (ibid, 1992, 

s.88, s.240). Det skulle även bidra till att organisationen får information om vad 

kvalitetsbristkostnaderna är och vad bristerna kostar för organisationen. Detta medför 

att medarbetarna får en övertygelse om varför kvalitetsarbete är av stor vikt (ibid, 

1992, s.140), och det kopplas väl samman med hur American Express arbetar för att 

skapa en kvalitetsprocess med stor tillgivenhet (ibid, 1992, s.139). Det bidrar i sin tur 

med att organisationen använder sina resurser mer sparsamt. Landstinget och 
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Mälardalens högskola arbetar med kunskapsutbyte med andra organisationer samt 

internt inom arbetsgrupperna och de är även ute i verksamheten och informerar. Här 

skulle de ha möjlighet att göra hela organisationen medvetna om vilket 

kvalitetsbudskap som råder i verksamheten, vilket kvalitetsmål som finns samt att de i 

verksamheten får möjlighet och utbyta erfarenheter med varandra. Då blir alla i 

organisationen involverade och förhoppningsvis även engagerade, vilket krävs för att 

kvalitetsprocessen ska bli framgångsrik (ibid, 1992).  

På landstinget träffas medarbetare och kommer med förslag och arbetar fram 

förbättringar varje vecka, vilket kan jämföras med en kvalitetscirkel och 

kvalitetsförbättringsgrupper (Barra, 1994; Edvardsson & Thomasson, 1992, s.148-

149). Däremot är dessa grupper ämnade för att endast diskutera kvalitet och dess 

förbättringsmöjligheter. Detta kan vara en bra tanke för landstinget och Mälardalens 

högskola att införa, för att då öka medvetenheten och påverka att det ständigt ska ske 

en diskussion om kvalitetssäkring. I landstinget finns det ett förtroende från chefen 

som låter medarbetarna ta egna initiativ, vilket är av stor vikt för att kvalitetscirkeln 

ska bli framgångsrik (Barra, 1994). I och med att det är öppna arbetsplatser där nya 

förbättringsförslag tacksamt mottages, är det viktigt att ledningen följer upp de nya 

förslagen, ger idéägaren respons och om idén inte genomfördes berätta varför, och det 

bör finnas ett antagande att alla förslag kan bli något, stora som små (Edvardsson & 

Thomasson, 1992, s.140). Detta är viktigt att ha i åtanke för att ytterligare främja 

förslagsverksamhet och för att den inte skall sina. Det går även att ta hjälp av enkäter 

som exempelvis de som finns på bilaga 7, för att skapa en bättre kvalitetssäkring som 

även bidrar med en ökad medvetenhet hos medarbetare och chefer (Thomasen et al., 

1996, s.26-31). Detta är något som både landstinget och Mälardalens högskola skulle 

kunna börja arbeta med, och förslagsvis använda sig av en gång i kvartalet. 

De båda verksamheterna är positiva till kunskapsutbyte och de anser att det är viktigt 

att lära sig av andra för att kunna hitta andra lösningar och förbättringar. Detta är en 

bra förutsättning för att kunna göra en benchmarking mellan Landstinget 

Västmanland och Mälardalens högskola. Att de inte tillhör samma bransch spelar 

ingen roll då det ändå ofta ger bättre resultat när en jämförelse sker inom utomstående 

branscher (Edvardsson & Thomasson, 1992, s.205). Eftersom att rätt attityd efterlevs i 

båda verksamheterna är det en bra utgångspunkt för att ta lärdom av varandra och 

våga ta in nya tillvägagångssätt. 
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6 SLUTSATS 
I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Slutsatserna kommer ge svar 

på studiens frågeställning och svaren har framkommit genom en analys av insamlad 

data. Vidare kommer även förankring, generalisering och egna reflektioner 

framföras.   

6.1 HUR UTFORMAS, GENOMFÖRS OCH VILKEN FUNKTION HAR 

KVALITETSPROCESSER HOS LANDSTINGET VÄSTMANLAND OCH 

MÄLARDALENS HÖGSKOLA?   

Kvalitetsprocesser kräver en långsiktig strategi och tillgivenhet.   

Kvalitetsprocesser är utformade i en långsiktig process, där alla i organisationen bör 

vara involverade för att det ska uppnå total kvalitet, såväl medarbetare som chefer. En 

kvalitetsprocess kan te sig olika och ha varierande utformningar i olika verksamheter. 

