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Sammanfattning 
 

Bakgrund: 1995 instiftade Stockholms stad Kvalitetsutmärkelsen för att uppmärksamma 

vikten av verksamhetsutveckling. En av grundtankarna är att denna organisatoriska 

tävling ska bidra till lärande samt verka som ett stödverktyg för enheters 

verksamhetsstyrning. Detta då Kvalitetsutmärkelsen är tänkt att gå hand i hand med 

kommunens målstyrningsverktyg – ILS. Dock är det oklart huruvida 

Kvalitetsutmärkelsen uppfyller sitt syfte som stödverktyg.  

 

Frågeställning: 

-  Hur fungerar Kvalitetsutmärkelsen som stödverktyg för deltagande enheters 

verksamhetsstyrning? 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att öka förståelsen kring stödverktyg för verksamhetsstyrning 

inom den offentliga sektorn. Med hjälp av utvalda teorier kommer detta att belysas i en 

fallstudie - Kvalitetsutmärkelsen. Därigenom är förhoppningen även att kunna utröna 

vilka tävlingens eventuella utvecklingsmöjligheter är.  

 

Metod: För att uppnå uppsatsens syfte och skapa förståelse för denna fallstudie antas en 

kvalitativ metodik som bygger på intervjuer.  

 

Teori: Studiens teoretiska referensram utgörs av målstyrning, lärande stödprocesser, 

teorier om kvalitet samt annan hänförlig forskning. 

 

Slutsatser: I studien har det framkommit att Kvalitetsutmärkelsen är ett fungerande 

stödverktyg vad gäller att öka förståelsen för kvalitetsfrågor och styrning. Däremot brister 

den i sin stödfunktion då den inte till fullo tar till vara på lärande och således även 

förutsättningarna för utveckling. Dessutom föreslås diverse utvecklingsmöjligheter för 

Kvalitetsutmärkelsen.  

 

Nyckelord: organisatoriska tävlingar, målstyrning, lärande stödprocesser, kvalitet, 

utvärdering



 

 

Abstract 
 

Background: In 1995 the City of Stockholm founded Kvalitetsutmärkelsen in order to 

raise awareness about the importance of organisational development. The aim of this 

organisational contest is to contribute to organisational learning as well as to function as a 

support instrument for the units’ organisational management. Consequently, 

Kvalitetsutmärkelsen is intended to coincide with the municipality’s management by 

objectives tool – ILS. It is however unclear whether or not Kvalitetsutmärkelsen manages 

to fulfil its aim as a support instrument.  

 

Research question: 

-  How does Kvalitetsutmärkelsen function as a support instrument for the 

participating units’ organisational management? 

 

Aim: The aim of the thesis is to attain awareness of support instruments for 

organisational development in the public sector. This will be elucidated with the help of 

selected theories in a case study - Kvalitetsutmärkelsen.  Thereby the aspiration is also to 

determine the contest’s potentialities.  

 

Methodology: In order to fulfil the thesis’ aim and attain awareness a qualitative 

methodology is adopted for this case study where the empirical data has been collected 

through interviews.  

 

Theory: The study’s theoretical framework constitutes of theories concerning 

management by objectives, learning support processes, quality and other expedient 

research. 

 

Conclusions: Kvalitetsutmärkelsen is a well-functioning support instrument in regards to 

gaining understanding and insights concerning quality and management issues. However 

it provides insufficient support since it does not fully ensure the learning possibilities and 

consequently the prerequisites for development. Additionally, various potentialities for 

Kvalitetsutmärkelsen have been presented. 

  

Keywords: organisational contests, management by objectives, learning support 

processes, quality, evaluation. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Att mäta hur väl en organisation fungerar och vad som produceras i termer av output är 

av stor vikt, både för organisationen i sig men även för dess intressenter. För privata 

organisationer kan det te sig något enklare att mäta dess effektivitet och förmåga då 

diverse olika finansiella mått kan användas som en måttstock på grad av effektivt 

resursutnyttjande. För offentliga organisationer tillkommer ytterligare en dimension; 

samhällsnytta, vilken är svår att mäta då olika intressenter kan ha olika uppfattning om 

begreppet (Svensson, 1997).  

 

Enligt Hood (1995) var offentliga verksamheter innan 80-talet i flera OECD–länder, 

däribland Sverige, tydligt karaktäriserade som regelorienterade för att motverka 

korruption och partiskhet. Emellertid blev denna tillnärmelsevis byråkratiska 

verksamhetsstyrning, som Hood (ibid.) kategoriserar som PPA – Progressive Public 

Administration, kritiserad för sin bristfälliga flexibilitet och effektivitet. Det förtroende 

som stod i centrum under PPA fick bereda plats för samhällets krav på ansvar eller 

accountability vilket ledde fram till vad många forskare kallar NPM - New Public 

Management (Almqvist, 2006). De nya ledorden var ”styrning, uppföljning och 

redovisning” (ibid., s. 24) vilka syftar till att synliggöra och granska kostnader och 

tillvägagångssätt inom den offentliga verksamheten med hjälp av metoder utvecklade av 

den privata sektorn. Målstyrning blev nu ett centralt begrepp och fungerade som en 

kompass för vad som skulle göras och uppnås (Karlsson, 1999).  

 

Målstyrningsprocesser har således blivit en naturlig del av vardagen bland landets alla 

kommuner. Inom Stockholms stad används det webbaserade styrverktyget ILS (se 

Appendix 1) som bland annat är influerat av ekonomistyrningsteorier, så som balanserade 

styrkort (Johanson & Skoog, 2007). Detta verktyg används inom hela kommunen och har 

som avsikt att underlätta för hela verksamhetsprocessen, från planering till uppföljning 

(Stockholms stad, 2010). För att uppmärksamma vikten av verksamhetsutveckling 

instiftade Stockholms stad 1995 Kvalitetsutmärkelsen som en del i sin kvalitetssäkring 
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och är tänkt att gå hand i hand med ILS. Dessutom syftar Kvalitetsutmärkelsen till att 

stödja enheter i deras verksamhetsutveckling samt bidra till lärande (Stockholms stad, 

2011a och b).  

 

Kvalitetsutmärkelsen delas varje år ut i fem kategorier: förskola, skola, äldreomsorg, 

annan vård och omsorg samt andra verksamheter. För att få delta i tävlingen måste 

deltagande enhet till övervägande del finansieras av kommunen eller tillhandahålla 

tjänster för kommunens användare, så som föräldrar, elever och barn. Inledningsvis 

skapar deltagande enhet ett tävlingsbidrag där aspekter så som; chef/ledarskap, 

verksamhetens åtaganden/mål, arbetssätt, resursanvändning, uppföljning, resultat/analys 

och utveckling berörs (Stockholms stad, 2011b). Därefter följer ett platsbesök av särskilt 

utnämnda examinatorer som kontrollerar att uppgifterna i tävlingsbidraget är 

sanningsenliga. En vinnare i varje kategori tas fram och får, utöver äran, motta ett diplom 

samt en prischeck på en ansenlig summa. Vidare meddelas ingen övrig rangordning. Då 

prisutdelningen har varit sker ett återföringsbesök varpå feedback ges (Stockholms stad, 

2011a och b) (för mer information om Kvalitetsutmärkelsen se Appendix 2). Således 

anses Kvalitetsutmärkelsen, utöver sin roll som stödverktyg, även inneha en utvärderande 

karaktär. Enligt Karlsson (1999) är utvärdering ett nyckelord och en aktivitet som sedan 

början av 90-talet varit aktuell för många offentliga verksamheter och organisationer. 

1.2 Problemdiskussion 

För att möjliggöra och utveckla verksamhetsstyrning, inom exempelvis målstyrning, bör 

styrningen finnas representerad i hela verksamheten. Detta för att överkomma 

traditionella tillkortakommanden (Johanson & Skoog, 2007). Dessa brister kan vara 

verksamheters tendens att till stor del begränsa sin fokusering till finansiella mått och 

siffror vilket kan resultera i alltför kortsiktigt perspektiv. Dessutom har mått och 

mätningar en benägenhet att bli mål i sig själva då de lätt kan bli felanvända om de inte 

sätts in i rätt sammanhang. Som Behn (2003) uttrycker det: ”’What gets measured gets 

done’ is, perhaps, the most famous aphorism of performance measurement.” (ibid., s. 

599). Vidare kan ett alltför stort fokus på ordning och reda ske på bekostnad av förståelse, 

lärande och utveckling (Johanson & Skoog, 2007). Därmed, för att motverka dessa 

brister, är behovet av någon slags stödfunktion eller stödverktyg av vikt för att säkerställa 

att styrningen når ut till alla delar av verksamheten. En av grundtankarna bakom 
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Kvalitetsutmärkelsen är att den ska kunna användas som ett hjälpmedel eller stödverktyg 

i verksamhetsutvecklingen (Stockholms stad, 2011a och b).  

 

Ett fungerande stödverktyg kan vara av värde framförallt för offentliga verksamheters 

målstyrning då det kan vara förhållandevis svårt för dem att tolka och styra mot mål. 

Detta då offentliga verksamheter är erlagda att ta hänsyn till olika intressenter vilket kan 

leda till multipla och konflikterande mål, både internt och externt (Drucker, 1976; 

Rombach, 1991). Således torde stödverktyget täcka in och kompensera för bland annat 

denna typ av problematik. Därmed är det intressant att studera till vilken grad deltagande 

enheter upplever att eventuell målförvirring skingras med hjälp av Kvalitetsutmärkelsen. 

Vidare kan det antas att genom att verksamheter stannar upp och reflekterar kring sitt 

arbete kan insikt och lärdom erhållas vilket är av vikt för att inse potentiella 

förbättringsmöjligheter. På samma sätt torde lärande vara en förutsättning för att bidra till 

och säkerställa utveckling. Därmed kan det antas att ett stödverktyg bör säkerställa att 

möjligheterna för lärande tas till vara och för verksamhetsstyrningen framåt. Det vore 

således av intresse att undersöka vilka förutsättningar för lärande Kvalitetsutmärkelsen 

ger de deltagande enheterna. Det vill säga om den feedback som deltagande enheter får 

används på ett konstruktivt sätt och om deltagande enheter i praktiken aktivt söker lärdom 

av varandra.  

 

Även om Kvalitetsutmärkelsen, som stödverktyg, har som utgångspunkt att motivera 

verksamheter är det ändå i slutändan en tävling med regler, prisutdelning och en vinnare. 

Organisatoriska tävlingar kan ha positiv produktivitetspåverkan på kort sikt men de 

positiva effekterna avtar snabbt då det även kan skapas motsättningar (Johnson & 

Dickinson, 2010). Att tävlingar och konkurrensutsättning är så populärt menar Kohn 

(1990) är för att tävlingsmänniskor gör misstaget att förutsätta att alla människor är lika 

tävlingsinriktade som dem själva. Däremot tyder annan forskning på att den feedback 

som deltagare får i samband med organisatoriska tävlingar är en viktig motivationshöjare 

(Cook & Dixon, 2006; Vigoda-Gadot & Angert, 2007). Då forskningen påvisar både för- 

och nackdelar med organisatoriska tävlingar är det därmed av intresse att även studera 

Kvalitetsutmärkelsens tävlingsaspekter. 

 

Vidare som namnet Kvalitetsutmärkelsen åsyftar till är kvalitet i fokus för tävlingen. 

Kvalitet är ett tillsynes flitigt använt begrepp inom såväl privat sektor som offentlig, men 
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dess betydelse kan gemene man ha olika uppfattning om. Detta blir evident vid 

konsulterande av ordböcker och encyklopedier där delvis likartade men vaga definitioner 

ges. Nationalencyklopedins definition av kvalitet är ”grad av goda egenskaper” (Kvalitet, 

2011). Denna definition skapar snarare fler frågor än den ger svar då ord som grad, goda 

och egenskaper (egen kursivering) kräver ställningstagande och förtydligande. På 

liknande vis inbjuder den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 till subjektiv 

tolkning i sin definition av kvalitet, ”grad till vilket inneboende egenskaper uppfyller 

krav” (Lindström, 2009, s. 11). Här bör även ställning tas till vilka krav som kan komma 

att ställas då det är viktigt att utreda vems krav som ska prioriteras. Detta blir särskilt 

viktigt då kvalitet ska utvärderas (Karlsson, 1999; Lindström, 2009). Således är kvalitet 

som begrepp mycket komplext och svårbehandlat. Sammanfattningsvis finns det endast 

en begränsad mängd forskning om Kvalitetsutmärkelsen att tillgå då det är en relativt 

unik företeelse. Således är det av intresse att fokusera på hur Kvalitetsutmärkelsen 

fungerar som stödverktyg för de deltagande enheternas verksamhetsstyrning. 

1.3 Problemformulering 

Den övergripande forskningsfrågan som har formulerats är: 

- Hur fungerar Kvalitetsutmärkelsen som stödverktyg för deltagande enheters 

verksamhetsstyrning? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen kring stödverktyg för 

verksamhetsstyrning inom den offentliga sektorn. Med hjälp av utvalda teorier om 

målstyrning, lärande stödprocesser samt kvalitet kommer detta att belysas i en fallstudie – 

Kvalitetsutmärkelsen inom Stockholms stad. Kvalitetsutmärkelsen är en relativt unik 

företeelse som endast vid ett fåtal tillfällen varit analysobjekt för empiriska studier, då 

med fokus på vinnarna av tävlingen. Förhoppningen med studiens utformning är att 

kunna bidra med en mer nyanserad bild av tävlingen som stödverktyg för deltagande 

enheters verksamhetsstyrning. Därigenom är förhoppningen även att kunna utröna 

tävlingens eventuella utvecklingsmöjligheter. Således är studien intressant för 

Stockholms stad och andra kommuner samt för potentiella deltagande enheter.  
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1.5 Avgränsning 

Studien avgränsar sig till att enbart fokusera på två av fem möjliga tävlingskategorier, 

förskola och skola, då verksamheter inom dessa kategorier antas efterlikna varandra i 

större utsträckning än de övriga kategorierna. Dessutom är förskole- och skolverksamhet 

av intresse då medborgarna aktivt ställer stora krav på dessa verksamheter och således 

alltid är i ropet.  

1.6 Disposition  

 

Figur 1: Disposition av uppsatsen 
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2. Metod 

2.1 Problematik och syfte 

Kvalitetsutmärkelsen är en unik företeelse och återfinns inom Stockholms stad som ett 

stödverktyg till kommunens verksamhetsstyrning. Emellertid är det oklart huruvida 

deltagandet i Kvalitetsutmärkelsen bidrar till att stödja deltagande enheters 

verksamhetsstyrning. Syftet med studien är att skapa förståelse kring dessa aspekter och 

för att bäst belysa detta kommer denna fallstudie anta en kvalitativ metodik som bygger 

på intervjuer.  

2.2 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

Ontologi är läran om existens och hur verkligheten uppfattas samt vad som är att betrakta 

som verkligt (Ryan et al., 2002). Då det finns flera olika sorters ontologiska antaganden 

lyfter Bryman (2008) fram två generella ståndpunkter – objektivism och konstruktionism. 

