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Sammanfattning 
________________________________________________________________________ 
 
Statens Institutionsstyrelse, SiS, bedriver vård och behandling av vuxna missbrukare och 
problemfyllda ungdomar. Det finns 53 institutioner runt om i landet. I och med behovet 
av differentierad och individanpassad vård har institutionerna olika inriktningar på sina 
tjänster.  
 
År 2004 beslutade SiS att myndigheten behövde granska sina processer och på det sättet 
kvalitetssäkra sina tjänster. Socialtjänsten, SiS största kund, har under en längre tid haft 
problem i att fastställa värdet av det de får. Myndigheten hade även fått kritik från 
Riksdagens Revisorer att de borde öppna upp sin verksamhet för omvärlden. Ett 
kvalitetssystem utvecklades och genom det vill SiS etablera ett gemensamt synsätt, vilket 
ska genomsyra hela verksamheten. Målet är att samtliga institutioner ska följa en central 
lägsta standard på de olika tjänsterna.  
 
En av metoderna som SiS använt vid kvalitetssäkring av de olika vårdalternativen är så 
kallade tjänstekartor. Att använda sig av tjänstekartor innebär att aktörer och aktiviteter 
som sker inom en tjänst specificeras och illustreras när de sker i tiden. SiS centrala 
tjänstekartor visar de arbetsrutiner som är generella för alla institutioner inom en tjänst. 
SiS vill genom ett kvalitetsarbete få ett gemensamt sätt att utföra tjänsterna på, oberoende 
institution. Vidare ska de utveckla den centrala tjänstekartan med länkar som visar varje 
institutions särart. Syftet med den här uppsatsen ligger i att undersöka hur SiS har arbetat 
fram tjänstekartor för deras tjänster.  
 
I början av uppsatsen berörs aktuell teori såsom begreppen tjänstekartor, tjänst samt 
projekt. Vidare presenteras projektets arbetsgång. Vi har fått kunskap om projektet 
genom dokumenterat material samt från intervjuer med personer som varit involverade i 
utformandet av tjänstekartorna. Förutom arbetsgången beskrivs SiS interna utbildningar 
samt vilka som arbetat med projektet. Även problem och kritik som kommit upp till ytan 
kommer att behandlas i uppsatsen.  
 
I kapitlet analys berörs positiva delar med projektet som dess struktur. Även negativa 
delar som problem med kommunikation och hur kunskap förmedlas till medarbetarna 
behandlas. Det är av vikt att SiS kontrollerar tjänstekartorna och projektet för att få 
klarhet i om det kommer att ge önskat resultat. Det visade sig att teorin som är ledande 
inom tjänstekartor inte var helt applicerbart på SiS.  
 
Idag har SiS inlett implementeringen av tjänstekartorna på institutioner men fortfarande 
återstår mycket att göra. Projektledare Tomas Ring säger: ”Arbetet med att förbättra 
tjänstekartorna kommer aldrig blir helt färdigt.” Med det menar han att tjänstekartor är 
ett arbetssätt som hela tiden behöver förbättras och uppdateras. Med hjälp av 
kontinuerliga förbättringar kommer tjänstekartorna vara aktuella i lång tid framåt och ska 
hjälpa till att kvalitetssäkra SiS tjänster.  

  



Summary 
________________________________________________________________________ 
 
The National Board of Institutional Care, SiS, pursue care and treatment for adult 
substance abuser and problem youths. There are 53 institutions around the country. With 
the need for differentiated and individualized care the institutions have different 
directions in their services. 
 
In the year of 2004 SiS decided that the authority needed to review their processes in the 
purpose of secure the quality of their services.  Social services, SiS largest customer, 
have had problems in establishing the value of what they receive. The authority has also 
got criticism from the parliament’s auditor who wants them to open up the operation to 
the world around. A quality system was developed and through that SiS wanted to 
establish a common point of view, which should pervade the whole operation. The target 
was that all institutions should follow a central lowest standard for the different services. 
 
One of the methods that SiS applied in securing the quality in the different care 
alternatives is service maps. Applying service maps means that actors and activities that 
occur within a service is specified and illustrated in time. The service maps of SiS shows 
the work routines that are general for all the institutions within a service. Through a 
quality work SiS wants to develop a common way of carrying out their services, 
independent of which institution is doing it. Further they want to develop the central 
service map with links that shows the distinctive character for each institution. The 
purpose of this essay is to examine how SiS has developed service maps for their 
services.  
 
In the beginning of the essay theory as the concept service maps, services and project is 
presented. Further is the projects sequence of work presented. We have developed 
knowledge about the project through documented material and from interviewing people 
who have been involved in the designing of the service maps. Apart from the sequence of 
work we describe SiS internal educations and the people who have been involved in the 
project. Also problem and criticism that occurred during the project is being discussed.     
 
In the analyses positive parts is brought up such as the structure of the project. Also 
negative parts are discussed such as the communications problems and the difficulty of 
supplying knowledge to co-workers. It is important that SiS control the service maps and 
the project to get clarity in whether or not it’s going to give the wanted result. The 
leading theory within service maps is not entirely applicable to SiS.  
 
Today SiS has begun the implementations of the service maps in the different institutions 
but there is still a lot of work remaining. Project leader Tomas Ring says: “The work to 
improve the service maps will never be completed”. With this he means that the service 
maps are a way of working that always needs to be improved and updated. With 
continuous improvement the service maps will be valid for a long time ahead and it will 
contribute to secure the quality of SiS services.  

  



Förord 
________________________________________________________________________ 
 
Denna uppsats är en del av ett större forskningsprojekt som pågår vid Centrum för 
tjänsteforskning, CTF, Karlstad Universitet. CTF är ett ledande forskningscentrum som 
fokuserar på ledarskap inom tjänstesektorn.  Vi har fått i uppdrag av projektets 
projektledare, Bodil Sandén, att undersöka Statens institutionsstyrelses, SiS, 
uppbyggande av tjänstekartor till deras tjänster.  
 
Under skapandet av vår uppsats har vi kommit i kontakt med flera personer som bidragit 
med värdefull information vilket gjort uppsatsen möjlig att genomföra. De har bidragit 
med kunskap och avsatt dyrbar tid för att vi skulle kunna genomföra intervjuer. De har 
även bidragit med dokument som skulle komma att betyda mycket för vår förståelse inom 
projektet.  
 
Vi vill tacka våra informanter:  
Tomas Ring - Projektledare Huvudkontoret 
Åsa Frodlund - Biträdande projektledare Huvudkontoret 
Ahmad Mari - IT och Systemansvarig Huvudkontoret  
Gunnar Hansevi - Institutionschef på Hessleby, LVM-tjänst  
Tomas Fjellvind - Institutionschef på Johannisberg, LSU-tjänst 
Tomas Erlingsson - Institutionschef på Björkbacken, LVU-behandlingstjänst  
Anita Almqvist - Avdelningsföreståndare på Fagared, LVU-tjänst, avdelning Fyren  
Peter Dunkel - Utredningssekreterare på Rebecca, LVM-tjänst  
Bo Edvardsson - Tjänsteforskare vid CTF och anlitad konsult åt SiS  
 
Vi vill även passa på att tacka vår handledare Bodil Sandén för gott samarbete. 
 
Dessutom vill vi tacka övriga personer som bidragit med förslag och idéer i skapandet av 
vår uppsats. 
 
 
 
Karlstad den 7 juni 2007 
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1. Inledning 
För att öka förståelsen för syftet med denna uppsats börjar vi med att redogöra för 
bakgrunden till den. Vidare följer en beskrivning av problematiseringen och syftet med 
vår uppsats. Till sist presenteras uppsatsens disposition. 
________________________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle väljer fler och fler företag och organisationer att betrakta sig själva 
som tjänsteproducenter, även inom industrin. Bilföretagen trycker exempelvis mer och 
mer på att de erbjuder en transportmöjlighet istället för ett fordon. Idag köps ett boende 
istället för en bostad. Företag och organisationer omstrukturerar sin verksamhet och 
inrättar ett så kallat tjänstesynsätt. Det mest essentiella i detta synsätt är hur man väljer att 
se på sig själv och det man erbjuder kunden. Kundens behov och hur dessa ska 
tillgodoses hamnar därmed i centrum (Echeverri & Edvardsson, 2002).  
 