Det är personalen som sätter sin egen prägel på kvalitetsprocessen, utifrån ledningens 

restriktioner. Kvalitetsprocesserna som har studerats har utformats med hjälp av 

processkartor, manualer, revisionsrapporter och avstämningar.  

En väl utformad kvalitetsprocess bidrar med stor funktion.  

En stor funktion till kvalitetsprocesser är att identifiera brister i kvalitetsarbetet och 

utifrån det finna lösningar eller förbättringar till dessa brister. En bra genomförd 

kvalitetsprocess gör det lätt för nyanställda att arbeta självständigt då det ska gå att 

följa arbetsgången väl, vilket minskar sårbarheten i verksamheten. Ändamålet med 

kvalitetsprocessen är att utforma den så att personalen ”gör rätt saker” och att de ”gör 

saker rätt”. 

Kvalitetsmätningens metoder bör utformas kompletterande för att få så bra 

resultat som möjligt.  Mätningen av kvalitet är en viktig del i kvalitetssäkringsarbetet 

eftersom den fungerar som en garanti för att kvalitetsprocessen är utformad på ett 

korrekt sätt. När mätningen av kvalitet har nått det resultat verksamheterna är nöjda 

med fungerar också kvalitetsprocessen med belåtenhet. Därav är det av vikt att de 

mätmetoder som väljs att användas utformas kompletterande mot varandra för att 

outputen ska bli så hög som möjligt. Mätmetoderna blir kompletterande när en 

blandning av kvantitativ mätning och kvalitativ mätning används, när de mäter det 

dem är tänkta att göra och när utmanande men uppnåeliga kvalitetsmål är satta. Alltså 

räcker det inte att endast följa statistik, utan hänsyn till vad intressenterna har för krav 

och förhoppningar måste även det tas i beaktning. De båda samarbetspartnerna skulle 

behöva använda sig av mer kvalitativ och extern mätning för att få en bättre balans, 

exempelvis genom att framställa kundundersökningar.   
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6.2 VILKA MÖJLIGHETER TILL FÖRBÄTTRINGAR FINNS DET HOS 

LANDSTINGET VÄSTMANLAND OCH MÄLARDALENS HÖGSKOLAS 

KVALITETSPROCESSER?  

Det krävs en bra ”anda” och ett bra verktyg för att få bra kvalitet. 

En lyckad utformning av kvalitetsprocessen förutsätter inte att den fungerar perfekt, 

det ger dock verksamheten en bra förutsättning för att kunna lyckas. Det är av 

avgörande faktor att de anställda arbetar med rätt attityd och engagemang till 

processen för att den inte ska bli resultatlös. Ett bra verktyg för att involvera de 

anställda i kvalitetsarbetet är att börja arbeta med enkäter (exempelvis bilaga 7) 

förslagsvis en gång i kvartalet. Detta är något både samarbetspartnerna skulle kunna 

börja arbeta med.    

Definiera vad kvalitet betyder för er och ha det som ett mantra.  

Även om kvalitet kan vara svårt att definiera är det viktigt att utgöra vad kvalitet 

betyder för just er verksamhet. Genom att synliggöra kvaliteten och dess mål blir det 

som ett ramverk och mantra som hela organisationen kan följa. En verksamhet kan 

exempelvis placera ut lappar med kvalitetsmål ute i organisationen för att påminna 

medarbetare om vad de anser är viktigt för dem. Det är också viktigt att våga prata om 

kvalitet för att aktivt sträva mot kvalitetsförbättringar. Kvalitetscirklar och 

kvalitetsförbättringsgrupper är ett bra sätt för organisationen att bli mer medvetna om 

vikten av kvalitet. Ha bestämda tider där gruppen träffas för att endast diskutera 

kvalitet. Allt detta skulle också kunna göra dem mer insatta i deras kvalitetsanalys, 

vilket är ett betydelsefullt moment som bör tas i beaktning vid utformningen av 

kvalitetsprocessen.  

Kvalitetsgap vill undvikas och genom att eliminera motståndet till 

förändringsarbete minskas gapen. Motstånd går att minimera genom att göra alla i 

organisationen medvetna och ge dem en förståelse för vad som ska genomföras. 