Objektivism syftar till att sociala företeelser existerar oberoende av sociala aktörer medan 

konstruktionismen menar att sociala företeelser är socialt konstruerade av aktörers 

samverkan och utsätts således för konstant påverkan. Den ontologiska ståndpunkten för 

denna uppsats ligger närmare den senare beskrivningen då det antas att multipla 

uppfattningar om verkligheten Kvalitetsutmärkelsen (egen kursivering) är möjliga bland 

deltagande enheter (Ryan et al., 2002). 

 

Enligt Ryan et al. (2002) påverkar forskarens ontologiska antaganden dennes 

kunskapsinsamling och uppfattning. Epistemologi åsyftar vad som är att betrakta som 

kunskap och, på samma sätt som inom ontologin, finns två generella kunskapsteoretiska 

ståndpunkter – positivism och tolkningsperspektivet (Bryman, 2008; Ryan et al., 2002). 

Positivismen utgår ifrån naturvetenskapliga principer och anser att vetenskapen ska och 

kan vara värderingsfri där observationer anses viktigare än teorier. Tolkningsperspektivet 

menar däremot att vetenskapen inte kan vara värderingsfri då allt bygger på tolkning. Då 

denna uppsats syftar till att förstå hur Kvalitetsutmärkelsen fungerar som stödverktyg 
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förefaller det naturligt att uppsatsförfattarnas epistemologiska utgångspunkt antar ett 

tolkande perspektiv (Ryan et al., 2002).  

 

Valet mellan en induktiv och deduktiv ansats är viktigt att överväga inför alla studier och 

syftar till relationen mellan empiri och teori (Bryman, 2008). För det tolkande 

kunskapsteoretiska förhållningssättet som denna studie antar ter det sig fördelaktigt att 

utgå ifrån teori såväl som empiri. Detta förhållningssätt brukar kallas abduktion och 

genom att utgå från både teori och empiri begränsas inte studien till enbart induktivt 

respektive deduktivt förfarande och kan på så viss öka förståelsen för problemet vilket är 

fördelaktigt då denna studie är en fallstudie (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman, 

2008). Således sker en kontinuerlig alternering mellan teori och empiri vilket även 

resulterar i att uppsatskonstruktionens alla delar påverkas och influeras av varandra 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta blir framförallt evident i empiriavsnittet då dess 

utformning följer intervjuguiden (Appendix 4) som i sin tur har influerats av 

teoriinsamlingsprocessen. Vidare ger det abduktiva förhållningssättet studien möjligheten 

att urskilja eventuella mönster i det empiriska materialet som syftar till att underlätta 

förklaringen av studieobjektet.  

2.3 Forskningsmetod 

2.3.1 Datainsamling 

Den insamlade data som uppsatsen grundas på består av två delar; primär- och 

sekundärdata. Primärdata grundas på intervjuer, deltagande observation (se Appendix 3) 

samt korrespondens med respondenterna. Vidare utgörs uppsatsens sekundärdata av 

vetenskapliga artiklar, litteratur samt diverse internetkällor; det sistnämnda främst från 

Stockholms stad.  

2.3.2 Urvalsmetod 

Som tidigare nämnts delas Kvalitetsutmärkelsen ut inom fem kategorier. Inom den 

tidsram samt förväntad arbetsinsats som föreligger har således studien begränsats till 

kategorierna förskola och skola. Detta då dessa verksamheter liknar varandra i större 

utsträckning än de övriga samt kan ses som institutioner med ansvar att utbilda och 

förvalta kunskap för nuvarande och kommande generationer vilket gör kvalitetsbegreppet 

högst angeläget för dessa typer av verksamheter.  
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Utgångspunkten vid val av enheter baseras på de förskolor och skolor som deltagit i 

Kvalitetsutmärkelsen under åren 2008-2011. Urvalsgruppen består av 31 förskolor samt 

22 grund- och gymnasieskolor av varierande storlek och karaktär. Ingen distinktion 

mellan privata och kommunala förskolor och skolor görs då de inom 

Kvalitetsutmärkelsen deltar på lika villkor. Valet av tidsspann grundas på att 

sannolikheten är stor att ansvariga för enhetens Kvalitetsutmärkelsedeltagande är 

kvarvarande på arbetsplatsen samt att de har upplevelsen i färskt minne. Elva enheter, 6 

förskolor och 5 skolor, har valts ut som representerar vinnare, de som fått 

hedersomnämnande samt de som varit med en gång alternativt flertalet gånger utan att 

vinna. Detta för att skapa ett så brett spann bland deltagarna som möjligt, det vill säga en 

heterogen grupp för att, i viss mån, kunna hänföra resultatet på alla deltagande enheter 

oavsett antal deltagartillfällen.   

 

Urvalet av respondenter inom respektive enhet skedde i form av ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2008). Den person som var ansvarig för deltagandet i Kvalitetsutmärkelsen 

kontaktades och det var även den person som i de flesta fall intervjuades. Varje enhet 

tillfrågades om möjligheten att få intervjua ytterligare en person, detta för att få en mer 

tillförlitlig bild av upplevelsen, vilket det fanns möjlighet till hos fem enheter. Vidare 

erbjöd två enheter uppsatsförfattarna möjligheten att träffa flera respondenter samtidigt. 

Detta godtogs på grund av tidsbesparningsaspekter samt att det var av intresse att 

använda en annan form av intervjuförfarande, fokusgrupp.  

2.3.3 Fallstudie 

Kvalitetsutmärkelsen och dess påverkan på målstyrningen och deltagarna står i fokus för 

denna studie. Således är Kvalitetsutmärkelsen att anse som analysenhet och därmed är 

denna studie att beskriva som fallstudie (Bryman, 2008). Vidare menar Ryan et al. (2002) 

att fallstudier kan vara problematiska då det kan vara svårt för forskaren att dra gränsen 

för var fallet börjar och slutar. Denna problematik anses inte relevant för denna studie då 

fokus ligger på Kvalitetsutmärkelsen och inte på effektiviteten i Stockholms stads 

generella verksamhets- och målstyrning. För att kunna besvara uppsatsens 

forskningsfrågor bör uppsatsen betraktas som en förklarande fallstudie eftersom den 

syftar till att förklara och öka förståelsen för analysenheten Kvalitetsutmärkelsen (ibid.). 
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2.3.4 Intervjuer 

I forskningssammanhang brukar det anges att det finns två former av forskningsintervjuer 

(Svensson & Starrin, 1996). Kvantitativa intervjuer är strukturerat uppbyggda och har ett 

standardiserat intervjuförfarande. Intervjuaren författar sina frågor med en 

bakomliggande tanke vilket resulterar i frågor med i förhand angivna svarsalternativ och 

på så sätt kan utsträckningen på företeelsen studeras. Vid kvalitativa intervjuer har 

intervjuaren för avsikt att studera okända eller delvis oupptäckta begrepp; avsikten är att 

studera vad som sker, snarare än i vilken omfattning. Den kvalitativa intervjun bör 

speglas av en öppenhet och frågorna är på förhand inte förutbestämda då de ska syfta till 

att få fram respondentens subjektiva uppfattning om sin situation och bör följas av ett 

flertal följdfrågor för att fram underliggande värderingar och åsikter. Innan intervjun 

sammanställs en intervjuguide (se Appendix 4) bestående av teman och frågeställningar 

som anses relevanta för innevarande frågeställningar (Bryman, 2008). På så sätt är 

utgångspunkten vid starten densamma för varje respondent. Detta medför att de utförda 

intervjuerna blir jämförbara i högre grad samtidigt som det ger spelrum för nya 

infallsvinklar under intervjuns gång (Jacobsen, 1993).   

 

14 av totalt 16 intervjuer utförs i form av enskilda intervjuer där respondenten får 

möjlighet att redogöra göra för sina upplevelser (Bryman, 2008). Utöver respondenten 

deltar två intervjuare varav den ena styr intervjun genom att ställa frågorna. Som ett 

komplement till de individuella intervjuerna utförs även fokusgrupper. En fokusgrupp 

innebär en intervjumetodik där flera än en person intervjuas samtidigt. Grundtanken är att 

deltagarna i gruppen samlas kring ett gemensamt ämne, detta då samspelet dem emellan 

är av intresse. Fokusgrupp väljs till förmån för en klassisk gruppintervju då intervjun 

berör ett begränsat ämnesområde. Inom två enheter väljs denna metodik då det kan 

frambringa åsikter som respondenter i enskilda intervjuer inte skulle ha reflekterat kring 

(ibid.). Fokusgrupperna bestod av mellan två till fyra antal deltagare. 

 

Intervjuernas längd varierar mellan 20 till 75 minuter och spelas in med digital 

inspelningsutrustning vilket gör det möjligt att ta del av samtalet vid senare tillfälle. Detta 

då det kan vara svårt att minnas allt som sades samt att det tillåter att mer fokus läggs på 

interaktionen under intervjun än på att ta omfattande anteckningar (Bryman & Bell, 

2011). Dock är transkribering av det inspelade materialet tidskrävande vilket resulterar i 

att en sammanfattning skrivs av varje intervju där respondentens svar anges i stora drag. 
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Denna sammanfattning skrivs inom ett kort tidsspann efter intervjun ägt rum och 

kompletteras med förda anteckningar. Detta skapar en helhetsbild av respondentens 

uppfattning och åsikt om situationen som i detta fall är viktigare än att fokusera på 

respondentens exakta svar. Då det empiriska materialet består av totalt 16 intervjuer 

påbörjas analysarbetet innan alla intervjuer är genomförda. Således ges en möjlighet att 

upptäcka nya aspekter som kan vara relevanta i intervjusituationen som tidigare inte har 

reflekterats kring och således kan intervjuerna anpassas allteftersom (Bryman, 2008). 

2.3.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Inom den kvalitativa forskningsgenren finns det två skolor (Bryman & Bell, 2011). Den 

ena använder sig av begreppen validitet och reliabilitet i sin strävan att uppnå hög kvalitet 

på sina studier. Då dessa två begrepp även är frekvent använda inom den kvantitativa 

forskningen har en alternativ inriktning infunnit sig där istället begreppen tillförlitlighet 

och äkthet är frekvent använda. Valet har således fallit på ett användande av 

tillförlitlighet och äkthet för att stödja och bygga upp uppsatsens kvalitet.  

 

Begreppet tillförlitlighet kan brytas ner i fyra mindre beståndsdelar varav trovärdighet är 

ett av dem och innebär att studien utförs enligt gällande praxis samt att respondenten ges 

möjlighet att studera resultatet för att bekräfta att dess innehåll är korrekt (Bryman, 2008). 

I förekommande uppsats sändes den sammanfattning, baserad på inspelat material och 

anteckningar, till respondenten för godkännande. Dock påpekar Svensson och Starrin 

(1996) att det bör tas i beaktning att minnessvårigheter och medveten felsägning från 

respondentens sida kan verka kontraproduktivt. Detta har tagits i beaktning men 

fördelarna med att ge respondenten möjlighet att reflektera över sina svar anses vara 

övervägande. 

 

Överförbarhet åsyftar möjligheten att generalisera slutsatserna till en annan kontext vilket 

endast kan ske i begränsad utsträckning inom den kvalitativa forskningen (Bryman, 

2008). Följaktligen anses uppsatsen besitta en nästintill obefintlig grad av överförbarhet 

då fokus ligger på den lilla gruppen snarare än på den breda massan vilket är ett vanligare 

förfarande inom den kvantitativa forskningen. Grad av uppnådd pålitlighet anses vara god 

då redogörelser av forskningsprocessens alla steg dokumenteras för vidare granskning 

(ibid.). Dock kan pålitligheten tänkas minska då intervjuerna inte transkriberas i sin 

helhet. Det fjärde delbegreppet berör möjligheten att styrka och konfirmera att utförandet 
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och resultatet är fritt från forskarens personliga värderingar. Frågorna författades i så pass 

generella ordalag som möjligt för att undvika åsikter och partiskhet från författarnas sida. 

Dock bör det tilläggas att det i förekommande fall inte kan garanteras fullständig 

objektivitet då samhällelig forskning ofta färgas av individers åsikter.  

 

Utöver tillförlitlighet är begreppet äkthet av stor vikt (Bryman, 2008). Uppsatsen antas ge 

en rättvisande bild av respondenternas åsikter då de har getts möjligheten att kommentera 

sammanfattningen av dennes intervju. Dock kan de uttalade åsikterna inte antas ge en 

generell bild av alla Kvalitetsutmärkelsens deltagande enheters upplevelser då dessa är i 

högsta grad av subjektiv karaktär. 

2.4 Käll- och metodkritik 

Val av sökord kan ha sållat bort artiklar som skulle kunna ha varit av intresse samt har 

oundvikligen påverkat uppsatsens problemformulering samt syfte i en viss riktning. Detta 

trots en gedigen genomgång av de databaser som Stockholms Universitet tillhandahåller. 

 

Delar av uppsatsen baseras på material från internet vilket i mångt och mycket kräver ett 

mer skeptiskt förhållningssätt, dock bör det påpekas att allt material inte är av dålig 

kvalitet enbart för att det inte finns tillgängligt i pappersformat (Leth & Thurén, 2000). 

Ett begrepp att ta i beaktning när internetkällor ska värderas är trovärdighet. 

Förekommande internetkällor är Stockholms stads egna vilka anses ha förutsättning att 

vara korrekta, dock kan det inte garanteras att de är fullkomliga då det är svårt att till fullo 

undvika den mänskliga faktorn. Även om fakta som presenteras på internetsidorna anses 

trovärdig har dessa fakta beaktats med viss skepticism då de kan ses som partiska i 

hänseendet av att framhäva Stockholms stad och Kvalitetsutmärkelsen i positiv dager. 

 

Att urvalet av respondenter skedde från en begränsad grupp under en så pass kort 

tidsperiod kan antas påverka möjligheten att generalisera de slutsatser som framkom. 

Detta anses emellertid inte vara ett problem då avsikten var att utföra en fallstudie på ett 

relativt unikt fenomen. Samtliga respondenter har någon gång förlorat (egen kursivering) 

dock har ett fåtal vunnit eller fått hedersomnämnande vilket kan tänkas påverka deras 

inställning. Däremot kan detta resultera i en mer intressant skildring av deras upplevelse 

och därmed har dessa respondenter inte exkluderats. 
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Ett första utskick av förfrågningar om deltagande i denna studie resulterade i en hög grad 

av positiv respons. Dock avböjde ett antal potentiella respondenter att medverka på grund 

av tidsbrist samt att ansvarig person inte längre arbetade inom verksamheten. Därmed 

ansågs det nödvändigt att utföra ett andra och kompletterande urval för att garantera ett 

stort empiriskt material. De potentiella respondenternas anledningar att delta i studien 

eller avböja sin medverkan kan inte uteslutas ha viss påverkan på det empiriska resultatet. 

Det är nästintill omöjligt att avgöra hur och i vilken utsträckning detta kan ha påverkat, 

dock antas det vara av vikt att reflektera kring. Vidare bör det beaktas att flertalet av de 

respondenter som deltog i intervjuerna innehar någon slags ansvarsposition vilket torde 

påverka deras svar. Detta då de utifrån sin yrkesroll kan tänkas känna sig manade att 

framhäva organisationens positiva sidor i större utsträckning än de negativa i jämförelse 

med vad en medarbetare kan tänkas göra. Däremot ansågs detta inte som övervägande då 

det troligtvis är svårare att få medarbetare att ställa upp för intervju eftersom de kan ha 

svårt att avsätta tid från ordinarie arbetsuppgifter.  