Den tjänstefiering som vi ser idag kan som tidigare nämnt betraktas som ett förändrat 
synsätt. Nu ser vi på tjänster utifrån deras delvis unika egenskaper och produktionslogik. 
Tjänster är immateriella och det är därmed viktigt för producenten att konkretisera den. 
Vid konkretisering får kunden reda på vad tjänsten innehåller. Då tjänster produceras, 
levereras och konsumeras nästan samtidigt, medför det att de inte kan lagras. Detta ställer 
krav på att tjänsten utförs på samma sätt varje gång för att uppnå en jämn kvalitet.  Det är 
dock viktigt att ha i åtanke att även medarbetarens prestationer, den som utför tjänsten, 
påverkar kundens uppfattningar och upplevelser av tjänsten. Det vill säga tjänstekvalitén. 
Trots detta kan inte kvalitet garanteras helt eftersom kunden är medproducent och 
kundens erfarenheter och förväntningar spelar en betydelsefull roll. För att kunna få ökad 
förståelse för kunden och ge den ökat mervärde har det blivit vanligt att involvera kunden 
i tjänsteutvecklingen. 
 
Centrum för tjänsteforskning, CTF, bedriver ett forskningsprojekt som behandlar just 
ämnet kundinvolvering. Det syftar till att identifiera, utvärdera, utveckla och testa nya 
IKT-baserade1 kundundersökningsmetoder och jämföra dessa med traditionella 
kundundersökningsmetoder. Vi har fått i uppdrag som en del av detta projekt att 
kartlägga hur Statens institutionsstyrelse, SiS, har tagit fram tjänstekartor för att utveckla 
och precisera sina tjänsteprocesser.  
 
SiS är en statlig myndighet som ger vård och behandling till vuxna missbrukare och 
problemtyngda ungdomar. De bedriver både öppen och sluten vård där beslut om 
placering tas i Länsrätten. Genom individanpassad vård får klienterna och ungdomarna 
hjälp att bli fria från sitt missbruk och sin problemfyllda tillvaro och ger dem 
förberedelser för livet utanför institutionen.  
 
 

                                                 
1 IKT, är en förkortning av informations- och kommunikationsteknik. 
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Dagens tjänsteföretag känner ett starkt behov av att utvecklas och merparten av dem 
ägnar sig åt vidareutveckling av existerande tjänster snarare än ta fram innovativa 
tjänster. SiS har valt att starta ett omfattande kvalitetsarbete för att nå förbättring och att 
säkerställa deras tjänster.  
 

1.2 Problematisering och Syfte 
SiS har tidigare fått kritik för att deras tjänster varit stängda för omvärlden. Socialtjänsten 
som placerar ut klienter och ungdomar på SiS institutioner, har under en längre tid haft 
svårt att fastställa värdet av de tjänster SiS erbjuder dem. Riksdagens Revisorer 
granskade SiS och upplevde att de inte hade full insikt i vart utvecklingen av 
myndigheten var på väg. Staten ville vara med och styra inriktningen på verksamheten.  
 
Ovanstående faktorer gjorde att SiS såg ett behov av att utveckla ett tydligt och 
gemensamt arbetssätt. Det var nödvändigt att ta fram former för en bättre styrning 
gällande vård och behandling av klienter och ungdomar. Tjänsteprocessen ska även vara 
synlig för myndighetens samtliga intressenter. SiS beslutade att göra ett omfattande 
kvalitetsarbete. Detta innefattade att skapa ett helt kvalitetssystem med genomförande, 
planering, målsättning och uppföljning av deras verksamhet.  
 
En del av kvalitetsarbetet har bestått i att skapa tjänstekartor, som är tidsindelade 
flödesscheman. Tjänstekartorna visar de aktiviteter som utförs av SiS medarbetare, 
klienter och ungdomar samt Socialtjänsten inom ramen för den aktuella tjänsten. 
Tjänstekartorna ska främst hjälpa medarbetarna att få en gemensam förståelse för hur och 
när i tiden aktiviteterna i vårdalternativen ska genomföras. Tjänstekartorna ska även ge 
Socialtjänsten samt klienter och ungdomar; nuvarande eller blivande, en överblick på vad 
de olika behandlingarna innehåller. Genom tjänstekartorna vill SiS säkerställa att varje 
tjänst innehåller en central lägsta standard oavsett vem eller vilka inom SiS som utför 
den.  
 
SiS tjänster är differentierade och även individanpassade efter klienternas och 
ungdomarnas unika situation och behov. Detta kan givetvis ha försvårat skapandet av 
tjänstekartorna. SiS har varit tvungna att arbeta fram centrala tjänstekartor innehållande 
ett gemensamt arbetssätt som ska kunna vara applicerbart på samtliga institutioner med 
liknande vårdalternativ. Hela tjänsteprocessen ska på ett lättöverskådligt sätt tydliggöras i 
en tjänstekarta. Det är en balansgång mellan att generalisera processen och beskriva den i 
detalj. Detta har varit extra betydelsefullt i SiS fall eftersom tjänsterna har flera olika 
handlingsalternativ (Norling & Olsen, 1994). 
 
En annan faktor som kan ha försvårat SiS kartläggning av tjänstekartorna är att klienterna 
och ungdomarna inte kan välja om de vill bruka tjänsten eller inte eftersom de är intagna 
under tvångsvård. Detta är en speciell situation för SiS gentemot andra organisationer.  
 
Det måste påpekas att hela SiS kvalitetsarbete är ett omfattande arbete. Inom ramen för 
den här uppsatsen ligger avgränsningen i att i en kvalitativ undersökning endast fokusera 
på hur SiS gått tillväga för att skapa sina tjänstekartor. 
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Syftet med den här uppsatsen är därmed att kartlägga arbetsgången och hur SiS har byggt 
upp projektet med tjänstekartor. 
 
Några underliggande frågor som ligger till grund för uppsatsen är:  
 

• Vilka har varit involverade i projektet? 
• Hur har informationsflödet fungerat under projektet? 
• Har de följt rådande teori vid uppbyggandet av sina tjänstekartor?  

 

1.3 Disposition 
I kapitel 2 presenteras grundläggande information om SiS för att läsaren lätt ska kunna 
följa med i vidare diskussioner i uppsatsen. Där beskrivs hur SiS organisation fungerar 
och vilka institutioner som finns och hur många de varje år erbjuder sina tjänster till. 
Vidare förklaras de olika vårdalternativ som SiS har och där belyses vad som är det unika 
i varje alternativ. En kort beskrivning av SiS hela kvalitetssystem avslutar kapitlet. 
 
Under kapitel 3 redogörs den teoretiska referensramen som ligger till grund för vår 
uppsats. I den förklaras en tjänsts karakteristiska och vilka olika delar som en tjänst 
består av och hur de alla hänger ihop med varandra. Den beskriver även vad en 
tjänstekarta är, vad den består av och hur den byggs upp. Vidare förklarar teorin även hur 
en tjänstekarta hänger ihop med kvalitetsarbete. Teori kring projektarbete tas även upp 
för att se vad som kan påverka resultatet av ett projekt. Till teorin knyts löpande SiS in i 
diskussionen för att ge läsaren en förståelse för hur SiS unika situation ser ut. 
 
Kapitel 4 är ett metodkapitel där tillvägagångssättet för uppsatsen presenteras. Kapitlet 
inleds med uppsatsens ansats och tar vidare upp vald metod. Kapitlet beskriver vidare hur 
insamlandet av data gått till genom dokumentstudier samt person- och telefonintervjuer. 
Vidare beskrivs det praktiska genomförandet av undersökningen och avslutningsvis ges 
egen kritik angående skapandet av uppsatsen.  

Kapitel 5 är empiridelen i uppsatsen. Här presenteras den informationen som erhölls 
genom vår datainsamling. Där förklaras först bakgrunden till SiS projekt med att arbeta 
fram tjänstekartorna. Det innehåller vidare förklaringar till hur man utbildat personal 
inför projektet och beskrivningar om vilka som varit involverade i projektet. Den största 
delen av kapitlet innehåller djupgående beskrivningar i hur arbetsgången i projektet 
fortskridit. Mot slutet av kapitlet redovisas hur implementeringen av kartorna gått hittills 
samt även vad som kommer att hända i framtiden. Genom hela kapitlet belyses de delar 
där åsikterna gått isär mellan involverade i projektet och där det har funnits stark kritik. 
Detta för att kunna föra vidare diskussioner senare i analyskapitlet. 

I kapitel 6 analyseras och tolkas det som kommit fram under arbetet med uppsatsen. Här 
lyfts både positiv och negativ kritik fram till SiS angående deras projekt. I kapitlet 
diskuteras de frågeställningarna som fanns i uppsatsen. Vidare tas även andra delar upp 
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som ansågs viktiga, såsom ledningens involvering och utbildning. Genom analysen visas 
det om uppsatsen uppnått sitt syfte.  