Kunskapsutbyten är även ett sådant verktyg eftersom att det ger medarbetarna en 

introduktion till nya tekniker och arbetssätt, vilket är en möjlighet till förbättringar i 

kvalitetsprocessen. Detta eftersom att risken till motstånd minimeras. Både 

Landstinget Västmanland och Mälardalens högskola arbetar med detta idag och det är 

viktigt att arbetssättet bibehålls i framtiden för att fortsätta hitta nya lösningar och 

förbättringar till kvalitetsprocessen, för att fortsätta göra den framgångsrik.  

Förbättringar i detaljredovisning bidrar till att kvalitetsbristkostnader syns. 

Att detaljredovisa tidsåtgång skulle bidra med att kvalitetsbristkostnaderna blir 

mätbara och synliga, vilket i sin tur resulterar i en medvetenhet som berör 

verksamheten och ger dem en övertygelse att följa kvalitetsprocessen. Detta eftersom 

de får förståelse om vikten av att göra rätt och sträva efter att undvika kvalitetsbrister. 

Organisationen kommer därmed att kunna hushålla med resurserna med mer 

aktsamhet, och bidrar därför till en kostnadseffektiv förbättring. Båda verksamheterna 

skulle gynnas av att räkna fram kvalitetsbristkostnader och börja detaljredovisa 
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tidsåtgång. Eftersom Mälardalens högskola inte följer statistik eller har detaljerade 

ritningar över deras processer har de inte samma möjligheter till att räkna ut 

kvalitetsbristkostnader som Landstinget Västmanland har. Dock kan detta fortfarande 

ändras på genom att implementera dessa faktorer, vilka krävs för att beräkna 

kostnaderna. Därmed kommer det ta längre tid att nå slutpunkten för högskolan än för 

landstinget. 

Tydlighet bidrar till en mer standardiserad kvalitetsprocess. 

Förbättringar i kvalitetsprocessernas tydlighet bidrar till en mer standardiserad 

arbetsprocess som resulterar i godare kvalitet. En väl utformad kvalitetsprocess bidrar 

till fler chanser att bristidentifiera, vilket i sin tur ger fler förbättringsmöjligheter till 

kvalitetsprocessen och kvalitetsarbetet. Detta är något de båda samarbetspartnerna 

kan ha i åtanke.  

Öppna företag som bedriver förslagsverksamhet främjar kvalitetsförbättringar.  

Båda studieobjekten har öppet klimat i verksamheterna där förslag gärna mottages. 

De skulle däremot kunna bedriva förslagsverksamhet ännu mer aktivt för att öka 

antalet förbättringsidéer. Det är viktigt att ledningen följer upp de nya förslagen, ger 

idéägaren respons fort och om en idé inte genomfördes berätta varför. Det bör också 

finnas ett antagande att alla förslag kan bli något, stora som små. Detta är viktigt att 

ha i åtanke för att ytterligare främja förslagsverksamhet och för att den inte skall sina. 

Att införa ett belöningssystem för förslag skulle också kunna leda till att fler 

engagerar sig till att komma med förbättringsförslag.  

Bredda vyerna för att finna något större.  

Genom att bredda vyerna i målutformningen finns det chans att lokalisera nya 

bristområden. Både Mälardalens högskola och Landstinget Västmanland skulle tidigt 

kunna definiera mål och mått på kvaliteten, och inte göra det när brister dyker upp. 

Detta skulle bidra med att de ligger steget före och de kan få upp ögonen för sådant 

som de tidigare inte arbetat med. 

6.3 HUR KAN LANDSTINGET VÄSTMANLAND OCH MÄLARDALENS 

HÖGSKOLA LÄRA SIG AV VARANDRAS KVALITETSPROCESSER? 

Kan Landstinget Västmanland lära sig av Mälardalens högskola? 

Landstinget är en mycket större verksamhet som innehar ett påvisat engagemang från 

både ledning och medarbetare att arbeta med förbättringsmöjligheter och rutiner. 