 

Ett problem som ofta uppstår i den kvalitativa forskningen är valet av hur många 

respondenter som behövs för att uppnå en teoretisk mättnad (Bryman, 2008). Då intervjun 

kretsar kring ett ganska snävt tema samt att valet av kategorier, förskola och skola, 

innefattar en relativt homogen grupp anses urvalet kunna begränsas till en mindre grupp 

med enheter. Dock består frågan om teoretisk mättnad har uppnåtts vilket i 

förekommande uppsats anses vara svårt att svara på. 

 

Vid de enskilda intervjuerna deltog respondenten samt två intervjuare. Detta kan leda till 

att en mer informell miljö skapas då det ger en illusion av ett samtal snarare än en 

intervju. Dock kan detta skifta beroende på vilken social grupp som intervjuas men i 

förekommande fall upplevdes det att respondenterna inte föreföll sig vara avskräckta av 

två intervjuare (Bryman & Bell, 2011). En av begränsningarna med att använda 

fokusgrupper i intervjusammanhang kan vara då flera personer är involverade i 

intervjutillfället vilket skapar en stor mängd data som sedan ska hanteras (Bryman, 2008). 

Vidare kan inte gruppeffekter, så som dominanta individer som tar över, fullkomligt 

motverkas. Dessutom kan respondenter vara mer benägna att säga det fokusgruppen 

förväntar sig svara. Detta anses vara svårt att undvika men däremot kan mottaglighet hos 

författarna för subtila signaler såsom kroppsspråk delvis kompensera för detta faktum.  
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Eftersom uppsatsförfattarna anser att multipla uppfattningar om Kvalitetsutmärkelsen 

torde existera samt att tolkning endast kan fånga detta, kan detsamma sägas om denna 

uppsats. Således kommer deras egna subjektiva drivkraft och tolkning att påverka 

uppsatsen, medvetet eller omedvetet, vad gäller val och överväganden av teori och 

empiri, resultat, analys samt dragna slutsatser. Detta eftersom tolkningar sker 

kontinuerligt av uppsatsförfattarna gällande informationen, teoretisk såväl som empirisk. 

Vidare är respondenternas tolkning av ställda intervjufrågor inte att bortse ifrån då deras 

svar torde vara påverkade av deras egna synsätt och drivkrafter. 

2.5 Forskningsetiska aspekter 

Det viktigaste forskningsetiska kravet är individskyddskravet, att ingen enskild individ 

ska komma till skada på grund av forskning (Bryman, 2008; Vetenskapsrådet, 2002). 

Vidare utgör individskyddskravet fyra huvudsakliga krav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att uppfylla informationskravet har respondenter blivit informerade om uppsatsens 

syfte, i vilket avseende respondenternas svar avses användas samt intervjuförfarandets 

praktikaliteter. Respondenterna har sedan godtagit detta och gett sitt samtycke till 

medverkan, vilket motsvarar samtyckeskravet. Vidare har respondenterna utlovats 

anonymitet för att de ska känna sig mer bekväma att kunna besvara intervjufrågorna så 

sanningsenligt som möjligt utan oro för vilka eventuella konsekvenser deras svar kan 

innebära. Dessutom har kontaktuppgifter och svar inte utlämnats till någon utomstående. 

Detta syftar till att uppfylla konfidentialitetskravet (ibid.). Dock föreligger en oundviklig 

risk till eventuell utläsning av respondenter då urvalet är förhållandevis litet inom givet 

tidsspann och kategorier. Konfidentialitetskravet är därmed svårare att fullkomligt 

uppfylla i kvalitativ forskning till skillnad från kvantitativ forskning (Bryman, 2008). 

Som redan omnämnts har nyttjandekravet uppfyllts då respondenternas svar ska användas 

till denna uppsats och därmed enbart till forskning och inte för kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2002).  



 

14 

 

3. Teori 

3.1 Introduktion 

Inom den svenska politiken fanns länge en övertygelse om att den offentliga 

verksamheten var i behov av en stark regelstyrning (Karlsson, 1999). Efter eskalerande 

kritik avseende brist på effektivitet gjorde konceptet NPM sitt intåg i den offentliga 

sektorn. Konceptet ansågs vara lösningen på effektivitetsproblematiken inom den 

offentliga sektorn (Modell & Grönlund, 2006). Det innefattar en stor variation av tekniker 

och ett intresse för ledningsfrågor, decentralisering, benchmarking och olika former av 

utvärdering (Brunsson Holmblad, 2002; Lindberg & Wilson, 2011). 

 

Som en del av decentraliseringen implementerades en mål- och resultatstyrning där den 

tidigare hårda regelstyrningen luckrades upp. Ansvaret för de övergripande målen lades 

på kommunal nivå medan det blev upp till varje verksamhetschef att prioritera dem 

emellan och tillgodose att implementering och utvärdering skedde tillfredsställande 

(Lindberg & Wilson 2011). Tanken var att detaljstyrningen skulle minskas och således 

underlätta för organisationer att förändra sig beroende på sina egna specifika mål (Modell 

& Grönlund, 2006). Fokuseringen på målstyrning gav även ökat fokus på kvalitet och 

effektivitet ur medborgarens perspektiv.  

3.2 Målstyrning 

Det är ett välkänt faktum att målstyrning är ett koncept som ursprungligen kommer från 

det privata näringslivet (Drucker, 1976; Modell & Grönlund, 2006). En anledning till 

dess stora genomslagskraft är, enligt Drucker (1976) att den kan underlätta för offentliga 

organisationer att sätta mål samt att fokusera på både mål och resultat. Detta är av vikt då 

offentliga organisationer ofta besitter oklara, multipla mål som ofta står i konflikt till 

varandra på grund av olika intressenters krav på verksamheten som är svåra att 

sammanföra (ibid; Rombach, 1991).  
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Drucker (1954, 1976) anser att för att kunna inneha en väl fungerande 

målstyrningsprocess krävs det att mål görs operationella och kopplas till specifika 

arbetsuppgifter. Utöver detta tydliggörande måste prioriteringar målen emellan ske då det 

kan vara svårt att göra många saker och samtidigt utföra dem väl. Vidare anses det vara 

av stor vikt att fokusera på kommunikation, både internt och externt (Drucker, 1976). 

Även Svensson (1997) poängterar vikten av kommunikation då detta hänger samman 

med viljan hos organisationens ledare att skapa en starkare känsla hos varje medarbetare 

av att de bidrar med något till de gemensamma målen.  

 

Enligt Drucker (1976) har de mått som används inom offentliga organisationer sällan 

något att göra med måluppfyllelse och prestation. Målstyrning består av att komma 

underfund med hur man ska mäta och bedöma utförandet, vilket i sin tur kräver en klar 

definition av vad som är ett önskvärt resultat. Inom den offentliga sektorn anses det ofta 

svårt med att mäta resultat då många mål är av immateriell karaktär. Rombach (1991) 

finner att det ofta är av större intresse att utvärdera insatserna istället för det faktiska 

resultatet. Drucker (1976) anser dock inte att immaterialiteten är ett problem då det 

handlar om att formulera målen så att de kan mätas. När måtten som ska användas är 

definierade kan organisationen fokusera på feedback. Modell och Grönlund (2006) 

belyser att det är av vikt att även cheferna ska kunna få feedback på sina prestationer i 

förhållande till målen, vilket både kan ha en uppmuntrande effekt och ligga till grund för 

belöning.  

 

Som Svensson (1997) beskriver kan målstyrningsprocessen med fördel ses som ett 

kretslopp där mål först formuleras och anpassas till budgetprocessen. Därefter fastställs 

åtaganden som sedan genomförs varpå en uppföljning av aktiviteterna bör ske för att på 

så sätt skapa underlag för analys och eventuella förändringar inför nästa målformulering. 

Målet är att alla individer inom organisationen ska känna en slags självkontroll som 

grundas på ansvar och engagemang (Drucker, 1954, 1976). Målstyrning definieras ibland 

som ett verktyg för problemlösning medan författaren själv menar att det snarare är ett 

verktyg för att finna problem samt definiera dem. Drucker (1976) anser att 

målstyrning:”…is also the process of people integrating themselves into the organization 

and directing themselves towards the organization’s goals and purposes” (ibid. s 19). 
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3.3 Lärande stödprocesser 

Inom olika former av verksamhetsstyrning, så som målstyrning, är signalering, 

legitimering samt dominering tre grundläggande funktioner för att få till stånd den 

utveckling som organisationen önskar (Johanson & Skoog, 2007). Därtill har lärande 

stödprocesser en väsentlig betydelse för verksamhetsstyrningens utveckling och 

fortlevnad då de stödjer verksamhetens kärnprocesser. Det kan vara problematiskt att 

definiera var gränsen mellan kärnprocess och stödprocess går. Vidare kan 

stödprocesserna i sig samspela och påverka varandra. Johanson och Skoog (ibid.) lyfter 

fram fem stödprocesser som de uppfattar som primära (se figur 2).  

 

 

Figur 2: Lärande stödprocesser 

(Baserad på Johanson & Skoog, 2007, s. 122) 

 

Med marknadsföringsprocesser menar Johanson och Skoog (2007) kontinuerlig 

kommunikation, både internt och externt. För att leva upp till vad organisationen 

marknadsfört gentemot sina intressenter bör organisationen även internt kommunicera 

dessa mål och förväntningar. Den interna marknadsföringen kan komma till stånd genom 
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möten mellan chefer och anställda (ibid.; Vigoda-Gadot & Angert, 2007). Vidare är det 

viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning med konkreta handlingsplaner som återfinns i 

diverse kontraktsprocesser (Johanson & Skoog, 2007). Yanagizawa (2008) menar att 

planering av mål och tillvägagångssätt bör vara ett kollektiv förankrat beslut mellan 

chefer och anställda för att målstyrningen ska kunna vara effektiv. På samma sätt hävdar 

Vigoda-Gadot och Angert (2007) att när de anställda fått vara delaktiga, har de lättare att 

förstå helheten och kan därmed agera önskvärt enligt organisationens mål och strävan.  

 

Rapporteringsprocesser är väsentliga för att säkra kommunikation, horisontellt såväl som 

vertikalt, och därmed även acceptans av den verksamhets- och målstyrning som 

organisationen arbetar med (Johanson & Skoog, 2007). Vidare måste rapporteringen vara 

pedagogisk i avseendet av vad och hur något presenteras för att medarbetarna ska förstå 

och bli intresserade för rapporterna. På samma sätt måste den information som tas fram i 

utvärderingsprocesserna bidra till lärande och därigenom kan dessa processer anses vara 

starkt sammanknutna. Enligt Karlsson (1999) är utvärdering något som kan karaktäriseras 

som en systematisk och genomtänkt undersökning och ska i slutändan ge ett 

värdeomdöme kring ett objekt. Utvärdering bör ses som något mer än en 

objektsbeskrivning och ska därmed även innehålla problematisering av objektet (ibid.). 

Genom reflektion och ifrågasättande kring objektet, utvärderaren, berörda intressenter 

samt olika värdegrunder och mått kan en mall skapas för att utvärdering ska kunna ske på 

ett konsekvent sätt.  

 

Vidare, för att de anställda ska kunna dra lärdom av sina prestationer måste de få 

feedback som inte enbart beskriver utfall och eventuella diskrepanser (utfallsfeedback) 

utan som också hjälper dem förstå arbetssätt, processer och rutiner bättre (processuell 

feedback) (Earleey et al., 1990; Yanagizawa 2008). På samma sätt menar Vigoda-Gadot 

och Angert (2007) att målsättningen i sig inte är fullkomlig, då den endast anger en lägsta 

nivå och måste således kompletteras med feedback för att uppnå önskvärda resultat. 

Författarna (ibid.) finner stöd för detta påstående i sin studie och drar slutsatsen att 

feedback är en starkare och mer konsistent förklaring till anställdas prestationer än vad 

målsättningen i sig är. Vidare finner Yanagizawa (2008) att anställda som kontinuerligt 

söker feedback åstadkommer högre måluppfyllelse och lärande inom målstyrningsarbetet.  
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På samma sätt visar Cook och Dixon (2006) i sin studie hur feedback på prestationer och 

resultat i en liten offentlig verksamhet var ett kostnadseffektivt sätt att öka 

produktiviteten. Deltagarna i studien hade endast korta feedbacksamtal med sina 

överordnade men detta var tillräckligt för att uppmärksamma och öka förståelse och 

kunskapen om deras prestationer i förhållande till de rutiner och mål organisationen hade. 

Johnson och Dickinson (2010) fann i sin studie kring månadens anställd tävlingar att den 

feedback som personalen erhöll kontinuerligt i och med tävlingen var en 

prestationshöjare. 

 

Motivationsprocesserna är fundamentala för acceptansen av det långsiktiga 

verksamhetsarbetet (Johanson & Skoog, 2007). Därmed räcker det inte med högsta 

ledningens efterfråga och intresse utan, som tidigare diskuterat, att det dessutom används 

adekvata jämförelser för att säkra lärandet. Enligt Wright (2004) är det vid studier av 

motivation av extra stor vikt, då det handlar om offentliga organisationer, att ta hänsyn till 

målens karaktär. Detta på grund av att användandet av finansiella belöningar inte är 

tjänlig. Målens egenskaper och innehåll påverkar relationen mellan målet och utförandet 

vilket gör att specifika mål kan hjälpa till att behålla fokus och utmanande mål förbättrar 

utförandet (Latham & Locke, 2006; Wright, 2001). Vidare kan grad av engagemang 

gentemot målen spegla i vilken utsträckning den anställde försöker nå målet trots hinder 

på vägen och i sin tur beror på grad av Self-efficacy, det vill säga tilltron till den egna 

förmågan (Wright, 2001). Det är även viktigt att målen anses vara betydelsefulla genom 

att skapa kongruens mellan individens och organisations mål. Det är således av stor vikt 

att klargöra vilka organisatoriska mål som finns för att främja de anställdas motivation 

(Wright, 2004).  

 

Vidare belyser Johanson och Skoog (2007) att främjandet av motivation kan ske genom 

olika belöningssystem. Dixit (2002) berör problematiken med införandet av 

produktivitetsincitament då dessa inte alltid passar inom offentliga organisationer på 

grund av svårigheter med diffusa mål och mått. Att skolan innehar ett flertal olika 

intressenter med olika krav gör det hela mer problematiskt då begrepp som att skapa en 

bra utbildning (egen kursivering) kan betyda många olika saker beroende på vem man 

frågar. Belöningar behöver inte nödvändigtvis komma i form av monetära medel, att ge 

tydliga arbetsdirektiv samt öka professionalismen kan ge likvärdiga effekter. Nackdelen 
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är dock att om arbetsdirektiven blir alltför fokuserade kan det leda till det kan bli svårt att 

introducera nya uppgifter som den anställde inte anser ingå i sitt arbete. 

 

Ett exempel på belöningssystem är organisatoriska tävlingar så som månadens anställd. 

Johnson och Dickinson (2010) fann att sådana tävlingar kan öka produktiviteten men 

endast på kort sikt. Detta menar Kohn (1993) beror på att incitament är externa 

motivatorer som inte kan skapa engagemang och skriver ”Do rewards motivate people? 