I kapitel 7 läggs ett kort slutord kring uppsatsen. Där förtydligas vilka delar som vi anser 
viktiga i arbetet med tjänstekartor. Detta knyter ihop hela vår uppsats. 
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2. Statens Institutionsstyrelse 
I kapitlet som följer presenteras myndigheten SiS och vilken typ av vård och behandling 
de bedriver. Senare finns en beskrivning om vilka typer av tjänster SiS erbjuder. I slutet 
av kapitlet beskrivs SiS kvalitetsarbete översiktligt. Detta kapitel ska bidra till att ge 
läsaren grundförståelse för organisationen som ligger bakom det undersöka projektet. 

 

2.1 Bakgrundsinformation 
SiS är en statlig myndighet som bedriver, efter beslut i Länsrätten, vård och behandling 
av problemtyngda ungdomar och vuxna missbrukare. Myndigheten bildades den 1 juli 
1993. Under det första året skedde till största del förhandlingar med kommuner, landsting 
och kommunalförbund. Förhandlingarna gällde vilka institutioner som skulle tas över och 
ingå i myndigheten. Detta blev klart den 1 april 1994.  För vuxna missbrukare var det 
sammanlagt 25 institutioner och 1 300 platser. Ungdomsvården bestod av 31 institutioner 
och 570 platser. De följande åren genomfördes en kraftig nedskärning inom 
missbrukarvården. Den består i dagsläget av 14 institutioner och 327 platser. 
Ungdomsvården har ökat något med 33 institutioner och 676 platser. Den slutna 
ungdomsvården finns på 6 institutioner och har 68 platser. 
 
Länsrätten är den myndighet som beslutar om klienten eller ungdomen bör bli intagen 
och inom vilken vård de ska placeras. Socialtjänsten ansöker om vården för klienten eller 
ungdomens räkning. I vissa undantagsfall kan ett akut omhändertagande av unga ske. Det 
är under dessa omständigheter som socialnämndens ordförande eller polismyndigheten 
beslutar om omhändertagandet. Efter det ansöks det i vanlig ordning om vård i 
Länsrätten.  
 
SiS huvudkontor ligger i Stockholm och där bedrivs det administrativa arbetet och de ger 
strategiskt stöd för institutionerna. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson 
Göransson. Inom SiS finns cirka 2 800 tillsvidareanställda och den största gruppen av 
personal är behandlingsassistenter. Dessutom finns personal inom vården som består av 
institutionschefer, sjuksköterskor, psykologer, läkare och lärare. Till det tillkommer 
personal i form av vaktmästare, kökspersonal, lokalvårdare och administrativ personal.  
 
SiS institutioner erbjuder både differentierad och individanpassad vård. Skillnaderna 
ligger i kön, ålder, typ av missbruk och våldsbenägenhet. Det är oftast något fler män än 
kvinnor som får behandling på SiS institutioner. Under år 2005 var det totala antalet 
ungdomar 979 stycken varav 599 pojkar och 380 flickor. Samma år var det 1 116 stycken 
vuxna missbrukare som fick vård varav 752 män och 364 kvinnor. De som vistas på SiS 
hem benämns klienter och ungdomar. SiS kallar de vuxna som hamnar i 
missbrukarvården för klienter och ungdomar är de mellan 15 och 21 år.  
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Här nedan följer en beskrivning av de olika vårdalternativen som SiS har: 
 
Placering på LVU-ungdomshem, enligt LVU och SoL2

När ett barn eller en ungdom, ålder 12-21 år, placeras inom SiS har den kommunala 
socialtjänsten tidigare oftast prövat en mängd olika insatser. De har redan försökt med 
placeringar i familjehem och på kommunala eller privata institutioner. Det är Länsrätten 
som tar beslutet om omhändertagandet. Den unge kan omhändertas enligt LVU på grund 
av att den unges föräldrar inte kan ge det stöd som krävs för en bra uppväxt. Det kan även 
bero på att den unge själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller 
kriminalitet. Vad som skiljer SiS särskilda ungdomshem från andra typer av institutioner 
är den höga personaltätheten och tillgången till låsbara platser.  
 
Vistelsen på ett LVU-ungdomshem inleds i regel med en utredningsfas som omfattar 
cirka två månader, en såkallad utredningsplacering. Under den perioden görs en 
kvalificerad utredning av den unges problem och bakgrund. Utifrån utredningen utarbetas 
en individuell behandlingsplan som på bästa sätt tillgodoser den enskildes problem och 
behov. Vistelsetiderna på SiS särskilda ungdomshem varierar mellan några veckor vid 
akutplaceringar till flera år vid behandlingsplaceringar. Vid akuta lägen sker ett så kallat 
omedelbart omhändertagande.  
 
Skolundervisning är ett viktigt inslag i behandlingen och den ger de unga en möjlighet att 
komplettera sin utbildning. Många utav dem har dåliga erfarenheter av skolan sedan 
tidigare. Målsättningen med ungdomsvården är att den unge ska kunna återvända till sin 
familj eller sitt eget boende.  
 
Mottagnings-, utrednings och behandlingsplacering, enligt LSU3

Ungdomar som är mellan 15 och 17 år och som har begått allvarliga brott kan dömas till 
sluten ungdomsvård istället för fängelse. Det är ett tidsbestämt straff men innebär 
samtidigt vård och behandling,  tiden på hemmet utnyttjas till detta. Vårdtidens längd kan 
variera mellan 14 dagar och fyra år och fastställs av domstol. Det är brottet och inte 
behandlingsbehovet som avgör straffets längd. Det är kommunernas Socialtjänst som har 
det yttersta ansvaret för ungdomarna men SiS är även medbestämmande och avgör var 
den dömde ska placeras och hur vården ska planeras och genomföras.  

Behandlingen inleds med en utredningsperiod och hög slutenhet. Placeringen ska sedan 
övergå till mer öppna former när den dömde gör framsteg i behandlingen. Därför finns 
olika typer av avdelningar med varierande slutenhet och en säkerhetsnivå anpassad till 
var i behandlingsprocessen den dömde befinner sig.  

Placering på LVM-hem, enligt LVM och SoL4

Klienterna inom missbrukarvården är alkohol- narkotika- eller blandmissbrukare och har 
ofta en lång period av missbruk bakom sig. Det finns LVM-hem för olika målgrupper och 

                                                 
2 LVU, Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52). SoL, Socialtjänstlagen (2001:453)    
3 LSU, Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (1998:603) 
4 LVM, Lagen om vård av missbrukare (1988:870). SoL, Socialtjänstlagen (2001:453) 
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det kan vara missbrukare med psykiatriska diagnoser, våldsbenägna missbrukare, gravida 
missbrukare eller missbrukare med särskilt omvårdnadsbehov. Vid ett omhändertagande 
enligt LVM görs en LVM-anmälan till Socialtjänsten av exempelvis klientens läkare, 
socialsekreterare eller någon nära anhörig. Socialtjänsten gör i sin tur en LVM-utredning. 
Anser de att personen ifråga är i behov av vård gör de en begäran vidare till Länsrätten. 
Det är sedan Länsrätten som beslutar om tvångsvården. Ofta inleds vistelsen på ett LVM-
hem med avgiftning och en utredning av missbrukarens problem och behov. 
Behandlings- och motivationsmetoderna på hemmen varierar men de utgår alltid från den 
enskilde klientens behov. Den maximala tiden för vård på någon utav dessa hem är sex 
månader (www.stat-inst.se). 
 

2.2 SiS kvalitetsarbete 
Framtagandet av tjänstkartorna har enbart utgjort en del av SiS kvalitetsarbete. Här följer 
en kort beskrivning av hela kvalitetsarbetet. Detta för att ge läsaren en bättre förståelse 
för vilket krävande arbete det har varit. Vissa moment, såsom utbildningar, har lagt 
grunden till hela SiS arbete. Vissa problem i arbetet med tjänstekartorna har påverkats av 
det faktum att det varit en del av ett mer omfattande arbete. Ett exempel är problem när 
det gällde kommunikation.  
 
SiS valde att utforma ett kvalitetssystem efter kritik från bland annat Riksdagens 
revisorer samt Socialtjänsten. De ville ha ett system som säkerställer att den vård och 
behandling som myndighetens institutioner erbjuder håller rätt kvalitet.  
 
Beslutet om att påbörja ett kvalitetssystem togs våren 2004. Myndigheten insåg att de 
behövde diskutera igenom vad kvalitet innebär för dem. Maria Åberg, dåvarande 
planeringsdirektör för planeringsenheten, kontaktade tjänsteforskaren samt konsulten Bo 
Edvardsson och därigenom startade de ett samarbete. Bo Edvardsson började i november 
2004 genomföra en tredagars kvalitetsutbildning för medarbetare vid SiS huvudkontor 
samt för chefer på institutionerna. Utbildningen gav kunskap angående vad tjänstekvalitet 
och tjänsteutveckling innebär inom SiS verksamhetsområde. Utbildningen förklarade 
även vad som krävs för att uppnå en hög och jämn kvalitet. 
 