Detta ger bättre förutsättningar för Mälardalens högskola att efterlikna och lära sig av 

dem. För Landstinget Västmanland hade det varit bättre att jämföra sig med en 

organisation av samma storlek, eftersom att det framkommit i studien att det är svårt 

för Mälardalens högskola att bidra med lärande åt Landstinget Västmanlands 

kvalitetsprocess. Detta eftersom deras kvalitetsprocess redan är väl genomtänkt och 

de har en plan för sitt kvalitetsarbete. 
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Statistik kan vara ett hjälpmedel för Mälardalens högskola att främja bättre 

kvalitet. Landstinget Västmanland följer statistik dagligen som hjälper dem 

identifiera brister, hitta förbättringar och gör att de är medvetna om hur deras 

skanningsbolag sköter sig. Den förbättringsmöjligheten som finns här för dem är att 

dela upp statistiken i fler kategorier för att få ännu mer noggrann kvalitetsmätning. 

Eftersom Mälardalens högskola inte följer någon statistik och dessutom har vissa 

tekniska problem med deras skanningsbolag skulle de kunna ta efter Landstinget 

Västmanland. Detta för att vara medvetna om skanningsbolaget utfall och om den 

siffran är acceptabel i jämförelse med deras avtal.  

Tidsbrist är ett problem, men att inte prioritera kvalitet gynnar inte ett företag.  

Att lägga tid på att en kvalitetsprocess är väl utformad är viktigt för att få det resultat 

som önskas. Tiden och resurserna som läggs kan säkerligen också tas igen, då både 

kostnaderna och arbetsgången effektiviseras. Båda samarbetspartnerna lider av 

tidsbrist, dock är det en prioritet hos Landstinget Västmanland, vilket de kommer 

tjäna på i längden. Här skulle högskolan kunna ta lärdom av landstinget. 

Processkartor bidrar till en stabilare kvalitetsprocess. 

Landstinget arbetar metodiskt med processkartor, vilket är något som Mälardalens 

högskola skulle kunna ta lärdom av för att få en stabilare och bättre utformad 

kvalitetsprocess som också bidrar med en större funktion.  

6.4 FÖRANKRING AV RESULTATEN 
Resultaten hänger väl samman med det problem som diskuterades i inledningen. 

Tiden är en genomgående bristfaktor när det gäller kvalitetsarbete och det krävs att 

prioritera tid för att göra kvalitetshöjande åtgärder. Båda verksamheterna försöker att 

finna en balansgång mellan ordinarie arbetsuppgifter och kvalitetssäkringsarbete. 

Landstinget har dock lyckats bäst med detta, eftersom att de avsätter tid och har en 

plan med kvalitetsarbetet. 

Resultaten som kom fram av testningen på landstinget har redan blivit väl förankrade, 

då landstinget tagit till sig av förbättringsförslagen och börjat arbeta med dem. 

6.5 GENERALISERING AV RESULTATEN 
Generaliseringen av resultaten är god då studien har framtagit specifika moment inom 

kvalitetsprocesser som är lätta att implementera för andra företag. Resultaten består 

av konkreta bidrag som går att införa på både små och stora företag, samt olika 

branscher. Studien har begränsat sig till att undersöka verksamheter inom den 

offentliga sektorn, däremot behöver inte resultaten ha samma begränsning. Dock tar 

det tid att implementera resultaten vilket kan vara en bidragande faktor till att 

verksamheter inte inför förbättringarna i kvalitetsprocessen.  

Kvalitet, effektivitet och förbättringsmöjligheter är något alla företag bör vara 

intresserade av och därmed borde också denna studies resultat vara av nytta. Dock är 
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en del av slutsatserna specifika till studieobjekten vilket gör det svårt att säga om 

andra verksamheter kan ha nytta av just de resultaten.  

Det är också väldigt individuellt om en verksamhet är beredd att satsa på 

kvalitetsförbättringsåtgärder. Rätt attityd och mentala anda krävs för att 

kvalitetsprocesser och kvalitetsarbete ska bli framgångsrikt. I vårt fall arbetade vi med 

studieobjekt som var öppna och hade bra attityd, och det finns säkerligen många 

företag med liknande synsätt.  

6.6 EGNA REFLEKTIONER 
Vi funderar på om verksamheterna studien har inriktat sig på, faktiskt kommer 

försöka implementera och ta till sig resultaten och förbättringsmöjligheterna. Vi anser 

att det finns en nytta i de resultat som har framkommit som skulle gynna både 

Landstinget Västmanland och Mälardalens högskola. Vi har förhoppningar på att de 

kommer använda sig av studien och rapporten i framtiden, men vi har förståelse över 

att det kan finnas underliggande faktorer som gör att de inte kan implementera 

studieresultatet, såsom brist på resurser och tid.   