Absolutely. They motivate people to get rewards.” (ibid., s. 62). Dessutom fann Johnson 

och Dickinson (2010) att tävlingar uppmanade till sabotage samt att en stark negativ 

känsla spreds bland alla förutom hos vinnaren. Belöning och bestraffning är på det viset, 

enligt Kohn (1993), två sidor av samma mynt. Denna kritik gentemot belöningssystem 

kan vara adekvat, men enligt somliga forskare (Daniels & Daniels 2006; Johanson & 

Skoog, 2007; Verweire & Van den Berghe, 2004) kan de negativa effekterna kringgås 

genom ett noga och genomtänkt konstruerat belöningssystemet som harmonierar med 

organisationens mål och strategier. 

3.4 Kvalitet 

Enligt Walsh (1991) kan begreppet kvalitet observeras från två olika aspekter; antingen 

kvaliteten på själva produkten eller kvaliteten i relationen mellan produkten och dess 

användare. Det förra synsättet är relativt statiskt medan det senare är ett mer dynamiskt 

sätt att se på kvalitet då grad av kvalitet beror på hur väl produkten passar sitt 

ursprungliga syfte. Att säkerställa kvalitet på produkter är i mångt och mycket en enklare 

uppgift än i avseendet tjänster. Tjänster är immateriella och används samtidigt som de 

tillverkas vilket gör det nästintill omöjligt att säkerställa hög kvalitet innan själva 

utförandet. Vidare påpekar Walsh (ibid.) att tjänster i stor utsträckning är baserade på en 

interaktion mellan producent och kund vilket kan komplicera utförandet ytterligare.  

 

Att arbeta med kvalitet har varit något som organisationer har gjort sedan 

hantverkarsamhället (Lindström, 2009). Då var kvalitetsarbetet främst en kontroll efter 

produktion medan det idag handlar om utveckling före, under och efter produktion. På 

samma sätt har kvalitetsbegreppet förändrats och har enligt Lindström (ibid.) idag ofta 

någon slags anknytning till en kund. Däremot är det problematiskt att använda 

kundperspektivet vid tillhandahållandet av offentliga tjänster då det inte råder ett vanligt 

köpare-säljare-förhållande (Brown, 2007; Lindström, 2009). Således bör 
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kvalitetsbegreppets innebörd situationsanpassas och det blir viktigt att reflektera över 

agerandet i relationen mellan producent och användare.  

 

Ibland kompliceras kvalitetsbegreppet ytterligare då användare även är en del av 

produktionen (Walsh, 1991). Ett exempel är skolan som producerar tjänster; utbildning 

och kunskap, till vilket eleven är kunden och således ska utvärdera dess kvalitet. 

Samtidigt är eleven delaktig i produktionen och kommer således att bli utvärderad då grad 

av uppnådd kvalitet ska bestämmas. Ytterligare en dimension som Walsh (ibid.) berör 

avser tid då utbildning anses som inte enbart inhämtandet av kunskap för tillfället utan 

handlar även om att lära för livet. Detta innebär att det i många fall kan vara svårt att mäta 

kvalitet på utbildning då resultatet i flera avseenden först kan utvinnas långt fram i tiden. 

Offentliga verksamheters ”public accountability” (ibid., s. 504) bör tas i beaktning då 

medborgarna har rätt att utvärdera kvaliteten på de tjänster de erbjuds och använder. 

Därmed är det ofrånkomligt att användare av tjänster stödjer sina åsikter på personliga 

värderingar då kvaliteten ska utvärderas, vilka även kan variera från ett tillfälle till ett 

annat. 

 

Vidare diskuterar Wilson och Durant (1994) svårigheterna med att utvärdera kvalitet och 

lyfter bland annat fram kritik som framförts till två amerikanska 

kvalitetsutmärkelsetävlingar; Malcolm Baldridge National Quality Award som delas ut 

till privata aktörer och Federal Quality Improvement Award som delas ut till offentliga 

aktörer. Inom tävlingarna anses resultaten vara motivationshöjare men detta förutsätter att 

tolkningen av resultaten inte ses som negativ och hämmande. Vidare är målen vagt 

beskrivna vilket kan göra kriterierna svårtolkade så att operationaliseringen av målen blir 

svår samt att ansträngning endast sker på det som utvärderas. Dessutom nämner 

författarna (ibid.) erbjuder tävlingarna inte någon definition på kvalitet vilket är 

grundläggande vid utvärdering. Därutöver kritiseras även tävlingarnas oförmåga att ta 

hänsyn till verksamheters specifika situation, både internt och externt, vid bedömning av 

handlingar och förändringar samt hur kvalitetsarbetet tenderar till att vara toppstyrt där 

medarbetarna på gräsrotsnivå inte ges möjlighet att påverka, bara att verkställa. 

3.5 Konklusion 

Uppsatsens tillvägagångssätt för att analysera empirin samt besvara forskningsfrågan, 

består i att bena upp utvalda perspektiv och beståndsdelar av frågan vilket leder till att 
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även analysen följer samma uppdelningsmönster. Målstyrning är av vikt att diskutera i 

förhållande till Kvalitetsutmärkelsen då den är att anse som en förlängning av Stockholms 

stads styrverktyg ILS vilket är baserat på teorier om bland annat målstyrning. Därmed är 

tidigare presenterade målstyrningsaspekter av vikt att beakta för att belysa hur 

Kvalitetsutmärkelsen fungerar som stödverktyg för de deltagande enheternas 

verksamhetsstyrning. 

 

Vidare för att verksamhetsstyrningen, och därmed även målstyrningen, ska vara effektiv 

bör styrningen stöttas av olika stödprocesser (Johanson & Skoog, 2007). Till följd därav 

kommer Johanson och Skoogs (2007) lärande stödprocesser samt relaterad forskning att 

användas för att åskådliggöra forskningsfrågan då de anses fånga upp och förklara flera 

väsentliga aspekter inom målstyrningsprocessen.  

 

Därutöver fokuserar Kvalitetsutmärkelsen på kvalitet, precis som namnet antyder. Som 

tidigare forskning (Brown, 2007; Lindström, 2009; Walsh, 1991; Wilson & Durant, 1994) 

visar, är begreppet kvalitet svårbehandlat och komplext då det bland annat kan ha olika 

betydelser för olika intressenter i flera men också ett och samma sammanhang. Därmed 

kan somliga komplikationer uppstå för både Kvalitetsutmärkelsen samt målstyrningen 

varpå kvalitet kan antas vara viktigt att beakta för att belysa hur Kvalitetsutmärkelsen 

fungerar som stödverktyg. Slutligen kommer samtliga teoretiska perspektiv och 

beståndsdelar att integreras till en sammanfattande och avslutande diskussion för att 

besvara forskningsfrågan samt uppfylla uppsatsens syfte.  

 

Sammanfattningsvis är utgångspunkten för denna uppsats verksamhetsstyrning. Inom 

detta område kan målstyrning anses vara en viktig komponent som också återfinns inom 

styrningen av Stockholms stad. Detta har staden konkretiserat genom det webbaserade 

styrverktyget ILS som nu används inom hela kommunen. Vidare, för att uppmuntra till 

och stödja verksamhetsutveckling inom dess olika verksamheter instiftades 

Kvalitetsutmärkelsen. Då Kvalitetsutmärkelsen är att betrakta som en förlängning av ILS 

är det av vikt att diskutera dess relation till målstyrning. Därmed, i sin egenskap av 

stödverktyg, förefaller det sig naturligt att använda lärande stödprocesser vid 

behandlandet av relationen mellan målstyrning och Kvalitetsutmärkelsen. Dessutom, som 

namnet Kvalitetsutmärkelsen antyder, bör relationen diskuteras i förhållande till 
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begreppet kvalitet. Således kan uppsatsförfattarnas perspektiv och analysverktyg förstås 

utifrån nedanstående figur (se figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Schematisering av teori samt analysverktyg 
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4. Empiri 

Empirin som presenteras nedan är främst baserad på de intervjuer som utfördes med 

respondenter från de utvalda deltagande enheterna. Uppdelningen följer intervjuguidens 

struktur (Appendix 4) och skiljer sig således från uppsatsens teori- och analyskapitel.   

4.1 Anledningar att delta 

Tre respondenter uppger att man deltog initialt på verksamhetschefens inrådan eller för 

att stadsdelen förespråkade det. Vidare säger tre andra respondenter att man deltog i ett 

marknadsföringssyfte för att förbättra ett dåligt rykte, för att bli känd som 

kvalitetsmedveten eller visa upp verksamhetens ambitioner. En respondent säger att 

anledningen till att delta var för att på ett ”gratis sätt” få bättre kvalitetsstruktur inom 

verksamheten. Denna förhoppning om förbättrad kvalitetsstruktur och systematik var 

enligt många respondenter anledningen till att delta. Som en respondent uttrycker det: 

 

”Skolan är ju en värld av planer och policydokument som vi följer allihopa 

men detta var ett sätt att samordna, för att tydliggöra och göra en arbetsplan i 

populärversion.” 

 

En respondent uttrycker deltagandet som en extra motivationssporre att utveckla 

kvalitetsarbetet inom enheten. Dessutom uppgav några respondenter att de ville testa vad 

tävlingen innebar och var i kvalitetsarbetet de befanns sig samt att det var rätt i tiden för 

deras enheter att delta. 

4.2 Tävlingsbidraget 

Ett antal respondenter säger att arbetet med att skapa tävlingsbidraget var utmanande och 

roligt. Däremot beskriver nästan samtliga respondenter det som tidskrävande. Detta, som 

några respondenter uttrycker det, eftersom man skulle samla alla delar av verksamheten i 

ett enhetligt dokument samt att veta vilka delar som var viktigare än andra då utrymmet 

var begränsat. Vidare anger en respondent att detta är anledningen till att man inte deltar 
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igen. En annan respondent ansåg att det var viktigare att praktiskt utföra vad de försökte 

skriftligt beskriva i tävlingsbidraget. Flera respondenter anger att de var tvungna att 

avsätta tid från verksamheten för att hinna med. En respondent berättar att många av 

medarbetarna var skeptiska till arbetsbördan inledningsvis. Det flesta respondenter som 

har deltagit flera gånger säger att det blev lättare att skriva tävlingsbidraget 

nästkommande år, tack vare de erfarenheter man erhållit. En respondent säger att man 

blivit bättre på att skriva samt vara mer specifik. I flera fall ledde detta till att vissa 

deltagande enheter minskade antalet mål presenterade i nästkommande års tävlingsbidrag 

då det inledningsvis var svårt att veta vad man förväntades skriva och vad tävlingen var 

ute efter. Att ha alltför givna riktlinjer anser däremot en respondent vara 

kontraproduktivt.  

 

Huvudansvaret för författandet av bidraget hade i de flesta fall en person med någon form 

av chefsbefattning men i samtliga fall var verksamhetens medarbetare delaktiga i 

varierande utsträckning och då i olika former av diskussionsforum. De flesta respondenter 

beskriver tävlingsbidraget som en produkt som från början kommer ovanifrån men som 

efter flera års deltagande blir mer förankrad hos merparten av medarbetarna. Som en 

respondent berättar fick man första året respons från lärarna på tävlingsbidraget alltför 

sent. Nästkommande år underströk man vikten av att samtliga medarbetare skulle ta del 

av tävlingsbidraget inom en viss tidsram vilket resulterade i att vissa lärde sig mycket nytt 

om verksamheten.  

4.3 Examinatorernas besök 

Flera respondenter säger att examinatorernas besök upplevdes som nervöst men samtidigt 

som bra och spännande. Däremot uppger ett flertal respondenter att examinatorernas 

besök skiljde sig åt under de olika åren man deltog. En respondent beskriver att vid sitt 

första besök var examinatorerna ”… mycket mer formella. (…) Frågade såhär lite 

fyrkantigt och det blev liksom lite mera låst i hela gruppen och man ville liksom svara 

rätt.” Medan det andra besöket upplever respondenten som att ”… de fick oss allihop att 

slappna av och vi svarade rätt ut. Och det vart liksom informellt och det var mycket 

lättare att prata så jag tänkte [att] de fick veta mycket mer än den första gången de 

frågade oss.”  
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En annan respondent beskriver det första besöket som en förhörssituation på grund av 

examinatorernas granskande frågor. Eftersom det är en tävling uppger en respondent att 

personalen ibland inte vågade fråga examinatorerna om något var oklart på grund av 

rädsla för att svara fel eller uppfattas som ovetande och på så vis förstöra sina 

vinstchanser. Flera respondenter påpekar att examinatorerna var mer intresserade av 

tävlingsbidraget och dess förankring i verksamheten än att titta på det dagliga arbetet som 

enheten utför. Några respondenter påpekar att examinatorerna inte upplevdes vara 

tillräckligt insatta i verksamhetstypen. Däremot fann två respondenter att detta var bra då 

det generella kvalitetsarbetet ska vara förståeligt oberoende verksamhetstyp samt att de 

upplevde examinatorerna som pålästa och professionella. 

4.4 Återföringsbesök 

Flertalet respondenter är positiva till återföringsbesöket och beskriver det som givande. 

En respondent beskriver att man fick en sorts aha-upplevelse rörande vad som måste 

utvecklas. Dock anser en respondent att återkopplingen kom för sent, detta då enheten 

ständigt arbetar med utveckling vilket innebar att flertalet återgärder redan hade vidtagits. 

Dessutom upplevde en respondent att den skriftliga feedback man fått inte fullt 

överensstämde med den verbala. Värt att notera är att många respondenter fann erhållen 

feedback givande främst inför skapandet av nästkommande års tävlingsbidrag. Två 

respondenter påpekar att examinatorerna endast får ge feedback på tävlingsbidraget och 

inte på verksamhetens generella kvalitetsarbete då de inte får agera som konsulter.  

 

”… de ska bara då ge respons på tävlingsbidraget (…) det kan vara en liten 

utmaning för att de har då egentligen direktiv om att inte liksom säga: görs så 

här och så här så blir det bra.” 

 

Vidare uppger en respondent att den feedback man fick vid återföringsbesöket det år man 

vunnit föll mellan stolarna då glädjen över att vinna var så stor. 

4.5 Upplevelsen av Kvalitetsutmärkelsen 

De respondenter som har vunnit säger att det var oerhört glädjande och upplevdes som ett 

kvitto på personalens ansträngning. Vidare uppger en respondent att prissumman togs 
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emot med stor glädje då det gav ledningen en möjlighet att visa sin uppskattning för 

medarbetare och brukare. En respondent berättar att det året de vann hade man spänt 

verksamheten till sitt yttersta vilket ledde till att ambitionsnivån fick sänkas 

nästkommande år. En annan respondent beskriver det som att luften gick ur efter vinsten 

och kvalitetsutvecklingen stannade upp. Flera av vinnande respondenter uppger att de 

upplevde ett visst mått av ”jantelag” (Jantelag, 2011) från omgivningen.  

 

Ett flertal respondenter upplevde det inte som en besvikelse att de inte vann utan att det 

var en ära att få delta. Dessutom säger flera respondenter att de inte hade förväntat sig att 

vinna det först året då detta inte är kutym. Några respondenter säger att det var en 

besvikelse att inte vinna, varav en respondent säger att besvikelsen försvann då man vid 

återföringsbesöket fick feedback och en förståelse för vilka utvecklingsmöjligheter man 

hade. Prisutdelningsceremonin i Stadshuset beskrivs av de flesta respondenter som en 

trevlig och påkostad upplevelse som uppskattas av medarbetarna. Däremot tillägger en 

respondent att det även kan ses som ett jippo för klubben för inbördesbeundran. 