I ett tidigt skede av kvalitetsarbetet utsågs en arbetsgrupp. Gruppen fick i uppdrag att 
tillsammans med Bo Edvardsson utforma kvalitetssystemet, med särskild fokus på att 
precisera de tjänster SiS erbjuder och beskriva de processer i vilka de skapas. SiS valde 
att utforma tjänstekartor som bland annat visar vilka aktörer som gör vad och när i 
processen det görs. I samband med utbildningarna har institutionerna använt sig av 
fokusgrupper5 med Socialtjänsten, klienter och ungdomar. I dessa fokusgrupper fick SiS 
kunskap om hur mottagare och beställare av SiS tjänster uppfattar insatserna och vad de 
anser kännetecknar vård och behandling av hög kvalitet. Med hjälp av fokusgrupperna 
kunde SiS definiera kvalitetsfaktorer för myndigheten. Fokusgrupperna ska genomföras 

                                                 
5 Fokusgrupp, är en undersökningsmetod där en grupp personer tillfrågas om sina känslor och attityder 
kring en produkt, service, koncept eller idé. Frågorna är ställda till hela gruppen och uppmuntrar till 
diskussion (www.wikipedia.org). 
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kontinuerligt och genom det ökar klienternas och ungdomarnas inflytande över 
utformningen av SiS tjänster.  
 
Förutom fokusgrupper har även samtliga institutioner haft så kallade brukarforum. Det 
innebär att SiS i sitt kvalitetsarbete har involverat brukare6 på olika nivåer. Genom 
brukarforumet får brukarna möjlighet att framföra sina synpunkter på olika aspekter av 
verksamheten, speciellt omständigheter som påverkar deras vardag på institutionen. På 
central nivå finns ett brukarråd för ungdomsvården och ett för missbrukarvården. 
Brukarrådet består av företrädare för brukarorganisationer som exempelvis Dianova7. I 
rådet diskuteras frågor som rör verksamhetens innehåll och utveckling tillsammans med 
verksamhetsföreträdare för SiS. 
 
I kvalitetssystemet har SiS skapat ett klagomålssystem där klienter och ungdomar har rätt 
att överklaga beslut och framföra andra klagomål. SiS har även styrande dokument, 
ADAD8 respektive DOK9. De är strukturerade intervjuer med brukare som används vid 
inskrivning, utskrivning och ett halvår efter utskrivning. Intervjuerna gör brukarna 
delaktiga i sin behandlingsplanering och ger SiS kunskap om hur de värderar tiden på 
institutionen.  
 
Fokusgrupperna, brukarforumen, brukarråden samt klagomålshanteringen dokumenteras. 
Tillsammans med de styrande dokumenten utgör de kunskapsunderlag vid 
verksamhetsplanering och utveckling av SiS. Genom detta ska behov och förväntningar 
från Socialtjänsten, de egna medarbetarna, klienterna och ungdomarna samt regeringen 
infrias. Genom det här ska SiS uppnå kvalitet (SiS kvalitetssystem, 2006 & www.stat-
inst.se). 

                                                 
6 Brukare, är en person som inte har möjlighet att välja alternative producent, men som däremot kan 
påverka den aktuella producenten på olika sätt. De klienter och ungdomar som är intagna på SiS 
institutioner är brukare (SiS kvalitetssystem, 2006). 
7 Dianova, en organisation som hjälper missbrukare med personlighets utveckling och social integration 
(www.dianovasverige.org). 
8 ADAD, Adolescent drug Abuse Diagnosis (SiS kvalitetssystem, 2006). 
9 DOK, Dokumentationssystem  inom missbrukarvården (SiS kvalitetssystem, 2006). 
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3. Teoretisk referensram 
I denna del tas teorier upp som ligger till grund för uppsatsen. Teorin syftar till att ge 
läsaren kunskaper och förståelse inom ämnet som ska undersökas. Här läggs också 
grunden för vad som ska undersökas genom intervjuer. I kapitlet beskriv en tjänst 
karakteristiska och hur tjänstens olika delar påverkar varandra. Det beskrivs även vad 
en tjänstekarta är, vad den innehåller och hur den skapas. Vidare beskrivs teori kring 
projektarbete. Genom hela kapitlet knyts SiS in i diskussionerna för att läsaren ska få 
förståelse för SiS unika situation. 
________________________________________________________________________ 
 
 
SiS har under de senaste åren bedrivit ett omfattande kvalitetsarbete vad gällande deras 
verksamhet. Syfte med kvalitetsarbetet har varit att kvalitetssäkra de tjänster som de 
erbjuder. Med detta menar de att kvalitén ska genomsyra alla delar i deras verksamhet. 
Detta kan ses som ett slags tjänsteutvecklingsarbete, men med vissa avvikelser. 
Tjänsteutveckling avser ofta processen från idé till marknadslansering av en ny tjänst 
(Echeverri & Edvardsson, 2002). I SiS fall handlar kvalitetsarbetet inte om att lansera 
några nya tjänster. Istället handlar det om att kartlägga tjänsterna som de redan erbjuder 
och förbättra processerna de använder sig av. Vår uppsats kommer inte att behandla hela 
SiS kvalitetsarbetet, utan syftet med uppsatsen är att kartlägga arbetsgången och hur de 
har byggt upp projektet med tjänstekartor. Den delen av SiS arbetet passar mer in på 
tjänstekonstruktion vilket är en del inom tjänsteutvecklingen. Tjänstekonstruktion handlar 
istället om att precisera en tjänst i ritningar och specifikationer (Norling, 1992). I 
tjänstekonstruktion är tjänstekartan ett användbart verktyg. Tjänstekartan möjliggör en 
förståelse för hur en tjänst kommer till samt vilka aktiviteter som ingår och inom vilken 
tidsram detta sker. I tjänstekartan kan SiS relatera aktiviteterna till aktörerna och genom 
det öka insikten för vad som utförs och varför. Tjänstekartan visar därmed vem som gör 
vad, åt/med vem, hur ofta och under vilka omständigheter (Kullvén, 1994). 
 

3.1 Service Blueprinting och Service Mapping 
Dagens tjänstekartor har utvecklats från metoderna service blueprinting och service 
mapping. Service blueprinting utformades av Lynn Shostack och service mapping av 
Jane Kingman-Brundage. De båda metoderna består av flödesscheman som anpassats till 
tjänsters unika egenskaper (Gummesson, 1991). Blueprinting kom till i början av 1980-
talet. Lynn Shostack såg behovet att på ett systematisk sätt kunna konstruera och utveckla 
tjänster (Isaksson, 2001). Jane Kingman-Brundage utvecklade sedan service mapping 
med service blueprinting som mall. Service mapping visar tydligare 
organisationsstrukturen genom att dela in aktörerna i frontpersonal, stödpersonal och 
ledning. Därmed kan service mapping visa både tjänsteprocessen och tjänstestrukturen i 
samma bild (Kingman-Brundage, 1988). I början av 1990-talet vidareutvecklade Per 
Norling tjänstekartan och introducerade tjänstekartor i flera hierarkiska detaljeringsskikt.
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3.2 En tjänst  
För att kunna påbörja ett arbete med tjänstekartor krävs det först en bra förståelse för vad 
en tjänst faktiskt är och hur den är uppbyggd. En tjänst har unika egenskaper vilket skiljer 
den ifrån fysiska produkter. Dessa egenskaper sätter extra krav på tjänstekonstruktören. 
Den måste skapa en bra förståelse för den egna tjänsten och vilka delar som är de viktiga 
för slutresultatet. Echeverri & Edvardsson (2002) menar att en tjänst kan förklaras utifrån 
följande tre olika egenskaper: 
 

• Tjänster är ofta immateriella  
Tjänster är inte fysiska produkter utan är ofta abstrakta och är därför svåra att bedöma 
innan köpet.  Det är därför viktigt för marknadsförare att försöka konkretisera tjänsten. 
Detta är speciellt viktigt för SiS när det gäller deras största kund, Socialtjänsten. SiS har 
tidigare fått kritik för att de varit en stängd organisation och att kunden inte riktigt vetat 
värdet av vad de fått. SiS kvalitetsarbete ska öppna upp organisationen, vilket gör att 
kunden kan känna sig mer nöjd och säker på vad de köper. Att konkretisera tjänsterna är 
även bra för SiS klienter och ungdomar, samt för deras familj. Genom det kan de se vad 
som kommer att hända under vistelsen på institutionerna. 
 