Under studiens gång har vi märkt att kvalitetsarbete inte är något som det talas särskilt 

högt om, utan är något som finns i företagskulturen. Detta medför till att det kan vara 

svårt att identifiera och prata om kvalitet då det är relativt osynligt och består av 

handlingar som bara görs i samband med de ”normala” arbetsuppgifterna. Vi märkte 

att intervjufrågorna inte alltid vara lätta att svara på, just för att det pratas så lite rent 

konkret om vad kvalitet är just för deras verksamhet. Vi hoppas att detta kan ändras 

för våra studieobjekt och vi tror att de har blivit mer medvetna om detta efter studien.  

En reflektion är att det förmodligen hade blivit mer gynnsamt för Landstinget 

Västmanland att jämföra sig med ett annat företag inom den offentliga sektorn som är 

av liknande storlek. Vi vill ändå poängtera att de kan ha nytta av de 

förbättringsförslag vi har framfört. Om en tredje samarbetspartner, i samma 

omfattning som landsting, hade deltagit i studien hade det inte funnits tid att få denna 

djupa förståelse som Landstinget Västmanland gav oss. Dock skulle säkerligen en 

tredje part gett oss användbar information och kunskap.  

6.7 UPPSLAG TILL NYA STUDIER 
Förslag till nya studier är att gå vidare in i landstinget då det är en stor organisation 

och det finns mycket mer information att hämta och analysera. Cheferna och 

medarbetarna har visat intresse och engagemang, vilket gör dem till bra 

samarbetspartners. Ett förslag skulle kunna vara att titta på andra 

kvalitetssäkringsprocesser utöver kund- och leverantörsfakturahanteringen. 

På Mälardalens högskola finns det också chanser till vidare studier. En möjlighet är 

att testa och delta i deras kvalitetssäkringsarbete. Det skulle kunna bidra till en 

bredare syn på högskolans kvalitetsprocess.  
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6.8 AVRUNDNING 
Vi vill återigen ge ett stort tack till alla som varit involverade i studien och hjälpt oss 

att genomföra den. Genom studien har vi fått en ökad förståelse för kvalitetssäkring 

och dess betydelse för verksamheter, och vi kan dra en slutgiltig slutsats att 

kvalitetssäkring i framtiden kommer att fortsätta att vara en viktig komponent och vi 

tror att flera kommer bli mera medvetna om dess styrka.
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Medarbetare arbetar med leverantörsfakturor. Diskussion. (Kunnari, M. & 

Löfgren, J. Intervjuare) [personligt möte] Mälardalens högskola, Västerås, 

Sweden, 23 april 2014, 14:30. 

Respondent 3. & Respondent 4. & Respondent 5., (2014d). Redovisnings- och 

inköpschef. Medarbetare ansvarig för kundreskontran. 

Medarbetare arbetar med leverantörsfakturor. Intervju med intervjuguide. 

(Kunnari, M. & Löfgren, J. Intervjuare) [mailintervju] Mälardalens högskola, 

Västerås, Sweden, 8 maj 2014, 14:30. 
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APPENDIX 

BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

Intervjufrågor till Mälardalens högskola & 

Landstinget Västmanland 
Teori Problemformulering 

 Vad är er roll inom kvalitetssäkringen? Vilket 

ansvar har ni som medarbetare och ni som chef på 

att kvalitetssäkringen är god? 

 Hur arbetar ni med kvalitetssäkring på kund- och 

leverantörshantering? 

 Önskar ni att ert arbete med kvalitet såg annorlunda 

ut? Hur? Varför? 

Intern kontroll 

 
 

 

- Hur utformas, genomförs 

och vilken funktion har 
kvalitetsprocesser hos 

Landstinget Västmanland 

och Mälardalens högskola? 

 Hur mäter ni er kvalitet på kund- och 

leverantörshanteringen? Är ni nöjda med det 

systemet? 

 Vad är er målsättning angående kvaliteten? 

 T.ex. bli mer effektiva, noll fel 

 Hur utformas kvalitetssäkringsprocessen? 

- Hur ser processen ut? Hur arbetar ni med den? 

 Följer ni någon viss modell vid 

kvalitetssäkringsarbete? 

Kvalitetsmätning 
 

 

- Hur utformas, genomförs 
och vilken funktion har 

kvalitetsprocesser hos 
Landstinget Västmanland 

och Mälardalens högskola? 