 

En respondent säger att chanserna att vinna har inte varit eller är överhängande men ett 

fortsatt deltagande i Kvalitetsutmärkelsen kommer förhoppningsvis resultera i ett 

hedersomnämnande eller vinst på sikt. Två respondenter uppger att man gärna skulle 

delta igen men då det anses vara så resurskrävande måste man invänta rätt tillfälle. Vidare 

beskriver en respondent att verksamheten lyckades uppnå de mål man satt upp och 

således är det inte aktuellt i dagsläget att delta i Kvalitetsutmärkelsen. 

4.6 Lärdomar 

Flera respondenter anger att deltagandet har gett dem ett mer konkret och strukturerat 

kvalitetsarbete samt en ökad samsyn på verksamheten. En respondent säger att man har 

lärt sig att skriva ett lättförståeligt dokument som tydliggör vad verksamheten gör. En 

annan respondent säger att man, sedan deltagandet i Kvalitetsutmärkelsen, i större 

utsträckning belyser olika goda exempel på möten i arbetsgrupperna. Dessutom upplever 

en respondent att enheten och medarbetarna har blivit bättre på att kritiskt granska sig 

själva. Att styrningsprocesserna inte var helt förankrade eller tydliga bland medarbetarna 

upplever en respondent som en lärdom och uttrycker att detta är svårt att uppnå då det 

involverar människor.  
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Flera av respondenterna säger att man har lärt sig att kvalitetsarbetet är utmanande och 

tidskrävande och att man ständigt måste arbeta med utveckling och aldrig får luta sig 

tillbaka. En respondent säger att det kan upplevas krocka med ordinarie arbetsuppgifter 

men att det ändå är viktigt att kontinuerligt arbeta för att underlätta kvalitetsarbetet och 

utvecklingen av tävlingsbidraget. Vidare säger en respondent att kvalitetsarbetet kräver 

mycket av personalen vilket alla anställda inte förstår eller klarar av. En annan respondent 

poängterar att utvärdering är problematiskt då de mål som enheten enligt lag är skyldiga 

att uppfylla inte nödvändigtvis uppskattas av brukarna. Dessutom kan det vara svårt att 

mäta måluppfyllelsen då resultaten av enhetens arbete kan komma att bli evidenta först 

efter ett antal år.  

4.7 Interaktion med andra deltagare 

De flesta respondenter uppger att de kom i kontakt med andra deltagare vid 

prisutdelningen i Stadshuset. En respondent upplever att man vid detta tillfälle endast 

pratar med dem som man redan känner. Två respondenter framhåller att man har kunnat 

lyssna till tidigare vinnare då de håller föreläsningar och workshops om sina goda idéer 

men att antalet platser, enligt en respondent, varit begränsade. Vidare nämner en 

respondent att man träffade andra deltagare vid de uppstartsmöten Kvalitetsutmärkelsens 

har i början av året. Däremot uppstod ingen interaktion då man endast informerar om 

Kvalitetsutmärkelsens praktikaliteter.  

 

Ett fåtal respondenter har laddat ner och studerat andra deltagande enheters tävlingsbidrag 

för att se hur och vad de har skrivit. Vidare uppger två respondenter att de tagit kontakt 

med vinnare inom samma tävlingskategori för att göra studiebesök eller bjuda in till 

samtal inom stadsdelen. Utöver detta uppger de flesta respondenter att det inte fanns 

någon kontakt med andra deltagare. En respondent medger att intresset för det inte är stort 

då enheten anser sig mycket olik andra deltagare. Vissa respondenter upplever att 

Kvalitetsutmärkelsen inte lyckas med sitt syfte, att sprida goda exempel och uppmuntra 

till lärande. En respondent upplever att Kvalitetsutmärkelsen har få inbyggda funktioner 

för interaktion och lärande och att deltagande enheter självmant måste söka detta. 

Dessutom upplever två respondenter att det är problematiskt att sprida goda exempel på 

grund av jantelagen samt att de kan upplevas som för närliggande och konkurrerande.  
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4.8 Fördelar 

De fördelar som många respondenter upplever med att delta i Kvalitetsutmärkelsen är 

antingen att enheten lär sig syna sig själv eller att en utomstående synar verksamheten. 

Detta upplever somliga respondenter har lett till att man i större utsträckning använder sig 

av ett kritiskt förhållningssätt mot till exempel den egna verksamheten, yrkesrollen samt 

prestationen och som tros leda till bättre kvalitet i slutändan. Fyra respondenter upplever 

att den feedback deltagarna får vid återföringsbesöket är positiv då, som en respondent 

uppger, man ytterst sällan får det annars.  

 

”Trots att man skriver de här detaljerade arbetsplanerna får man inte den 

feedbacken på det…”  

 

Vidare upplever de flesta respondenter att de största fördelarna är att man fått en bättre 

och tydligare struktur på sina styrdokument samt att det har enat organisationen om en 

samsyn på kvalitetsfrågor och ökat kvalitetsmedvetenheten.  

 

Några respondenter upplever att deltagandet är ett positivt sätt att marknadsföra sina 

ambitioner. En respondent uppger att man fått ett förbättrat rykte bland allmänheten och 

en annan upplever att det dessutom har förbättrat ryktet internt bland medarbetarna. De 

respondenter som vunnit beskriver att de även fått positiv respons i media. Vidare 

upplever fyra respondenter att deltagandet har varit en extra motivation för att jobba med 

kvalitetsfrågor. En av dessa tycker att det varit en givande utmaning att formulera och 

konkretisera kvalitetsstrukturen och verksamhetens mål. En annan respondent upplever 

att det faktum att de vann var en otrolig uppmuntran för verksamhetens kvalitetsarbete 

och ett kvitto på att all ansträngning gav utdelning.  

4.9 Nackdelar 

Samtliga respondenter beskriver det som en nackdel att man var tvungen att prioritera 

bort tid från den ordinarie verksamheten då deltagandet är så pass tidskrävande. En annan 

respondent upplever att det är problematiskt att förankra arbetet internt då medarbetare 

kan ha svårt att ta till sig kvalitetsarbetet samt förstå verksamhetsstyrningens språkbruk. 
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En vinnare upplevde det som otroligt tidskrävande att hantera alla studiebesök och 

uppmärksamhet som vinsten förde med sig.  

 

Många respondenter upplever det som en nackdel att Kvalitetsutmärkelsen fokuserar 

främst på styrningsstrukturen som presenteras i tävlingsbidraget samt att det saknas 

tydligt fokus på verksamheternas ändamål i Kvalitetsutmärkelsemallen. Några 

respondenter upplevde mycket stress över att uppfylla Kvalitetsutmärkelsens mall istället 

för att skriva vad de själva fann viktigt. En respondent upplevde att 

bedömningskriterierna var för generella då de är lika för alla tävlingskategorier men att 

kvalitet är olika beroende på verksamhet. En annan respondent ifrågasätter ifall kvaliteten 

inom verksamheten kommer fram då inga faktiska observationer görs. Vidare tvivlar en 

respondent på att tävlingsdeltagandet samt arbetet med att förbättra verksamhetsstruktur 

och dokumentation per automatik leder till förbättrad kvalitet för användaren.  

 

Några respondenter finner det problematiskt att det är fördelaktigt att ha goda färdigheter 

inom presentationsteknik och skrivande. Vidare anser många respondenter det som en 

nackdel att det krävs en hel del erfarenhet av själva tävlingen för att förstå vad juryn och 

examinatorerna vill ha svar på. En respondent upplever somliga delar av 

bedömningskriterierna som svåra att konkretisera samt att vissa är svåra att fullfölja. 

Vidare anser en respondent att Kvalitetsutmärkelsen fokuserar på hur väl verksamheten 

lever upp till mallen medan kvalitet inte alltid passar inom denna givna mall.  

 

”Det är ju ingen som tror att det är den som vinner som har den absolut bästa 

kvaliteten och det inget som man går ut med heller (…) men de har däremot 

kunnat skriva ner sitt kvalitetsarbete på det bästa sättet.” 

 

Att inte fler verksamheter deltar i Kvalitetsutmärkelsen upplever en respondent vara en 

nackdel då denne anser att det uppmuntrar till kvalitetsutveckling. Två respondenter 

upplever att det är negativt att det lärande, som Kvalitetsutmärkelsen syftar till, uteblir. 

Vidare anses en nackdel vara tävlingars generella risk att uppmuntra jantelagstankar samt 

sökande av externa ursäkter som förklarar varför man inte lyckades uppnå önskat resultat. 

Detta kan, enligt en respondent, vara en anledning till varför vissa verksamheter inte vill 

delta.  
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I övrigt nämner två respondenter att deras återföring var katastrofal samt att det tycks 

existera en starkt skiftande grad av kontinuitet bland examinatorerna. Detta menar en 

respondent gör tävlingen till ett spel för galleriet då Kvalitetsutmärkelsen i sig inte är 

kvalitativ. Vidare upplever en respondent att det är farligt att Kvalitetsutmärkelsen inte 

definierar kvalitet då kvalitetsutvärderingen blir subjektiv eftersom bedömningen sker i 

betraktarens ögon. En respondent upplever däremot att det inte finns något direkt negativt 

med att delta i Kvalitetsutmärkelsen.  

4.10 Förslag på förändringar 

Fyra respondenter upplever att det inte finns något de skulle vilja ändra på i 

Kvalitetsutmärkelsens utformning. En av dem beskriver det som att ifall man vill delta är 

det under de premisser som ges. Till skillnad från detta upplever många respondenter att 

det vore fördelaktigt ifall Kvalitetsutmärkelsen anpassade sina bedömningspunkter i 

förhållande till de olika tävlingskategorierna för att bättre kunna bedöma kvaliteten på 

tjänsterna som verksamheterna tillhandahåller. Tydligare anvisningar tycker en 

respondent bör ges angående tävlingsbidraget och vad examinatorerna/juryn vill veta. En 

respondent tycker att man borde förtydliga att det är kvaliteten på styrsystemen som är av 

intresse och inte kvaliteten på verksamheten i sig då det kan tänkas vara något som 

gemene man inte förstår. Vidare önskar två respondenter att det borde ingå någon form av 

definition av vad Kvalitetsutmärkelsen anser att kvalitet är samt en beskrivning av vem 

som är bedömaren.  

 

En respondent önskar att kontinuiteten bland examinatorerna ökar för att säkra en så 

rättvis och objektiv bedömning som möjligt. En annan respondent upplever det som 

fördelaktigt att examinatorerna vid återföringsbesöket kunde vara tydligare med vad 

verksamheten ska förbättra och utveckla. En respondent som också är examinator ger 

förslag på hur återföringsbesöket skulle kunna kompletterades med det interna material 

som examinatorerna skriver vilket verksamheterna i dagsläget inte får ta del av.  

 

Tre respondenter önskar att själva tillställningen i Stadshuset ska förändras. En 

respondent vill ha mer mässliknande förhållanden innan utdelningen av priserna medan 

en annan respondent vill att tillställningen överlag ska vara mer påkostad och bättre 

strukturerad. Att antalet platser är begränsat så deltagande enhet inte kan ta med samtliga 

anställda upplever en respondent som något Kvalitetsutmärkelsen borde ändra. Vidare 
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tycker två respondenter att Stockholms stad borde marknadsföra Kvalitetsutmärkelsen 

mer både internt och externt för att få fler deltagare. Detta för att ytterligare stärka sina 

verksamheter och sitt arbete för att bli en stad i världsklass.  

4.11 Tävlingens påverkan på kvalitet 

De flesta respondenter upplever att Kvalitetsutmärkelsen har påverkat verksamheten 

genom att öka medvetenheten kring kvalitet och kvalitetsarbetet, vilken en respondent 

hoppas ska leda till ökad kvalitet på sikt. En respondent anser att medarbetarna i större 

utsträckning förstår vad kvalitetsarbete innebär och hur det kan kopplas samman med 

deras enskilda arbete. En annan respondent beskriver att Kvalitetsutmärkelsen har belyst 

den röda tråden och systematiken i verksamheten. Dessutom upplever en respondent att 

denne insåg hur kvalitetsarbetet är en färskvara då en organisation är dynamisk och 

flexibel. En respondent beskriver hur kvalitetsmedvetenhet bidrog till mer kritiskt 

förhållningssätt till sin verksamhet.  

 

Fem respondenter upplever att man har fått en tydligare och förfinad struktur i sitt 

kvalitetsarbete där det bland annat har blivit enklare att koppla arbetssätt till mål. Detta 

hoppas en respondent ska leda till en förbättrad och ökad kvalitet för användaren. 

Däremot uppger fyra respondenter att Kvalitetsutmärkelsen inte har påverkat 

verksamhetens syn på kvalitet då man sedan tidigare strukturerar arbetade med kvalitet 

eller att påverkan endast var temporär under det år man deltog.  

4.12 Respondenternas syn på kvalitet 

Flertalet respondenter upplever att kvalitet är ett problematiskt begrepp, då det som en 

respondent uttrycker sig ”kvalitet blir ju vad man definierar det som”. En annan 

respondent menar att kvalitet är en upplevelse, ett upplevt mått. Vidare beskriver en 

respondent att kvalitet alltid är sett ur betraktarens ögon. Att Kvalitetsutmärkelsen inte 

definierar kvalitet menar en respondenten är typiskt för Stockholms stad då språkbruket 

förändras utifrån vilka mål och fokus områden som kommunen har i dagsläget. Dessutom 

tror respondenten att kommunens fokus ligger på systematiken bakom 

verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet vilket gör att Kvalitetsutmärkelsen avstår från 

att ta hänsyn till kvaliteten på verksamheters tjänster som användarna tillhandahålls. 
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När respondenterna själva får definiera eller beskriva vad kvalitet är menar många att 

kvalitet är när strukturen är tydlig inom organisationen och verksamheten jobbar 

gemensamt mot samma mål.  

 

”För mig är kvalitet när man får enhetliga styrdokumenten att verkligen finnas 

förankrade i en organisation, på alla plan.”  

 

”Det handlar om är att systematisera. Att hitta en systematik i det man gör. Då 

får man kvalitetsarbete som fungerar. (…)Måste ha tydliga uppsatta mål på 

kort och lång sikt och att alla då vet vad målet är.” 

 

”Kvalitet sitter i det förhållningssätt som pedagogerna äger till sitt uppdrag 

(…) och deras förmåga att kunna omsätta det i praktiken.” 

 

Vidare poängterar andra respondenter att kvalitet är något som i slutändan ska tillfalla 

brukaren. 

 

”För oss är ju kvalitet att vi ger en utbildning som gör skillnad. Jag menar om 

du skulle gå här i skolan ska du alltså prestera bättre när du kommer ut än när 

du kom in.”  

 

”Jag tycker att kvalitet är att man ska bidra till det livslånga lärandet – att det 

börjar redan när de går hos oss på förskolan. Att det är någonting som 

föräldrarna ska se att det är en meningsfull verksamhet barnen befinner sig i. 

(…) Att barnen ska få ta med sig det och förhoppningsvis lära sig någonting 

redan här som de sedan kan bygga vidare på...” 

 

Vissa respondenter beskriver kvalitet utifrån både verksamheten och brukaren.  