• Tjänsten samproduceras och kunden är medproducent 
En tjänst produceras, levereras och konsumeras i regel samtidigt, vilket medför att en 
tjänst inte kan lagras. Detta ställer krav på att SiS utför tjänsten på samma sätt varje gång 
för att uppnå en jämn kvalitet. Under SiS tjänsteprocess är Socialtjänsten, klienter och 
ungdomar medproducenter i olika utsträckningar. De kan bidra med information eller 
diagnostisera ett problem eller till fullo vara medverkande genom hela processen. 
Kunderna kan även vara med och utveckla servicesystemet och kan fungera som 
marknadsförare av tjänsten genom att berätta för andra om den (Normann, 1992). När det 
gäller SiS är deras klienter och ungdomar tvångsplacerade, vilket innebär att de inte kan 
välja om de vill ha tjänsten eller inte. De kan inte heller helt bestämma vilken behandling 
de ska få. De kan dock påverka behandlingen på flera sätt, till exempel genom hur 
medgörliga och öppna de är för behandlingen. De påverkar även behandlingen på det sätt 
att de till viss del får vara med och bestämma upplägget i deras behandling. Hur mycket 
de får vara med och bestämma fastställs i styrande dokument som råd och riktlinjer. 
Klienterna och ungdomarna får även vara med och påverka genom så kallade 
brukarforum. Där har de möjlighet att framföra sina synpunkter på verksamheten till 
institutionschefer (SiS Kvalitetssystem, 2006). Allt som kommer fram dokumenteras och 
utgör underlag för verksamhetsplanering och utveckling. Socialtjänsten är medproducent 
eftersom de tar första kontakten med SiS och bestämmer placeringen för klienten eller 
ungdomen. Socialtjänsten har kontinuerlig kontakt med SiS från placering till och med 
uppföljningen av behandlingen. 
 

• Tjänster är ofta heterogena 
Det finns många olika typer av tjänster och de kan ha olika grader av standardisering. Ju 
lägre standardisering, desto lättare för kunden att påverka tjänstens utformning. Till 
exempel är mottagningsrutiner till stor del standardiserade på de olika institutionerna. 
Klienterna och ungdomarna har istället möjlighet att påverka sin behandling. Tjänsterna 
kan skilja sig mycket åt och följden blir att resultaten skiftar. Detta eftersom den 
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medproducerande kunden har olika tankar, beteende och krav. Självklart påverkar den 
anställdes prestationer, till exempel kan olika medarbetare inom SiS ge klienter och 
ungdomar olika uppfattningar och upplevelser kring sin behandling.  
 

3.3 Tjänst – Tre delar 
Ovan har det karateristiska med tjänster beskrivits samt det som gör SiS tjänster unika. 
Med tanke på en tjänsts unika egenskaper kan det vara invecklat att exakt beskriva vad en 
tjänst är. Hur tjänsten fungerar kan skilja sig i hög grad mellan olika tjänster. Ett 
restaurangbesök eller vård hos SiS verkar som två helt skilda företeelser. Echeverri & 
Edvardsson (2002) har dock skapat följande definition: 
 

”En tjänst kan beskrivas som en kedja av (sekventiella och parallella) 
värdeskapande aktiviteter eller händelser, vilket bildar en process i vilken 
kunden ofta medverkar genom att utföra olika moment i interaktion med 
tjänsteföretagets medarbetare (andra kunder eller utrustning/apparater) i 
syfte att uppnå ett visst resultat.” 

 
Denna definition visar vissa av delarna som togs upp i föregående stycke men det visar 
även vidare att en tjänst består av flera händelser. Dessa händelser bildar tillsammans en 
process där målet är ett visst resultat. För att SiS ska kunna jobba med kvalitetssäkring 
måste de veta vilken kvalitet de har på sina tjänster i nuläget och hur de möter kraven 
från olika intressenter. De måste kontrollera kvalitén inom tjänsternas alla delar, det vill 
säga i tjänstens process. Echeverri & Edvardsson (2002) menar att en tjänst kan beskrivas 
utifrån tre delar: kundresultatet, som beror av kundprocessen, vilket i sin tur påverkas av 
förutsättningarna för tjänsten. Samtliga tre delar påverkar tjänstens kvalitet. Det är 
viktigt att SiS förstår sammanhanget mellan de tre delarna om myndigheten effektivt ska 
kunna arbeta med att utveckla de tjänster de erbjuder. 
 

 
Figur 3.1 Tjänstens tre delar 
(Källa: Edvardsson & Olsson 1992, s.18) 
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3.3.1 Kundresultatet 
En tjänst syftar till att tillgodose kundbehov och infria kundens förväntningar, både 
uttalade och outtalade. I SiS fall handlar det om att leva upp till Socialtjänstens samt 
klienterna och ungdomarnas förväntningar. Det är viktigt att komma ihåg att det är 
kundernas upplevelse av och uppfattning om SiS processer och tjänstens totalresultat som 
formar kvalitetsuppfattningen. Upplevelsen och förväntningarna avgör i sin tur om 
kunderna blir nöjda eller inte. Hur resultatet uppfattas beror på kundens tolkning av den 
information som den fått av organisationen och inte organisationens avsikt med 
informationen (Echeverri & Edvardsson, 2002). Detta visar hur viktigt det är för SiS att 
skapa rätt förväntningar så att Socialtjänsten inte blir missnöjd när de använder 
tjänsterna. Att skapa rätt förväntningar underlättas för SiS i och med att de väljer att 
öppna upp organisationen. Det räcker dock inte att öppna upp verksamheten utan SiS 
måste även få förståelse för vilka förväntningar samt krav på kvalitet som Socialtjänsten, 
klienterna och ungdomarna har. Normann (1992) har ett annat sätt att förklara vad 
kundresultat beror på. Han menar att kundens upplevelse och värdering av den totala 
tjänsten som de får bestäms av två faktorer:  
 

• Huruvida servicepaketet inkluderar alla de komponenter (kärn- och kringtjänster) 
som kunden förväntar sig 

• Den omfattning i vilken var och en av dessa komponenter svarar mot de olika 
standarder och kvalitetskriterier som kunden förväntar sig 

 
Det är viktigt att ha i åtanke att det inte alltid bara är den enskilda kunden som värderar 
resultatet utan även andra personer runtomkring (Edvardsson & Echeverri, 2002). När det 
gäller SiS är det inte enbart Socialtjänsten, klienterna och ungdomarna som värderar 
resultatet utan även deras familjer och nätverk. 
 

3.3.2 Kundprocessen 
Som tidigare nämnt beror kundresultatet av kundprocessen. Vid tjänster är kunden ofta 
medproducent och de delprocesser som kunden är delaktig i kallas kundprocessen. Dessa 
delprocesser består av aktiviteter i tid och rum. Detta betyder att aktiviteterna sker i en 
viss kontext och är beroende av resurser som finns i rummet. I kundprocessen skapas 
värdet och resultatet ur kundens perspektiv. Kundprocessen är en mycket viktig del och 
om kvaliteten är dålig kommer även resultatet att bli dåligt (Echeverri & Edvardsson, 
2002). För SiS tillhandahålls själva tjänsten vid de olika institutionerna och klienter, 
ungdomarna samt Socialtjänsten är beroende av de anställda som jobbar där. Processerna 
kräver en viss tid att utföra och det varierar mellan SiS olika behandlingar. På vissa 
institutioner stannar klienterna och ungdomarna under högst 6 månader medan de på 
andra institutioner stannar under flera år. Kundprocesser är logiskt ordnade för att på 
bästa sätt uppnå ett visst resultat. SiS har till exempel först inskrivning, följt av 
behandling och till sist utskrivning. 
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Det är viktigt i kundprocessen att det tydliggörs vad som är kundens roll, delaktighet och 
ansvar i tjänsteprocessen (Edvardsson & Echeverri, 2002). SiS måste tydliggöra vad de 
kräver av klienten och ungdomen under behandlingen och vilket ansvar Socialtjänsten 
har under en klients eller ungdoms vistelse. Det är även lika viktigt att utveckla enkla, 
kundvänliga, pedagogiska processer som kunden lätt kan lära sig. Ju lättare processen är 
desto mindre fel borde uppstå under den och desto högre kvalitet borde det bli på 
resultatet. Ju lättare det blir för Socialtjänsten att förstå hur SiS arbetar desto lättare blir 
det för dem att ta rätt beslut när det gäller placering av en klient eller ungdom. Även ur 
klienten samt ungdomens synvinkel blir det smidigare för dem att anpassa sig och hjälpa 
till i behandlingen om de förstår processen de ska genomgå. Kunder är olika, vilket 
berörts tidigare och de kan ha helt olika upplevelser av samma aktiviteter. Detta gör att 
det blir viktigt för organisationer att inte bara försöka styra kundbeteendet utan även 
skapa förutsättningar för och styra kundupplevelsen av olika aktiviteter av 
kundprocessen. Det räcker inte att förstå kundens kognition10 och dess struktur utan det 
gäller även att förstå kundens känslor (Echeverri & Edvardsson, 2002 samt Edvardsson, 
1996).  
 