- Vilka möjligheter till 
förbättringar finns det hos 

Landstinget Västmanland 

och Mälardalens högskolas 
kvalitetsprocesser? 

 Hur och när brukar kontroller ske på er 

kvalitetsprocess? 

 Hur arbetar ni med förbättringar till 

kvalitetssäkringen vid kund- och 

leverantörshanteringen? Använder ni några 

förbättringsmodeller eller metoder? 

 Hur tycker ni att ni arbetar med förbättringsarbete 

på Ekonomiservice vid kund- och 

leverantörshanteringen?  

- Något som ni tycker bör vara annorlunda, och vad? 

 Om ni eller medarbete har förbättringsförslag, hur 

går de tillväga? 

 Hur är er inställning till förbättringar?  Hur tror du 

att medarbetarnas inställning är? 

 Hur ser du på framtiden, finns det något som kan 

förbättras i kund- och leverantörshantering? Och 

vad? 

Förbättringsmetoder 

 

- Vilka möjligheter till 

förbättringar finns det hos 
Landstinget Västmanland 

och Mälardalens högskolas 

kvalitetsprocesser? 

 

 Vilka brister arbetar ni för att undvika i kund- och 

leverantörshanteringen? 

 Hur identifierar ni era brister? 

- Har ni märkt att synen på kvalitetssäkring i er 

organisation har ändrats under åren? Och hur? 

Kvalitetsgap 
 

- Vilka möjligheter till 
förbättringar finns det hos 

Landstinget Västmanland 
och Mälardalens högskolas 

kvalitetsprocesser? 

 

 Anser ni att vi har missat något väsentligt som ni 
vill lägga till? Några andra kommentarer? 

Övrigt  
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Samtyckesmall 
Genom att skriva på denna samtyckesmall ger ni oss ert medgivande till att ha med de 

uppgifter ni lämnar till oss i ett examensarbete. Detta gäller verksamhetens namn samt 

intervjuer och material, era namn kommer endast att benämnas som respondenterna. 

Den information ni lämnar till oss kommer användas i examensarbetet: 

Kvalitetssäkring ur den offentliga sektorns perspektiv och vara hjälpmedel till att lösa 

följande frågor: 

1. Hur utformas, genomförs och vilken funktion har kvalitetsprocesser hos 

Landstinget Västmanland och Mälardalens högskola? 

2. Vilka möjligheter till förbättringar finns det hos Landstinget Västmanland och 

Mälardalens högskolas kvalitetsprocesser? 

3. Hur kan Landstinget Västmanland och Mälardalens högskola lära sig av 

varandras kvalitetsprocesser? 

Malin Kunnari och Jessica Löfgren står som författare till detta examensarbete. Som 

handledare har de haft Magnus Linderström vid Mälardalens högskola. 

 

Datum och ort:____________________________________________ 

Underskrift:_______________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________ 

 

Datum och ort:____________________________________________ 

Underskrift:_______________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________ 

 

Tack för att ni tog er tid till att medverka och bidra till detta projekt! 

Malin Kunnari, Innovationsprogrammet och Jessica Löfgren, Ekonomprogrammet vid 

Mälardalens högskola. 

BILAGA 2 - SAMTYCKESMALL 
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BILAGA 3 – STATISTIK LANDSTINGET VÄSTMANLAND 

 

 