 

”Kvalitet för mig är att jag själv är en engagerad chef och att mina 

medarbetare är det. För det gör att om man är engagerad och visar ett genuint 

intresse får man med sig barnen automatiskt och får föräldrarna nöjda.” 
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”Kvalitet för vår verksamhet är att eleverna ska få en god undervisning som 

håller hög kvalitet och ska nå sina mål (…) för att komma dit, där man har en 

god verksamhet, måste man få ordning på sina styrsystem, för mig går det hand 

i hand.” 
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5. Analys 

5.1 Målstyrning 

NPM beskrivs som ett koncept där aspekter så som utvärdering, benchmarking och 

ledningsfrågor är frekventa (Brunsson Holmblad, 2002; Lindberg & Wilson, 2011). 

Dessa aspekter finns även att tillgå i Kvalitetsutmärkelsen varpå dess instiftelse 1995 kan 

ses som en naturlig följd av det mått av inflytande NPM kan anses ha haft på offentliga 

verksamheter. På samma sätt som Modell och Grönlund (2006) menar att målstyrning 

bidrar till ett ökat fokus på kvalitet och effektivitet för användaren, syftar 

Kvalitetsutmärkelsen till att öka de deltagande enheternas fokus på kvalitet och 

effektivitet för att öka nyttan och kvaliteten för sina användare. Därmed kan 

Kvalitetsutmärkelsen betraktas som ett hjälpverktyg innehavande flera 

målstyrningsaspekter vilket kan anses bekräfta dess bakomliggande tanke att gå hand i 

hand med Stockholms stads styrverktyg ILS.  

 

Enligt Drucker (1976) är anledningen till målstyrningens genomslagskraft att den kan 

underlätta för offentliga verksamheter att sätta mål och möjliggöra fokusering på både 

mål och resultat. Detta är till viss del i enlighet med denna studies resultat där somliga 

deltagande enheterna upplever att deltagandet i Kvalitetsutmärkelsen har bidragit till en 

ökad förståelse och medvetenhet för enheternas mål och resultat. Likaså kan det anses att 

Kvalitetsutmärkelsen har lyckats stödja vissa enheter i sitt arbete att skingra viss 

målförvirring kring de multipla och otydliga mål som offentliga verksamheter ofta brottas 

med på grund av olika intressenters konflikterande krav (ibid; Rombach, 1991).  

 

Tillika har det framkommit att några respondenter upplever att deltagandet bidragit till en 

ökad medvetenhet bland medarbetarna samt att enheten fått en bättre struktur och 

tydligare röd tråd i sitt utvecklings- samt kvalitetsarbete. Detta är i enlighet med Druckers 

(1954, 1976) argument, att verksamhetens mål måste göras operationella och kopplas till 

arbetsuppgifter för att målstyrningen ska fungera vilket kan tänkas vara fallet för dessa 

respondenter. Därutöver menar Drucker (1976) att prioriteringar målen emellan också 

måste ske på grund av svårigheterna att göra flera saker samtidigt och väl. Detta 
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resonemang kan också stödjas till viss del av denna studie då somliga respondenter 

upplever att det blev enklare att delta i Kvalitetsutmärkelsen då deras enhet begränsade 

antalet mål beskrivna i tävlingsbidraget.  

 

Drucker (1976) menar att de mått offentliga verksamheter använder sig av sällan är 

kopplade till måluppfyllelse och prestation. Argumentet är till viss del hänförligt till 

Kvalitetsutmärkelsen eftersom deltagande enheter tenderar att fokusera på presentationen 

av sitt tävlingsbidrag. Detta då respondenterna upplever att presentationen av 

tävlingsbidraget utgör Kvalitetsutmärkelsens och dess examinatorers fokus. Målstyrning 

består av att utifrån en tydlig definition av önskvärt resultat åstadkomma adekvat mätning 

och bedömning av utförandet (ibid.). Utifrån detta tycks inte Kvalitetsutmärkelsen till 

fullo fungera som stödverktyg då tävlingen inte erbjuder deltagande enheter en definition 

av kvalitet och vilken typ av bedömning som avses.  

 

Kvalitetsutmärkelsens avsaknad av definition och tydlig bedömningsbeskrivning kan bero 

på den immateriella karaktären som flertalet mål kan inneha varpå Rombach (1991) 

menar att det viktigaste är inte att utvärdera resultaten utan insatserna. Enligt detta 

påstående ligger Kvalitetsutmärkelsens största vinst i dess förmåga att till viss del öka 

medvetenheten bland medarbete och brister därmed inte då den avstår från att utvärdera 

den faktiska kvaliteten. Således kan det argumenteras att Kvalitetsutmärkelsen 

kompensera men inte löser vissa målstyrningsproblemen så som styrning mot 

immateriella mål. I kontrast till detta anser Drucker (1976) däremot att immaterialiteten 

inte är ett problem då det handlar om formuleringar och definitioner av mål och mått. I 

detta avseende stödjer eller kompenserar inte Kvalitetsutmärkelsen dessa 

målstyrningsproblem vilket hindrar verksamheten från att få adekvat feedback. Vidare 

menar Drucker (ibid.) att målstyrningens framgång är beroende av verksamhetens 

individer samt deras engagemang och ansvar. Studien finner att Kvalitetsutmärkelsen kan 

anses vara ett fungerande stödverktyg givet att enheter deltar vid flera tillfällen vilket 

enligt ovanstående argument torde leda till en framgångsrik målstyrning.  
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5.2 Lärande stödprocesser 

5.2.1 Marknadsföringsprocesserna 

Som flera respondenter angivit var en av anledningarna till att delta i 

Kvalitetsutmärkelsen att de såg det som en möjlighet att förbättra sitt rykte. I och med att 

enheterna deltog i Kvalitetsutmärkelsen kunde de använda detta som ytterligare en 

komponent för att förstärka sitt marknadsförda budskap. Johanson och Skoog (2007) 

menar att det är viktigt att detta sker internt såväl som externt. Enligt flera respondenter 

har även enhetens rykte förbättrats, vilket av dem ses som en av Kvalitetsutmärkelsens 

fördelar. Dock bör det tilläggas att samtliga av dessa respondenter har vunnit eller erhållit 

hedersomnämnande vilket kan tänkas ha haft en bidragande effekt.  

 

Kvalitetsutmärkelsen kan anses var begränsad som stödverktyg vad gäller extern 

marknadsföring då tillfällen att synas utåt till andra än direkt berörda intressenter endast 

återfinns vid prisutdelningsceremonin i Stadshuset, på Stockholms stads hemsida samt att 

tidigare vinnare får hålla någon föreläsning alternativt workshop. Som ett flertal 

respondenter uppger blev tillgängligheten av enhetens utställning limiterad vilket många 

av dem önskar en förändring av, förslagsvis genom att utöka monterns yta samt bättre 

struktur och ledning överlag. Dessutom önskar några respondenter ökad marknadsföring 

av Kvalitetsutmärkelsen från Stockholms stads sida, detta för att externt öka 

medvetenheten bland Stockholms stads invånare samt internt för att locka fler deltagare.  

 

Vidare var en förhoppning bland många respondenter att deltagandet skulle kunna 

förankra och konkretisera kvalitetsarbetet i verksamheten. Genom att kommunicera 

internt om mål och förväntningar kan verksamheten bidra till att öka medarbetarnas 

förståelse för dessa samt deras delaktighet (Johanson & Skoog, 2007; Vigoda-Gadot & 

Angert, 2007; Yanagizawa, 2008). Somliga respondenter upplever att enheten, efter att ha 

deltagit, har enats kring en samsyn om kvalitetsfrågor samt fått en bättre och tydligare 

struktur på sina styrdokument. Dock upplever inte alla respondenter att detta har kommit 

till stånd, men att deltagandet har lett till insikter om hur problematiskt det är att förankra 

arbetet internt vilket kan bero på medarbetares bristande kunskap om 

verksamhetsstyrning och dess språkbruk. Vidare kan somliga medarbetares skepticism 

inför Kvalitetsutmärkelsen troligtvis vara hänförlig till att kvalitetsarbetet upplevs krocka 

med ordinarie arbetsuppgifter. På samma sätt kan den skiftande graden av delaktighet 
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bland medarbetarna i Kvalitetsutmärkelsen vara ett tecken på att även förståelsen för 

verksamhetens mål varierar i stor utsträckning (Vigoda-Gadot & Angert, 2007).  

5.2.2 Kontraktsprocesserna 

Johanson och Skoog (2007) menar att kontraktsprocesserna ska klargöra 

ansvarsfördelningen inom styrning och utveckling. Många respondenter angav att 

huvudansvaret för själva deltagandet, med alla dess moment, låg hos en enskild person 

med chefsbefattning. Som exempel på detta är skapandet av tävlingsbidraget där det 

oftast var en person som hade det övergripande ansvaret för att sammanställa enhetens 

bidrag där övriga medarbetares delaktighet varierade i stor grad. Den struktur som 

återfinns inom enheten skapar förutsättningar för tävlingsutförandet. Tävlingsbidraget kan 

initialt för många deltagande enheter liknas vid en produkt från ovan men att den efter 

kontinuerligt deltagande blir mer förankrad inom enheten. På samma sätt poängterar 

några respondenter vikten av att kontinuerligt arbeta med kvalitet och utveckling trots 

dess resurskrävande natur.  

 

Enligt Yanagizawa (2008) bör planering, beslut och tillvägagångssätt vara kollektivt 

förankrade för att verksamheten skall uppnå effektiv styrning. I enlighet med detta anser 

flertalet respondenter att medarbetarna fått en ökad förståelse för kvalitetsarbetets 

innebörd och dess koppling till deras enskilda arbete då deltagandet har lett till en 

tydligare struktur, systematik samt enad samsyn. Således kan antagandet göras att 

ansvarsfördelningen samt tillvägagångssätt vid deltagandet i Kvalitetsutmärkelsen är en 

återspegling på enhetens generella styrning och kvalitetsarbete. Vidare kan 

Kvalitetsutmärkelsen anses vara ett givande stödverktyg då enheten deltar fler gånger än 

en.  

5.2.3 Rapporteringsprocesserna  

För rapporteringsprocesserna är flödet av rapporteringen samt pedagogiken viktiga för att 

stödja verksamhetens styrning och utveckling (Johanson & Skoog, 2007). Det tillsynes 

enda rapporteringstillfälle som Kvalitetsutmärkelsen har inbyggt är återföringsbesöket 

deltagande enheter får en tid efter prisutdelningen. Självfallet kan fler 

rapporteringstillfällen existera, framförallt inom den deltagande enheten, men dessa är 

inte officiella och därmed svåra att dokumentera. De flesta respondenter uppger sig vara 

positiva till återföringsbesöket samt att information och feedback de erhöll gav insikt och 
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förståelse vilket kan ses som rapporteringens pedagogiska aspekt. Däremot upplevde 

några respondenter att de inte fick någon större förståelse för utvecklingspotentialen för 

enhetens generella kvalitetsarbete utan att examinatorerna endast gav feedback på 

tävlingsbidraget. Således lyckades inte Kvalitetsutmärkelsens examinatorer i dessa fall att 

uppnå rapporteringsprocessens pedagogiska aspekt (ibid.).  

 

Därutöver tyckte respondenterna att återkopplingen kom försent samt att den skriftliga 

och muntliga feedback som gavs inte till fullo överensstämde med varandra. En 

respondent anser att den feedback som ges vid återföringsbesöket med fördel kan 

kompletteras med examinatorernas interna material för att bättre förstå sina 

utvecklingsmöjligheter. Detta styrker vikten av att feedback borde bestå av både 

utfallsfeedback och processuell feedback för att de ska få en ökad förståelse för sina 

prestationer (Earleey et al., 1990; Yanagizawa, 2008).  

 

Efter att enheterna har deltagit i Kvalitetsutmärkelsen uppger några respondenter att 

enheten i sitt interna rapporteringsflöde har förbättrat pedagogiken genom att belysa goda 

interna exempel. Dessutom uppger vissa respondenter att de i sina styrdokument på ett 

mer lättförståeligt sätt tydliggör verksamhetens mål och åtaganden. Således har dessa 

enheter ökat medarbetarnas förståelse men också intresse för utvecklingsarbetet 

(Johanson & Skoog, 2007).  

5.2.4 Utvärderingsprocesserna 

Enligt Johanson och Skoog (2007) måste utvärderingsprocesserna, med intentionen att 

utveckla verksamheten, bidra till ökat lärande. Vissa respondenter anser att det är givande 

att delta i Kvalitetsutmärkelsen då de får feedback på tävlingsbidraget, vilket inte är 

vanligt förekommande för styrdokument. Att enbart författa ett dokument är i sig själv 

inte tillräckligt, utan måste kompletteras med feedback för att öka lärandet (Vigoda-

Gadot & Angert, 2007). Därigenom anser somliga respondenter att de har lärt sig att 

skapa ett lättförståeligt dokument, strukturera sitt kvalitetsarbete samt att kritiskt granska 

sig själva. Som en respondent uppger hade den feedback de fick vid återföringsbesöket en 

mildrande effekt på besvikelsen av att inte vinna. Därmed kan feedback vara tillräckligt 

för att öka förståelsen om prestationer i relation till utsatta mål (Cook & Dixon, 2006). 

Vidare, då återföringsbesöket är det enda tillfället för feedback, anger några respondenter 



 

39 

 

att de på egen hand söker upp andra deltagande enheters bidrag vilket kan leda till ökat 

lärande inom styrning- och utvecklingsarbetet (Yanagizawa, 2008). 

 

Examinatorernas roll är att bedöma och utvärdera tävlingsbidraget samt dess förankring 

hos enheten. Somliga respondenter uppger att de var förvånande över detta då de trodde 

att det var verksamheten som stod i fokus. Därigenom kan utvärderingsmallen anses vara 

tydlig vad gäller utvärderingsobjektet (Karlsson, 1999). Däremot upplevde vissa 

respondenter att examinatorernas besök och återföring skiljde sig åt från år till år vilket 

kan tyda på att Kvalitetsutmärkelsen inte har gett dess examinatorer verktyg och kunskap 

som säkerhetsställer ett enhetligt och objektivt bedömande (ibid.). Detta blir särskilt 

tydligt då det anses, av några respondenter, vara så fördelaktigt att ha goda kunskaper 

inom presentationsteknik.  

 

Vidare anser ett antal respondenter att frågorna som ligger till grund för tävlingsbidraget 

är alltför generella och inte tar hänsyn till verksamheternas ändamål och förutsättningar. 

Detta styrker bilden av att Kvalitetsutmärkelsen enbart fokuserar på tävlingsbidraget. Så 

som flera respondenter uttrycker det är kvalitet olika för olika verksamheter och med den 

mall som Kvalitetsutmärkelsen använder sig av kan det te sig problematiskt att uppfylla 

den. Att Kvalitetsutmärkelsen inte definierar kvalitet, vilket torde vara en grundläggande 

aspekt i deras utvärdering, kan anses vara bekymmersamt då varken innebörden klargjorts 

eller på vilka premisser utvärdering sker (Karlsson, 1999). Således ligger kvalitet i 

betraktarens ögon vilket lyfter frågor om vem utvärderaren är och vilken roll, kunskaper 

och attityder denne har. Som en respondent uttrycker det är denna typ av förbiseende, att 

definiera begrepp, vanligt förekommande inom kommunen då språkbruket kontinuerligt 

förändras beroende på dagslägets mål och fokus.   