3.3.3 Förutsättningar för tjänsten 
Den sista delen i en tjänst är förutsättningarna för tjänsten. Namnet syftar till att det är 
vad företaget har att utgå ifrån när de skapar tjänsten. Förutsättningarna utgör grunden för 
hur slutresultatet kommer att bli. De skapas med hjälp av resurser inom företaget såsom 
medarbetare och teknik. För att säkerhetsställa kvalitet i tjänsten måste det vara kvalitet i 
alla delar av förutsättningarna för tjänsten (Edvardsson, 1996). Med förutsättningar avses 
det tjänsteerbjudande som kommunicerats och utlovats, tjänsteprocessen såsom den var 
tänkt att fungera samt tjänsteverksamhetens resurser och struktur. Det är därmed tre delar 
som påverkar förutsättningarna: tjänstekonceptet, tjänsteprocessen och tjänstesystemet.  

 

 
Figur 3.2 Faktorer som påverkar förutsättningarna för tjänsten   
(Källa: Edvardsson, 1996, s. 115) 

                                                 
10 Kognition, en psykologisk term som kort kan förklaras som en samlingsterm för människans olika 
tankeprocesser (www.wikipedia.org). 
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Tjänstekonceptet  
Tjänstekonceptet är en beskrivning av kundbehoven och hur de behoven skall tillgodoses 
i form av tjänstens innehåll eller tjänstepaketets utformning (Edvardsson, 1996). Denna 
del visar vad SiS erbjuder och genom den kan de se hur väl tjänsten stämmer överens, 
matchar, med vad kunderna efterfrågar. Tjänstekonceptet visar hur bra kvalitet det är på 
tjänsten (Gröönros, 1991), på kundnytta och fördelarna tjänsten har. Det här är en mycket 
viktig del för SiS att utveckla med tanke på kritiken om att de inte haft insikt i tjänsternas 
innehåll och kvalitet.  
 
Tjänstekonceptet kan delas upp i kundens primära och sekundära behov. Ett primärt 
behov för SiS kunder kan, i Socialtjänstens fall, vara att de vill att deras klienter och 
ungdomar får en bra behandling. Samtidigt som det primära behovet skapas uppkommer 
flera sekundära behov till exempel att de behöver få information om vilka 
behandlingsmöjligheter som finns tillgängliga för dem. Tjänsteerbjudandet kan även 
delas upp i kärn-, stöd- och bitjänst. För SiS är kärntjänsten behandlingen de erbjuder. 
Stödtjänsten är institutionen som klienten samt ungdomen får komma och bo på. En 
bitjänst kan vara de fritidsaktiviteter som de kan utöva på hemmen. Bitjänsterna är inget 
som påverkar själva kärntjänsten men kan ge en bättre upplevelse för kunderna som ska 
spendera en längre tid på institutionen.   
 
Tjänsteprocessen 
Tjänsteprocessen är de kedjor av aktiviteter eller händelser, parallella och sekventiella, 
som ”skapar” tjänsten. Den visar hur tjänstesystemets resurser ska nyttjas och hur 
tjänstekonceptet ska realiseras. Tjänsteprocessen kan delas upp i två olika processer 
(Edvardsson, 1996):  
 

• Huvudprocesser, de processer vars aktiviteter åstadkommer tjänster till externa 
kunder. En huvudprocess är till exempel behandlingsplaneringsmöten mellan 
avdelningsföreståndare och behandlingsassistenter 

• Stödprocesser, de som stödjer huvudprocessen. Det kan vara det administrativa 
arbetet inom myndigheten eller möten mellan institutionerna för att lära av 
varandra. 

 
Earl & Khan (1994) beskriver ytterligare två processer:  
 

• Nätverksprocesser, vilket enbart inte involverar organisationen utan också 
leverantörer, kunder och allierade. För SiS kan det vara möten med staten eller 
med Socialtjänsten. 

• Managementprocesser, vilka utgörs av de verktyg eller processer vilket syftar till 
att planera, organisera och kontrollera resurserna. Detta är en mycket viktig 
process i kvalitetsarbetet. Ledningen måste se till att medarbetarna är informerade 
om hur de ska jobba. Detta för att uppnå gemensamma arbetssätt. Ledningen 
måste även se till att alla samtliga institutioner har resurser och möjligheter att 
följa de kvalitetskrav som är uppsatta. I problematiseringen och syftet tog vi upp 
frågan om hur informationsflödet har fungerat under projektets gång. I vilken 
utsträckning har managementprocesserna fungerat under SiS projektet? 

 14
 



För att skapa bra förutsättningar är det viktigt att synliggöra de aktiviteter och processer 
som leder till att ”rätt” kvalitet skapas i tjänsten. Det bästa är att från början bygga in 
kvalité genom att ”rätt” tjänsteprocess utvecklas. Det som kan åtgärdas är att gå ner till 
grunden och kartlägga hur det ser ut idag och vad är ”rätt” och vad är ”fel” kvalitet. 
 
Förutom att skapa en djup förståelse för kundernas behov, förväntningar och agerande 
samt kundresultatet och kundprocessen är det viktigt att få kunderna samt medarbetarna 
delaktiga i utvecklingsprocessen. Organisationer kan behöva hjälpa kunder och 
medarbetare att få sina röster hörda. Detta är speciellt viktigt för SiS när de genomför ett 
kvalitetsarbete av sådan omfattande karaktär. Att få medarbetarna delaktiga påverkar 
deras engagemang och motivation för utvecklingsarbetet (Echeverri & Edvardsson, 
2002).  SiS bör även tänka på att samtliga medarbetarna inte behöver vara med i själva 
utvecklingen av projektet. Medarbetarna kan känna sig delaktiga i projektet enbart genom 
att de hålls informerade om vad som sker. 
 
Tjänstesystemet 
Tjänstesystemet avser de resurser och den organisationsstruktur som finns i 
tjänsteföretaget. Det skall stötta tjänsteprocessen i realiserandet av tjänsterbjudandet. Det 
finns flertalet sätt att beskriva och kategorisera systemets resurser och dess struktur, 
Edvardsson (1996) delar i dem i följande fyra delar:  

 
• Medarbetare  
• Kundresurser (om kunderna kan utföra en del i processen)  
• Teknisk-fysiska resurser (lokaler och datorer) och fysiska produkter (till exempel 

mat på institutionerna)  
• Organisationsstruktur och system 

 
Vissa av dessa resurser och strukturer inom organisationen är synliga för kunden, det vill 
säga den interaktiva delen. Inom SiS kan det till exempel vara den delen i behandlingen 
som klienten får vara delaktig i. Andra resurser och strukturer är dolda och fungerar som 
en stödfunktion. Det kan till exempel vara möten mellan personalen på institutionerna. 
Tjänstesystemet kan påverkas av företagets mål, visioner och strategier. Det kan även 
påverkas av vilka resurser och kompetenser som finns inom företaget. Ytterligare faktorer 
som påverkar systemet är lagar och förordningar, vilket kan innebära möjligheter eller 
begränsningar (Edvardsson, 1996). I SiS fall påverkas verksamhet av fyra olika lagar som 
kopplas till de olika behandlingsalternativen som tagits upp i kapitel två. 
 

• LVM, Lagen om vård av missbrukare (1988:870) 
• SoL, Socialtjänstlagen (2001:453) 
• LVU, Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) 
• LSU, Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (1998:603) 
 

3.4 En tjänstekartas uppbyggnad 
När organisation har definierat sina tjänster samt dess processer behövs vidare kunskap 
innan organisationen kan skapa en egen tjänstekarta. De behöver få förståelse för hur en 
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tjänstekarta formas och dess grundläggande komponenter i. Att ta fram tjänstekartor är en 
arbetsam och tidskrävande process. För att få fram en veklighetsnära och lättförstådd 
karta får organisationen prova sig fram och kontinuerligt utveckla tjänstekartan.  
 
Teorin om tjänstekartor kommer att hjälpa läsaren att få förståelse om hur SiS byggt upp 
sina tjänstekartor. Detta avsnitt kommer även att ge förståelse för om SiS följ teorin eller 
om de varit tvungna att finna egna lösningar. 
 
Först presenteras en bild av hur en tjänstekarta kan se ut samt vilka tjänstekartans 
huvudsakliga beståndsdelar brukar vara. 
 
         
 
 
 
                Tidsaxel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.3.3 Tjänstekartans struktur 
(Källa: Isaksson 2001 s.22) 
 
 
Aktörerna kan beskrivas utifrån fyra perspektiv; kund, frontpersonal, stödpersonal och 
ledning. Frontpersonalen är den inom organisationen som har kundkontakter. 
Stödpersonalen deltar i tjänsten men som inte har någon kontakt med kunderna. I kartan 
ritas aktörerna som deltar i processen in vertikalt i nivåer eller linjer. 
 