VERKSAMHETSMÅTT LANDSTINGET VÄSTMANLAND 

KUNDFAKTURERING Utfall 2013 Utfall 2012 

Förändring 

2013-2012 

    Totalt antal kundfakturor 212 904 204 749 8 155 

varav manuella order 17 060 12 567 4 493 

varav utskickade från 

verksamheten 3 749 3 966 - 217 

varav elektroniska 2 157 1 969 188 

varav autogirofakturor 3 545 1 156 2 389 

Totalt antal makuleringar 5 916 6 128 - 212 

Antal påminnelser 27 060 27 643 - 583 

Antal inkassokrav 21 023 21 629 - 606 

Lyckandegrad (belopp) 71 % 66 % 0 

Antal autogirokunder 570 330 240 

    LEVERANTÖRSFAKTUROR 

   Totalt antal leverantörsfakturor 189 129 178 911 10 218 

varav skannade externt 103 051 101 654 1 397 

varav skannade via EkS 1 693 2 102 - 409 

varav direktbokade i Agresso 4 438 3 546 892 

varav fakturor via EDI 79 947 71 609 8 338 

Antal SUS-betalningar 5 039 4 810 229 

varav kontoinsättningar 4 540 4 325 215 

varav utbetalningskort 499 485 14 

Andel som saknar referens 9,9 % 12,7% -2,8 % 

Antal nyupplagda leverantörer 889 921 - 32 

Antal aktiva EDI-leverantörer 204 159 45 

Antal påminnelser/inkassokrav 6 030 5 553 477 

Antal aktiva IoF-användare 1 881 1 845 36 

    BOKFÖRING 

   Bokföringsorder i IoF 1 783 1 947 - 164 

Bokföringsorder i Agresso 

   Bokföringsorder via Exelerator 962 
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Egenbedömning på avdelningsnivå 

Fastställa Kvalitet Gäller i      Gäller i   

hög grad    låg grad 

Kvalitetskraven är tydligt beskrivna för varje enskild funktion, och 

medarbetarna har en likartad uppfattning om vad kvalitet är. Klyschorna är 

avskaffade? 

5     4     3     2     1 

 

Kvalitetskraven har tydligen definierats med utgångspunkt från kundens 

(dvs. Nästa led i kedjan) behov – vanligen genom en dialog med kunden? 

5     4     3     2     1 

 

Egenbedömning på avdelningsnivå illustrerad av Thomasen, C. & Lund, K. & Knudsen, K. (1996) s. 30 

Förebygga kvalitetsbrister Gäller i      Gäller i   

hög grad    låg grad 

Både attityder och beteenden visar att man i första hand arbetar med att 

bygga in kvalitet, dvs. Hellre förebyggande åtgärder än kontroll? 

5     4     3     2     1 

 

Enskilda medarbetare förstår och använder företagets kvalitetssystem såsom 

hjälpverktyg, checklistor etc? 

5     4     3     2     1 

 

Egenkontroll används som princip före andras kontroll? 5     4     3     2     1 

 

Egenbedömning på avdelningsnivå illustrerad av Thomasen, C. & Lund, K. & Knudsen, K. (1996) s. 30 

Förbättra kvalitet Gäller i      Gäller i   

hög grad    låg grad 

Alla medarbetare engageras i förbättringsarbetet och känner också att man 

lyssnar  på deras förslag? 

5     4     3     2     1 

 

Vid varje projekt för kvalitetsförbättring mäter man utgångspunkten och 

resultaten. Resultaten dokumenteras? 

5     4     3     2     1 

 

Systematiska verktyg för kvalitetsförbättring används i detta arbete? 5     4     3     2     1 

 

Egenbedömning på avdelningsnivå illustrerad av Thomasen, C. & Lund, K. & Knudsen, K. (1996) s. 31 

Mäta kvalitet Gäller i      Gäller i   

hög grad    låg grad 

Enskilda medarbetare känner till de viktigaste mätpunkterna för kvaliteten i 

den egna funktionen och får kontinuerligt – på ett enkelt sätt – 

mätresultaten? 

5     4     3     2     1 

 

Kvalitetsnyckeltalen används dagligen som avdelningens varningssystem för 

kvalitetsbrister? 

5     4     3     2     1 

 

Kvalitetsnyckeltalen står för dagordningen vid avdelningsmötena? 5     4     3     2     1 

 

Enskilda medarbetare är medvetna om var det finns onödiga 

kvalitetskostnader och bidrar själva aktivt med förslag för att minska dem? 

5     4     3     2     1 

 

Egenbedömning på avdelningsnivå illustrerad av Thomasen, C. & Lund, K. & Knudsen, K. (1996) s. 31 

Kvalitetsattityd Gäller i      Gäller i   

hög grad    låg grad 

Man inser vikten av de små kvalitetsdetaljer som bidrar till kundens 

upplevelser av total kvalitet? 

5     4     3     2     1 

 

Enskilda medarbetare känner att arbetet med kvalitetsutveckling ökar 

arbetsglädjen? 

5     4     3     2     1 

 

Enskilda medarbetare tar i högre grad initiativ till kvalitetsförbättringar? 5     4     3     2     1 

   

Egenbedömning på avdelningsnivå illustrerad av Thomasen, C. & Lund, K. & Knudsen, K. (1996) s. 31 
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