 

Då det saknas en tydlig definition av kvalitet i anvisningarna samt att användarens 

perspektiv inte står i främsta fokus vid bedömningen kan Kvalitetsutmärkelsen i 

dagslägets utformning diskuteras. Detta har uppmärksammats av en respondent som 

betvivlar att deltagandet och enhetens arbete med struktur och dokumentation automatiskt 

leder till bättre kvalitet för användaren. Vidare kan det tänkas att den mall som används 

leder till att utvärderingen i sin tur inte kommer resultera i adekvat feedback. Därmed kan 

verksamhetens lärande, som är en viktig aspekt i utvärderingsprocessen (Johanson & 

Skoog, 2007), tänkas inte nå sin fulla potential. De lärdomar som deltagarna i 
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Kvalitetsutmärkelsen kan tillgodogöra sig är tillsynes främst gällande kvalitet utifrån ett 

strukturellt perspektiv med fokus på dokumentation. Om det strukturella perspektivet kan 

ses som mekaniskt förefaller användarens perspektiv mer organiskt och mjukt. För det 

fallet att kvalitet betraktas utifrån dessa mjuka aspekter, erbjuder ett deltagande i 

Kvalitetsutmärkelsen troligtvis färre lärdomar.    

5.2.5 Motivationsprocesserna 

Några enheter deltog initialt på högre chefs inrådan och de som fortsatte att delta flera år 

beskriver det som att det var på egen önskan. Detta då arbetet blivit mer förankrat bland 

medarbetarna trots deras till en början kritiska förhållningssätt. I dessa fall torde fler 

motivationsfaktorer tillsammans med ledningens efterfråga ha uppstått som ökat 

acceptansen bland medarbetarna för kvalitetsarbetet och därigenom deltagandet i 

Kvalitetsutmärkelsen (Johanson & Skoog, 2007). För de enheter som inte deltog igen kan 

det tänkas att motivation inte uppstod då ledningen troligtvis inte i samma utsträckning 

lyckades kommunicera och skapa samstämmighet kring målens egenskaper och innehåll 

(Wright, 2001, 2004). Dessutom uppgav ett flertal respondenter att det fanns andra 

faktorer utom deras kontroll som tvingade dem att prioritera resursfördelningen.  

 

En aspekt som många respondenter anser vara motiverande är att Kvalitetsutmärkelsen i 

slutändan är en tävling vilket upplevs som sporrande och som en extra morot. Vinnarna 

uppger att vinsten var otroligt glädjande och upplevs som ett kvitto på medarbetarnas 

goda ansträngning samt att prissumman mottogs med stor förtjusning. De flesta 

respondenter som inte vunnit uppger att de inte känner någon större eller långvarig 

besvikelse då de anser det vara en ära att få delta samt att de fått uppfattningen om att 

ingen vinner första gången. Det sistnämnda kan dock upplevas som problematiskt då det 

tillsynes existerar en oskriven regel om att det är kutym att vinsten går till en enhet som 

deltagit flera gånger. Detta antagande styrks av respondenternas upplevelser om att det är 

svårt att utan erfarenhet av Kvalitetsutmärkelsen veta vad de ska inkludera i 

tävlingsbidraget, vad examinatorerna vill ha svar på samt att enheten bör ha 

presentationstekniska färdigheter för att öka sina vinstchanser. Således kan det tänkas att 

den som vinner Kvalitetsutmärkelsen är den som är bäst på att tävla och inte 

nödvändigtvis den som har bäst kvalitet i sin verksamhet.  
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Samma resonemang som Kohn (1993) för angående belöningar kan appliceras på 

tävlingar; tävlingar uppmuntrar människor till att tävla. Detta är i enlighet med 

respondenternas upplevelser av Kvalitetsutmärkelsen där de kände stor stress över att 

uppfylla bedömningsmallen vad gäller tävlingsbidraget då examinatorerna tillsynes 

endast fokuserar på detta och inte på verksamheten i övrigt. Som en respondent uppger 

vågade inte medarbetarna, under examinatorernas besök, fråga vid oklarheter på grund av 

rädsla för att uppfattas som ovetande eller svara fel och därigenom förstöra sina 

vinstchanser. Vidare beskriver vinnarna att de spänt verksamheten till sitt yttersta så att 

ambitionsnivån för kvalitetsarbetet nästkommande år var tvunget att sänkas samt att 

luften gick ur efter vinsten så att kvalitetsutvecklingen avstannade. Detta går hand i hand 

med Johnson och Dickinsons (2010) studie där de fann att tävlingar endast gav kortsiktig 

produktivitetsökning. På samma sätt är detta antagande att jämföra med några 

respondenters upplevelser att Kvalitetsutmärkelsens påverkan på enhetens kvalitetsarbete 

endast har varit temporärt under det år man deltog.  

 

Flera respondenter, vinnare såväl som förlorare, upplever att det är problematiskt med 

den negativa inställningen som emellanåt florerar bland de som inte vann. Detta eftersom 

ursäkter om faktorer som är utom enhetens egen kontroll kan tänkas vara lättare att 

acceptera när ansträngningarna inte räcker ända fram, än att inse sina egna fel och brister. 

Dessutom nämner vinnarna att vinsten bar med sig vissa jantelagstendenser från övriga 

enheter vilket kan vara på grund av att enheterna känner sig konkurrensutsatta av 

vinnaren. Denna negativa känsla, som enligt vinnarna, spreds bland somliga enheter är en 

vanlig bieffekt av tävlingsmoment (Johnson & Dickinson, 2010). På så sätt kan belöning 

och bestraffning beskrivas som två sidor av samma mynt (Kohn, 1993).  

5.3 Kvalitet 

Respondenternas enheter, både förskola och skola, tillhandahåller tjänster som kan 

beskrivas som dynamiska då tjänsternas kvalitet kan anses återfinnas i relationen mellan 

producenterna och användarna (Walsh, 1991). Denna relation kan anses vara komplicerad 

då enheternas användare även är att betrakta som en del i produktionen. På samma sätt 

kan deltagandet i Kvalitetsutmärkelsen beskrivas som en tjänst då den konsumeras 

samtidigt som den skapas i relationen mellan Kvalitetsutmärkelsen och enheterna. 

Dessutom är de deltagande enheterna att betrakta som användare då deras arbetsinsats 

och ansträngning ligger till grund för Kvalitetsutmärkelsens existens (ibid.).  
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De deltagande enheternas kan ha olika uppfattningar och värderingar som färgar deras 

svar vilket således kan komma att påverka deras utsagor om Kvalitetsutmärkelsen och 

dess examinatorer (Walsh, 1991). Vidare kan det vara svårt att mäta kvalitet på utbildning 

då vissa resultat blir evidenta först efter en längre tid. Därmed kan resultatet av 

enheternas kvalitetsarbete först visa sig efter ett antal år. Trots att examinatorer inte är att 

betrakta som användare kan det antas att deras utvärdering bör tolkas med viss 

försiktighet.  

 

Som många respondenter uppger fokuserar Kvalitetsutmärkelsen och dess examinatorer 

på den struktur som deltagande enhet har presenterat i sitt tävlingsbidrag. Det kan antas 

att denna struktur ligger till grund för att säkerställa utvecklingen av kvaliteten före, 

under och efter produktion (Lindström, 2009). Däremot tar inte Kvalitetsutmärkelsen 

tillfullo hänsyn till kvalitet utifrån användarens perspektiv vilket inte stämmer överens 

med Lindströms (ibid.) påstående om att kvalitetsbegreppet idag oftast hänförs till 

kunden. Vidare benämner flertalet respondenter sina användare som kunder vilket kan 

vara problematiskt då det inte nödvändigtvis råder en vanlig köpare-säljare-relation 

(ibid.).  

 

Det faktum att Kvalitetsutmärkelsen inte erbjuder en definition av begreppet kvalitet kan 

vara en styrka då multipla uppfattningar av begreppet är möjliga. Detta samtidigt som det 

kan antas vara en svaghet eftersom den förvirring somliga respondenter upplever uppstå 

vid denna avsaknad kan komma att verka kontraproduktivt (Lindström, 2009). Avsaknad 

av definition har framförts som kritik mot amerikanska kvalitetstävlingar då definition är 

grundläggande för en enhetlig och konsekvent utvärdering (Wilson & Durant, 1994). 

Dessutom tyder många respondenters önskan om att utformningsmallen för 

tävlingsbidraget bör anpassas till verksamhetstypen då den tillsynes inte har en tydlig 

koppling till deltagande enheters olika situationer. På samma sätt har de amerikanska 

tävlingarna kritiserats för sin oförmåga att ta hänsyn till deltagarens situation vid 

bedömning av handlingar och förändringar (ibid.). Därmed kan det antas uppstå en viss 

förvirring kring huruvida Kvalitetsutmärkelsen har reflekterat kring kvalitet som begrepp, 

relationer mellan producent och användare samt begreppets behov av 

situationsanpassning (Lindström, 2009). Detta kan exemplifieras genom en respondents 

utsaga:  
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”… det är lite så som de jobbar här i en politiskt styrd organisation. Det 

kommer ut olika ord och nu är det kvalitet och nu gäller det ordet (…) det heter 

medarbetare ibland och personal ibland. (…) Det är sådana termer som finns 

och har man varit med ett tag, då jaja de menar nog det här så kör vi på. (…) 

Man vet inte riktigt…” 

 

Vidare har många respondenter upplevt utformningsmallen för tävlingsbidragets som 

diffus och svårförståelig varpå de finner det svårt att konkretisera samt tolka och avväga 

vilken information som bör inkluderas. Då tävlingskriterier upplevs som svårtolkade och 

vaga resulterar detta ofta i att ansträngning endast sker på det som utvärderas (Wilson & 

Durant, 1994). Detta återfinns i några respondenters utsagor om att det sker viss selektion 

vid tävlingsbidragsskapandet bland enhetens alla mål för att kunna presentera de utvalda 

målen bra och på så vis öka sina chanser för vinst. Därmed görs antagandet att 

presentationsteknik samt enheters tävlingsförmåga till stor del ligger till grund för goda 

vinstchanser, utöver enhetens eventuella goda kvalitet.  
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6. Diskussion och slutsats 

6.1 Integrerad diskussion 

I denna studie har stödverktyg för verksamhetsstyrning analyserats i termer av 

målstyrning, lärande stödprocesser samt kvalitet. Detta då det ansågs finnas ett behov av 

uppdelning och kategorisering av analysen för att motverka förvirring. Däremot för att 

kunna uppnå uppsatsens syfte, att öka förståelsen kring stödverktyg för 

verksamhetsstyrning inom den offentliga sektorn, måste samtliga aspekter vävas samman. 

Detta är således avsikten med följande diskussion.  

 

Verksamhetsstyrningens funktion att dominera, signalera och legitimera kan vara 

ledningens sätt att styra verksamheten mot utveckling (Johanson & Skoog, 2007). På 

samma sätt kan Kvalitetsutmärkelsen, i sin roll som stödverktyg, ses som ett redskap för 

Stockholms stad att styra sina verksamheter i önskvärd riktning. Eller som det i detta fall 

kan argumenteras, få deltagande enheter att se på verksamhetsstyrning på kommunens 

sätt. Detta eftersom Kvalitetsutmärkelsen är en förlängning av styrverktyget ILS där 

avsikten är att möjliggöra en ökad förståelse och medvetenheten för Stockholms stads 

mål och önskade resultat. Som studien påvisat har viss målförvirring skingrats samt 

bidragit till en ökad medvetenhet bland vissa deltagande enheter då de deltagit fler gånger 

än en. Värt att notera är att det inte nödvändigtvis är en nackdel för Kvalitetsutmärkelsen 

att deltagande enheter upplever att de måste delta flera gånger för att öka medvetenheten 

och förståelsen då repetition kan ses som kunskapens moder samt att repetitiva handlingar 

ofta ger ett lärande för livet och inte enbart för stunden.   

 

Däremot är det oklart huruvida deltagande enheter förstår att Kvalitetsutmärkelsen i 

realiteten syftar till att förmedla och förankra Stockholms stads struktur och styrmodell. 

Vid en första anblick är det lätt att få uppfattningen om att Kvalitetsutmärkelsen handlar 

om kvalitet för Stockholms stads användare vilket verkar ha varit den generella inledande 

uppfattningen bland deltagande enheter. Dock blir det tydligt att deltagande enhet ska lära 

sig att förstå kommunens sätt att tänka och hur de önskar att verksamheter styrs. Exempel 

på detta är hur Kvalitetsutmärkelsens vaga anvisningar leder till att de deltagande 
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enheterna anser sig tvungna att gissa vad som är önskvärt att presentera alternativt att 

utgå från vad de själva uppfattar som viktigt. När den deltagande enheten sedan har 

deltagit flera gånger har de anpassat sitt tävlingsbidrag enligt vad de uppfattar som vad 

Kvalitetsutmärkelsen vill åt vilket leder till antagandet om att den enhet som kommer 

närmast kommunens synsätt troligtvis vinner tävlingen.  

 

För att uppnå adekvat mätning och bedömning av utförande måste verksamheten i sin 

målstyrningsprocess tydligt definiera önskvärda resultat (Drucker, 1976). Detta är 

framförallt viktigt för offentlig verksamhet då målen ofta är av immateriell karaktär. Trots 

att vissa deltagande enheter tack vare Kvalitetsutmärkelsen lyckas öka sin förståelse 

upplever de flesta att det råder stor förvirring kring bedömningsmomentet samt önskvärda 

resultat och mål. Detta då Kvalitetsutmärkelsen inte stödjer deltagande enheter med 

definitioner för att bland annat hantera immateriella mål. På så sätt sker ansträngning 

endast på det som utvärderas, i detta fall tävlingsbidraget, vilket är ett av 

verksamhetsstyrningens generella problem som Kvalitetsutmärkelsen i egenskap av 

stödverktyg borde erbjuda en lösning på. 

 

Vidare har det framkommit i studien att den förhoppning om ökat lärande som 

Kvalitetsutmärkelsen avser att bidra till inte till fullo uppnås. Detta kan tänkas bero på det 

mått av fokus på ordning och reda i styrstrukturen som genomsyrar Kvalitetsutmärkelsen 

vilket är som tidigare nämnt ett av verksamhetsstyrningens mest generella problem. 

Dessutom torde det vara svårt att uppnå lärande och utveckling av enheternas 

verksamhetsstyrning och därmed även kvalitetsarbete då den feedback som erhålls till 

stor del endast är kopplad till tävlingsbidraget. Denna feedback kan endast anses vara 

adekvat och givande för det fall enheten lyckats återspegla sin verksamhet till fullo i 

tävlingsbidraget vilket det i studien har framkommit att så sällan är fallet. Om 

Kvalitetsutmärkelsen lyckas säkra de tillfällen som ges för lärande torde de deltagande 

enheterna i en större utsträckning uppleva att deltagandet ger mer än vad det kostar. Detta 

borde även kunna kompensera för de eventuella negativa influenser som tävlingen bär 

med sig, så som jantelagstendenser, då de deltagande enheterna upplever det som att 

erfarenheterna och lärdomarna de erhåller är en vinst i sig vilket gör tävlingens utfall 

sekundärt. På så sätt skulle Kvalitetsutmärkelsen kunna uppväga för några av 

verksamhetsstyrningens brister och förstärka dess effekt som stödverktyg. 
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Begreppet kvalitet är, som uppsatsen påvisat, ett komplext och vitt begrepp som vid 

hantering kräver antaganden och ställningstaganden varpå risken finns att olika individers 

behandlingar av begreppet gör dem icke-kompatibla. Med en enkel liknelse kan kvalitet 

jämföras med frukt där det vid närmare diskussion snabbt kan bli tydligt att somliga 

pratar äpplen och andra päron. På sätt är det inte fullt oproblematiskt med 

Kvalitetsutmärkelsens uttalade fokus på kvalitet då det tillsynes används så lättvindigt.  