Aktiviteterna som ritas i kartan är kopplade till någon aktör. De förutsätts kunna relatera 
till varandra i tiden. Genom det bildas serier eller kedjor av parallella och sekventiella 
aktiviteter som tillsammans utgör tjänsteprocessen. De visas i kartan med aktivitetsrutor 
som löper horisontellt i kronologisk ordning i en tidsaxel. Aktivitetsrutorna kan vara av 
olika former och på det sättet beskriva olika sorters aktiviteter. I kartan ovan har man valt 
att använda sig av pilar och linjer som visar interaktioner mellan aktörer. 
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Synlighetslinjen skiljer de aktiviteter som är synliga för kunden eller inte. I den synliga 
delen upplever kunden tjänsteprocessen genom intryck från frontpersonalens aktiviteter 
samt beteenden, från tekniska hjälpmedel och miljön. Även andra kunder och fysiska 
produkter medverkar till helhetsbilden som kunden använder när den bedömer tjänsten. 
Huvuddelen av det arbete som företaget lägger ned på tjänsteprocessen är dock osynligt 
för kunden. Detta arbete hamnar under synlighetslinjen. 
 
Genomförandelinjen är gränsen mellan de aktiviteter som kan kopplas till arbetet med att 
förverkliga tjänsten och aktiviteter av ledningskaraktär (Isaksson, 2001 & Kullvén, 
1994).  
 
Ibland finns behovet av att beskriva tjänstekartor mer detaljerat vilket kan göras genom 
att de beskrivs i flera skikt istället för att ha en stor otymplig kartbild. Tjänstekartor i flera 
skikt bygger på samma grundstruktur men är indelad i flera beskrivningsnivåer. Det 
översta skiktet är en översikt över processen i sin helhet. Nästa skikt, skikt två, visas en 
del av översikten mer detaljerad. I det tredje skiktet visas en del av skikt två mer utförligt 
(Isaksson, 2001).
 

 
 
Figur 3.4 Principen för en tjänstekarta i flera skikt 
(Källa: Isaksson 2001 s.23) 
 

3.4.1 Praktiska arbetet med att skapa tjänstekartor 
Enligt Norling et al (1994) skapas en tjänstekarta i fyra steg. 
 

• Kartläggning av händelseförloppet, här kartläggs de mönster av aktiviteter, 
rutiner, och hjälpmedel som skapar tjänsten.  

• Identifiera tänkbara felkällor, undersök ifall det går att finna några felkällor 
(moment som inte fungerar) i processen med att skapa tjänsten. Om identifiering 
och markering av felkällor sker i ett tidigt stadium kan åtgärder förberedas redan 
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från början. Genom detta kan konsekvenser av misstag och överraskningar 
reduceras. 

• Bestämning av tidsgränser, tidsramar för de olika momenten ska bestämmas. 
Dessa tidsramar kan sedan justeras vid behov. 

• Analys av lönsamheten, en analys är nödvändig och kan göras utifrån flera 
perspektiv. Frågor som företaget kan ställa sig är: 

 
- Har tjänsten ett tillräckligt värde för kunden? Vilka moment är kritiska? 
- Är tjänsten lönsam för företaget? Vilka moment är kritiska? 
- Är tjänsten lönsam för underleverantörer och andra intressenter? Vilka 

moment är kritiska?  
 

3.4.2 Fördelar och brister med tjänstekartor 
Enligt Norling och Olsen (1994) finns det både fördelar och brister med att använda sig 
av tjänstekartor. En tjänstekarta ger en helhetssyn eftersom den visuellt visar kedjan av 
sammanhängande och ömsesidigt påverkade aktiviteter, vilket kan vara svårt att få grepp 
om utan tjänstekartans hjälp. Detta på grund av att tjänster ofta är immateriella. Kartan 
visar inte enbart kärntjänsten, utan är en beskrivning av hela tjänsteprocessen. Den visar 
även aktiviteter som ligger före, efter och parallellt med tjänsteprocessen. För SiS visar 
tjänstekartorna hur hela behandlingen utvecklas för klienten eller ungdomen. Den visar 
vad som kommer att hända under olika steg i behandlingen och vilka rutiner som finns 
för respektive steg. Tjänstekartan är ett allmänt hjälpmedel eftersom den skapar ett 
underlag för en gemensam referensram. Inom SiS ska kartorna hjälpa alla medarbetarna 
att utföra tjänsterna på liknande sätt. De kan användas vid utbildning av ny personal men 
även för de medarbetare som utför sitt arbete på flera institutioner, till exempel 
sjuksköterskor. En annan fördel med tjänstekartorna är att de underlättar för klienter eller 
ungdomar samt Socialtjänsten. I förväg kan kunderna ta reda på vad en tjänst från SiS 
innehåller. Detta kommer att skapa förväntningar som stämmer bättre överens med 
utförandet.  
 
En brist med tjänstekartor är att de lätt ger en statisk bild av vad som egentligen händer i 
processen. De kartlägger snarare det som är förståeligt än det egentligen görs. För att 
undvika detta har SiS i hög grad jobbat ut mot institutionerna. Det här har gett dem insikt 
om vad som sker ute på institutionerna samt hur rutinerna fungerar i praktiken. 
Tjänstekartor kan bli svårförstådda och komplicerade. Speciellt i fall där tjänsterna har 
flera olika handlingsalternativ. Det har SiS löst genom att alla institutioner har 
möjligheten att länka egna beskrivningar från de centrala tjänstekartorna. Det här 
tillsammans med tekniken gör att kartan blir mer hanterbar genom att all information inte 
visas i överska skiktet. SiS har med andra ord använt sig av tjänstekartor i flera skikt. Om 
inte flera skikt används kan en tjänstekarta bli otymplig och svårhanterbar. Att skapa en 
tjänstekarta är även en balansgång mellan generell information och detaljerade 
beskrivningar. Om en karta blir för detaljerad kan den lätt förlora sitt syfte men den måste 
ändå visa vad som sker under tjänsteprocessen. Underhållning av tjänstekartor kan vara 
ett krävande arbete som fodrar tid och kompetens som inte alltid finns inom företaget. 
Kontinuerliga förändringar är ett måste, men moment som inte fungerar ska inte 
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förbättras i det oändliga utan det kan ibland krävs att en helt ny tjänstekarta skapas. 
Tjänstekartor är därmed ett komplext arbete men kan ge mycket nytta åt organisationen. 
 

3.5 Projekt 
För att SiS ska kunna ta fram sina tjänstekartor måste de ha kunskap om hur ett 
projektarbete fungerar och vad som är betydelsefulla delar inom ett projekt. Det är viktigt 
att förstå att projekt genomgår olika faser och att både kommunikation och involverade 
personer påverkar slutresultatet. Tidigare har nämnts hur viktigt det är att det är kvalitet 
inom en tjänst alla delar för att det ska bli kvalitet i resultatet. Därför är det av vikt att SiS 
har kvalitet igenom hela deras projektarbete. Om denna förståelse saknas finns risk att 
resultatet inte blir det som önskades. 
 
Vad innebär ett projekt? Kertzner, (1992), Christensen & Kreiner, (1997), Bakka et al., 
(1993) menar att ett projekt har två olika betydelser: 
 

 ”Projekt kan avse dels ett visst sätt att utföra arbete och uppnå bestämda 
mål på, och dels ett visst sätt att organisera företaget på”.  

Lööw (2003) har en annan definition på projekt:  

”Projektformen innebär att använda mänskliga, materiella och finansiella 
resurser på ett planerat och organiserat sätt. I projektet genomförs en 
process från ide till verklighet med god struktur. Syftet är att minska 
tidsåtgång och kostnader för att nå en framgångsrik kvantitativ och 
kvalitativ förändring”.  

3.5.1 Projektets livscykel 
Ovanstående definitioner visar att ett projekt består av flera olika resurser vilka planeras 
och organiseras i syfte att uppnå ett visst resultat. Det är viktigt att förstå att projekt 
förändras och genomgår olika faser i tiden. Enligt Hetland (1992), Brinner et al. (1991) 
samt Christensen & Kreiner et al. (1997) kan projekt beskrivas med hjälp av livscykler. 
De delas in i fyra olika faser; Definitions-, Planerings-, Genomförande- och 
Reflektionsfasen.  
 