Därmed kan det argumenteras att förvirringen som kan råda kring mål och resultat i den 

generella målstyrningen i detta fall inte motverkas av Kvalitetsutmärkelsen vilket den 

som stödverktyg borde kunna anses göra.  

 

Emellertid är det värt att ifrågasätta vinsten med de önskemål somliga respondenter hade 

gällande en anpassning av bedömningsaspekterna till respektive tävlingskategori. Detta 

då det i realiteten innebär att målstyrningen, så väl som stödverktyget 

Kvalitetsutmärkelsen, situationsanpassas. Denna anpassning innebär i månget och mycket 

en förenkling vilket kan upplevas som givande. Däremot då situationen kan vara komplex 

som den ofta är inom offentliga verksamheter finns risken att viktiga aspekter går 

förlorade vilket kan resultera i ett alltför begränsat tankesätt. Således kan det vara av vikt 

att beakta vilka förväntningar som är rimliga att ha på Kvalitetsutmärkelsen som 

stödverktyg. Som Drucker (1976) menar är målstyrning inte ett verktyg för 

problemlösning utan ett verktyg för att finna problemen vilket kan vara ett lämpligt sätt 

att se på Kvalitetsutmärkelsen. Det vill säga, att inte se Kvalitetsutmärkelsen som ett 

stödverktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsarbetet utan som ett stödverktyg för 

att identifiera enhetens problem med dess verksamhetsutveckling och kvalitetsarbetet. 

6.2 Slutsatser  

Svaret på forskningsfrågan, hur fungerar Kvalitetsutmärkelsen som stödverktyg för 

deltagande enheters verksamhetsstyrning, blir på grund av områdets komplicerade natur 

varken ett anspråkslöst bra eller dåligt. Utifrån valda teorier kan ett antal slutsatser dras.  

 

Kvalitetsutmärkelsen kan anses fungera väl som stödverktyg då den kan öka 

medvetenheten för kvalitetsfrågor och styrning vilket den har visat sig göra då en enhet 

deltar mer än en gång. Detta då deltagandet visat sig vara ett naturligt sätt att skapa ett 

forum där denna typ frågor och ämnen kan lyftas och diskuteras. Däremot fungerar 

Kvalitetsutmärkelsen mindre bra som stödverktyg då den brister i sin förmåga att ta till 
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vara på lärande och således förutsättningarna för utveckling. Detta då det inte framgår 

vilka definitioner och ställningstaganden Kvalitetsutmärkelsen antar inför sin bedömning 

och utvärdering av enhetens deltagande vilket leder till bristfällig förståelse för den 

feedback som kommuniceras.  

 

Utvecklingsmöjligheter för Kvalitetsutmärkelsen berör främst den förvirring som sker 

gällande bedömningsaspekterna samt tävlingens syfte och krav på deltagande enhet. Här 

avses ingen exakt definition av begrepp, så som kvalitet, utan snarare att 

Kvalitetsutmärkelsen ska uppmana deltagande enheter att själva reflektera kring 

begreppen samt tydliggöra sin ståndpunkt som en utvärderare av styrningsprocesser och 

inte enbart den kvalitet som kommer Stockholms stads användare till direkt nytta. Vidare 

anses detta leda till bättre förutsättningar för lärande varpå även antalet tillfällen för 

feedback bör utökas för att skapa kontinuerlig uppföljning av deltagande enhets 

utveckling.  

6.3 Forskningsbidrag 

Uppsatsens forskningsbidrag förklarar och därigenom ökar förståelsen kring stödverktyg 

för verksamhetsstyrning inom den offentliga sektorn. Det har framkommit att stödverktyg 

kan kompensera för vissa av verksamhetsstyrningens brister men är inte nödvändigtvis en 

fullkomlig lösning. Forskningsbidraget är därmed av intresse för Stockholms stad och 

andra kommuner då det påvisar hur Kvalitetsutmärkelsen fungerar som stödverktyg för 

verksamhetsstyrning samt tänkbara utvecklingsmöjligheter för uppmuntran av 

verksamhetsutveckling. Dessutom är forskningsbidraget intressant för potentiella 

deltagande enheter då de erhåller insikt om vad ett deltagande i Kvalitetsutmärkelsen kan 

innebära. 

6.4 Förslag till framtida forskning 

I denna uppsats har endast ett stödverktyg studerats varpå det kan vara av intresse att 

framtida forskning undersöker andra typer av stödverktyg inom verksamhetsstyrning. 

Exempelvis torde en studie där olika typer av stödverktyg jämförs med varandra kunna 

erbjuda ytterligare insikt och lärdom om vilka aspekter som är att föredra för att till 

exempel kompensera för brister samt öka produktivitet och effektivitet. Mer specifikt är 

det värt att notera att en fullkomligt objektiv utvärdering av kvalitet torde vara en 
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omöjlighet. Detta då utvärderingar utgör ett värdeomdöme av ett objekt vilket trots en 

systematisk och genomtänkt mall ändock baseras på en subjektiv bedömning utifrån 

angivna kriterier. Att objektet dessutom är något så problematiskt som kvalitet bör 

sannolikt utvärderingen bli än mer subjektiv. Således vore det intressant för framtida 

forskning att studera examinatorerna och deras roll i Kvalitetsutmärkelsen.  
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Appendix 

Appendix 1: Stockholms stads styrning och 

ILS 
Stockholms stad arbetar utifrån ”Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass”. Denna 

vision där långsiktiga mål, utmaningar och strategier presenteras ligger till grund för 

Stockholms stads styrning. (Stockholms stad, 2010). Kommunfullmäktige utgår från den 

satta visionen då mål skapas för stadens verksamhetsområden samt fastställer indikatorer 

(mäter uppfyllelse) och aktiviteter (ska bidra till måluppfyllelse) (ibid.). Därefter 

omarbetar och anpassas indikatorerna och aktiviteterna av respektive nämnd för att passa 

befintlig behov och situation. Respektive enhet får sedan i uppgift att omsätta de satta 

målen i sin verksamhet, detta genom att skapa åtaganden med tillhörande arbets- och 

uppföljningsmetod (ibid.).   

 

Stockholms stads styrmodell finns inlagd i det webbaserade styrverktyget ILS 

(Stockholms stads system för integrerad ledning och uppföljning av verksamhet och 

ekonomi) som implementerades i Stockholms stad i början av 2000-talet och som sedan 

2007 används inom hela staden. ILS är baserat på målstyrning och inspirerat av 

balanserade styrkortsteorier. Grundtanken är att ILS ska underlätta integrerad ledning och 

uppföljning av verksamheten samt används genom hela verksamhetsprocessen; från 

planering till uppföljning (se figur 4) (ibid.).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 4: ILS – Stockholms stads styrverktyg 
(Baserad på Stockholms stads 2011b, Information till deltagande enheter, s. 5) 
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Appendix 2: Kvalitetsutmärkelsen 
I Stockholms stad innehar en tredjedel av styrsystemet ett kvalitetsfokus. Denna 

styrstrategi syftar till att främja en kontinuerlig utveckling, detta för att kunna skapa 

förbättringar och ökad nyttan till samhället (Stockholms stad, 2011a). Enligt de direktiv 

som finns ska staden bistå verksamheter förutsättningarna för att nå de mål som har 

bestämts av de involverade medarbetarna i verksamheten. Ett flertal olika parter är 

involverade i fastställandet av mål för verksamheten. Kommunfullmäktige har ett 

övergripande ansvar som bland annat innebär fastställande av budget och övriga 

verksamhetsmål medan exempelvis Utbildningsnämnden ansvarar för att målen ska 

uppnås. I detta exempel är det på lokal nivå rektorns uppgift att avgöra hur dennes skola 

bäst ska arbeta för att uppnå målen, ett så kallat helhetsansvar för verksamheten 

(Stockholms stad, 2011c).  

 

För att säkra kvaliteten på verksamheten genomförs bland annat inspektioner, 

brukarundersökningar och självvärdering av verksamheterna (Stockholms stad, 2011c). 

Exempelvis inom skolväsendet var kvalitetsredovisningar en del av denna 

kvalitetssäkring men kravet på dess användning togs bort i och med den nya Skollagen 

(Skollagen, 2010, SFS 2010:800) som trädde i kraft den 1 juli 2011. Det är nu upp till 

varje rektor att upprätthålla kvalitetsgranskningsarbetet (4kap 4§ 3st Skollagen). Som ett 

led i kvalitetsarbetet inom Stockholms stad instiftades Kvalitetsutmärkelsen år 1995 och 

har sedan dess varit en årligen återkommande händelse, oberoende av politisk majoritet i 

Stadshuset. Utmärkelsen ska ses ett användbart verktyg i utvecklingen och främja dialog 

och lärande, både inom enheten och gentemot andra enheter (Stockholms stad, 2011a och 

b).  

 

Det grundläggande kravet för att delta är att enheten finansieras av kommunen och att 

verksamheten prognostiserat en budget i balans för innevarande år. Vidare får friskolor 

delta under förutsättning att de minst har 51 % av sina elever från Stockholms stad. 

Kvalitetsutmärkelsen är indelad i fem olika kategorier; förskola, skola, äldreomsorg, 

annan vård och omsorg och andra verksamheter. En vinnare i varje kategori tas fram och 

ingen övrig rangordning meddelas. Dock kan ett hedersomnämnande komma att delas ut 

om någon särskild verksamhet bör premieras (Stockholms stad, 2011a).  

 

För att få delta måste enheten få ett godkännande från närmaste chef, tidigare benämnt 

som nominering (ibid.). Själva förfarandet för de deltagande verksamheterna är att 

verksamhetschefen författar ett tävlingsbidrag där aspekter så som; chef/ledarskap, 

verksamhetens åtaganden/mål, arbetssätt, resursanvändning, uppföljning, resultat/analys 

och utveckling berörs. Merparten av dessa aspekter återfinns som grundstenar i 

Stockholms stads kvalitetsstrategi (Kommunstyrelsen Stockholms stad, 2005). Därefter 

utförs platsbesök av särskilt utnämnda examinatorer för att skapa en djupare kunskap om 

verksamheten (Stockholms stad, 2011a). En vinnare utnämnts inom varje kategori av en 

domarkommitté och erhåller en prissumma baserat på antalet anställda, dock upp till 

200 000 kronor. Därefter sker ett återföringsbesök där varje deltagande enhet får feedback 

på sitt tävlingsbidrag (Stockholms stad, 2011a och b). 
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Appendix 3: Deltagande observation 

 

Metod 

För att skapa en utökad förståelse för Kvalitetsutmärkelsen utförs en deltagande 

observation i samband med prisutdelningen i Stadshuset som innebär att intervjuaren 

deltar och skapar sig en uppfattning genom att observera och i vissa fall utföra informella 

intervjuer (Jacobsen, 1993). Prisutdelningen beskrivs vara av stor betydelse för deltagarna 

och anses vara av intresse då det ger författarna en möjlighet att på ett mer informellt sätt 

än under en intervju skapa sig en uppfattning om deltagarnas agerande under denna 

tillställning (Bryman, 2008). Observationen sker under det inledande minglet där 

deltagande enheter ges möjlighet att visa upp sin verksamhet samt under själva 

prisutdelningen. Då en deltagande observation utförs under prisutdelningsceremonin 

deltar uppsatsens författare som observatörer. Däremot anses fullständigt distanstagande 

inte vara möjligt eftersom ett visst interagerande med övriga deltagare ändock kommer att 

ske vilket kan ge oönskade reaktiva effekter från deltagarna (ibid.).  

 

Empiri 

Författarna deltog som observatörer vid Kvalitetsutmärkelsens tillställning i Stadshuset 

den 22 november 2011 under den sista timmen av deltagande enheters utställning samt 

under hela prisutdelningen. Däremot deltog inte författarna vid den efterföljande 

middagen då denna endast innefattade deltagande enheter, politiker och kommunala 

tjänstemän samt andra gäster. Författarnas primära intryck av Kvalitetsutmärkelsen var att 

det var en påkostad tillställning i Stadshuset med röda mattan, stora blomsterarrangemang 

och flera professionella artistuppträdanden. Inledningsvis ställde samtliga deltagare ut 

sina verksamheter vid små montrar i utkanterna av Blå Salen. Författarna kan finna 

förståelse för somliga respondenters önskan om att utöka och förbättra ”mässkänslan” då 

samtliga montrar var små. Vidare upplevde författarna det svårt att ta del av 

utställningarna då även ytan var begränsad och en inbjudande känsla uteblev.  

 

Prisutdelningen inleddes med ett kort tal av finansborgarrådet Sten Nordin som 

poängterade vikten av kvalitet och hur den måste komma till nytta för Stockholms stads 

alla invånare. Författarna fann detta intressant då denna aspekt tillsynes inte var den mest 

tyngdgivande i juryns vinnarmotiveringar (Stockholms stad 2011d). Endast tre av fem 

motiveringar nämner att användarna är nöjda eller att verksamheten har goda resultat 

(ibid.). Dessutom är beskrivningar som ”väl formulerad verksamhetsidé”, ”systematiskt 

utvecklingsarbete”, ”ledarskapet utgör en viktig hörnsten” frekventa i samtliga 

motiveringar vilket författarna upplever stärka den bild som flera respondenter uppger, att 

Kvalitetsutmärkelsens fokus ligger på struktur. Författarna upplever att vinnarna i 

respektive kategori visade starka tecken på glädje och upprymdhet medan det var svårt att 

uppfatta huruvida förlorarna upplevde någon större besvikelse. Vidare anser författarna 

att det är svårt att urskilja något mer konkret av deras deltagande observation då de endast 

var observatörer av tillställningen. 

 

Kommentar 

Då den deltagande observationen enbart gav uppsatsens författare en inblick i 

prisutdelningsceremonin och inte var substantiell för uppsatsens empiriuppbyggnad har 

detta avsnitt förlagts till Appendix. 
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Appendix 4: Intervjuguide 

Inledande frågor 

- Vem är respondenten? 

- Deltagit vilka år? 

- Verksamhetsstyrning generellt 

Kvalitetsutmärkelsen 

- Anledningar att delta? 

- Tävlingsbidraget 

- Examinatorerna och deras besök 

- Återföringsbesöket 

- Placering i utmärkelsen (för de som deltagit övriga år, utöver 

innevarande år) 

- Upplevelse av Kvalitetsutmärkelsen 

- Lärdomar från Kvalitetsutmärkelsen 

- Interaktion mellan deltagare 

- Fördelarna med Kvalitetsutmärkelsen 

- Nackdelarna med Kvalitetsutmärkelsen 

- Eventuella förbättringsmöjligheter för Kvalitetsutmärkelsen 

- Kvalitetsutmärkelsen påverkan på kvalitet? 

- Egen definition av kvalitet  
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