Definitionsfasen  
I definitionsfasen diskuteras projektet och en definition av projektproblemet tas fram för 
att senare kunna lösa problemet. En viktig del är att definiera tidsåtgång, resurser samt 
kunskap som kommer att krävas. I definitionsfasen skapas en medvetenhet om projektet 
och dess värde. Definitionsfasen utgör ofta en förstudie som syftar till att ge underlag till 
beslut om att acceptera eller avböja uppdraget (Macheridis, 2005). En projektledare bör 
utses i definitionsfasen. Detta för att projektledaren tidigt ska kunna bli medveten om och 
insatt i det beslutsunderlag som ligger till grund för projektet.  
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Planeringsfasen 
Syftet i planeringsfasen är att skapa struktur i projektet och att fastställa en tidsgräns. 
Därför är det viktigt att planera vad som ska äga rum, när och i vilken ordning. Hur 
detaljerad och övergripande planeringen kan genomföras beror på vilken typ av projekt 
det är fråga om. Projekt är antingen öppna eller konkreta. Skillnaden mellan dem är hur 
tydligt målen kan fastställas. Hur tydligt målet beskrivs avgör hur enkelt det blir att 
besluta om tidsplaner och bestämma resursbehov (Macheridis, 2005). Lööw (2003) 
påpekar vikten av att planera och använder orden:  
 

”Misslyckas du med planeringen, planerar du att misslyckas”.  
 
Syftet med planering är att:  

• Samordna resurser 
• Bedöma och hålla tidsplanen 
• Öka effektiviteten 
• Utnyttja rätt resurser 
• Göra rätt saker på rätt sätt 
• Undvika akututryckningar 
• Upptäcka avvikelser från målet 

 
Planeringen ska utmynna i en projektplan och bildar en gemensam grund för 
medlemmarna i projektgruppen. Den blir även vägledare för projektet (Lööw, 2003). 
Planen får inte vara statiskt utan måste kunna ändras i takt med att verkligenheten och 
förutsättningarna förändras (Nordberg, 2002).  
 
Projektplanen kan innehålla följande huvudrubriker (Lööw, 2003): 

• Bakgrund, syfte och mål 
• Avgränsningar 
• Åtgärds-/resursplanering 
• Tidsplanering 
• Projektorganisation 
• Information/förankring 

 
Genomförandefasen 
Till genomförandefasen räknas de aktiviteter som bidrar till att förverkliga projektplanen. 
Det betyder att gå från teoretisk planering till aktiv handling (Nordberg, 2002). Under 
genomförandet är det viktigt att hålla projektet på rätt spår utifrån vad man kom fram till i 
projektplanen. Projektet ska kontinuerligt planeras, utföras och granskas för att få insikt i 
vad som hänt, händer eller kommer att hända. Under genomförandefasen är det av stor 
vikt att upprätthålla gruppens och individernas engagemang, motivation och prestationer.   
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Reflektionsfasen 
I den sista fasen, reflektionsfasen, sker överlämnandet av projektresultatet och 
projektgruppens upplösning. Här är det viktigt att reflektera över vad som åstadkommits 
och hur vägen dit har varit. Reflektionen är viktig eftersom den ofta leder till 
kompetensutveckling (Macheridis, 2005). 
 

3.5.2 Involverade i projektet 
Ett projekt involverar flera medarbetare. Den med yttersta ansvar för projektet är 
projektledaren. Enligt Macheridis (2005) har projektledaren till uppgift att leda och styra 
projektets planering, genomförande och avslutning och har det övergripande ansvaret för 
att resultatet nås. Projektledaren har en viktig roll i att inspirera och entusiasmera 
gruppen. Ledaren ska ha kompetens och förmåga att genomföra projektet och leverera 
resultat. En viktig uppgift är att ansvara för att projektet når det uppsatta målet samt att 
avrapportera till ledningen (Lööw, 2003).  
  
I ett projekt behövs även en projektgrupp. Den avser de personer som arbetar tillsammans 
för att genomföra ett projekt och leverera ett projektresultat (Macheridis, 2005). Gruppen 
ansvarar för det löpande arbetet och för detaljbesluten under hela projekttiden. 
Rekrytering av projektmedarbetare är av stor betydelse. Kriterierna kan variera men det 
är viktigt att det finns medlemmar med specialkunskaper inom olika områden (Lööw, 
2003). Enligt Macheridis (2005) är det även viktigt att gruppen besitter rätt kompetens för 
att kunna genomföra projektet. Detta gör det betydelsefullt att identifiera behovet av 
utbildning eller kompetensutveckling. En viktig egenskap är att de har förmåga att arbeta 
i grupp. Lööw (2003) påpekar betydelsen av att bemanna en projektgrupp med deltagare 
som har vilja, engagemang och personligt intresse av att satsa på projektet. Hur stor 
projektgruppen är beror på omfattningen och komplexiteten i projektet. En bra 
projektgrupp ska helst inte bestå av fler än fyra till åtta personer. Det bidrar till flera 
infallsvinklar och idéer men samtidigt utan för stor risk för konflikter. 
 

3.5.3 Projektfaktorer 
I ett projekt finns flera faktorer som kan påverka slutresultatet. Det påverkas bland annat 
av de involverade personernas kompetens och kommunikationen dem emellan. Planering 
och dokumentation är två andra påverkande faktorer. 
 
Kommunikation 
Bristfällig kommunikation11och kunskapsspridning mellan projektmedarbetare och olika 
nivåer är ett vanligt dilemma. Att bygga upp ett effektivt kommunikationssystem är ett av 
projektledningens viktigaste uppdrag. De måste se till de kommunikationsbehov och 
eventuella kommunikationshinder som finns. Något som underlättar projektets 
genomförande är en bra intern kunskapsspridning. Det är den kunskapsspridning som 
sker inom det egna projektet och inom organisationen. Den uppfyller flera viktiga 

                                                 
11 Kommunikation, innebär att information, idéer, känslor och attityder överflyttas från en individ, grupp 
eller organisation till en annan individ, grupp eller organisation (www.wikipedia.org). 
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funktioner. Slutresultat kan bli bättre genom att projektmedarbetarna enklare kan fatta 
beslut eftersom de har tillgång till viktig och relevant information. Intern 
kunskapsspridning underlättar även delegering och bidrar till effektivisering och 
rationalisering12 av projektprocessen. Kunskapsspridningen bidrar även till att ge ökad 
arbetsmotivation samt ökad känsla av delaktighet och ansvarstagande. Den kan även 
minska risken för ryktesspridning och osäkerhet kring vad som kommer att ske. 
Bristfällig kommunikation kan bland annat göra att aktiviteter inte utförs korrekt och i 
rätt tid. Det kan även bidra till bristande processförståelse, vilket kan leda till att 
medarbetare inte ser hur olika aktiviteter är beroende av varandra och hur de är kopplade 
till slutresultatet.  
 
God kommunikation ska vara:  

• Begriplig, enkel och genomtänkt 
• Kontaktskapande så att en dialog uppstår 
• Konsekvent för att skapa trovärdighet 
• Tillgänglig så den kan motivera och engagera 

 
Kommunikation ska ske löpande under projektet och det är betydelsefullt att veta vem 
eller vilka som informationen ska kommuniceras till (Macheridis, 2005). 
 
Det finns två typer av kommunikation; envägs- och tvåvägskommunikation. 
Envägskommunikation är till exempel reklam och tidningar. Där bestämmer enbart 
sändaren vad budskapet ska innehålla. Tvåvägskommunikation är en dialog där både 
sändaren och mottagaren kan stämma av budskapets innebörd. Oavsett 
kommunikationstyp är kommunikationen en tvåvägsprocess och ansvaret för att den når 
fram såsom avsiktligt, ligger hos både sändaren och mottagaren. Om mottagaren inte har 
förstått eller lyssnat beror det till stor del på det sätt som sändaren förmedlade budskapet. 
Går budskapet inte fram, får sändaren göra ett nytt försök, kanske på ett annat sätt (Lööw, 
2003). Valet av överföringskanal är viktigt för att säkerhetsställa att mottagaren verkligen 
nås. Information kan sändas genom till exempel en projektdeltagare eller media 
(Macheridis, 2005).  
 
Administration och dokumentation 
För att tydliggöra kommunikation är det viktigt med administration och dokumentation. 
Detta underlättar överföringen av information mellan olika aktörer, vilket ofta utgör en 
svag punkt i projekt. Det ska vara lätt att under alla stadier i projektet finna information 
om och hur projektet fortskridit. Av ytterst vikt är att projektet dokumenteras löpande, 
detta i syfte att bland annat säkerhetsställa att projektet går åt rätt mål och håller 
tidsramen. Genom dokumentation kan kunskap samlas om misslyckade och lyckade 
projekt. Detta kan sedan användas till framtida projekt. Effekten av dålig administration 
kan leda till irritation, förvirring och osäkerhet vilket i sin tur leder till ineffektivitet av 
projektet. 
 
                                                 
12 Rationalisering, åtgärd som vidtas för att öka produktiviteten i en verksamhet. Det kan ske antingen 
genom att minska kostnaderna med bibehållen produktion eller genom att öka produktionen med bibehållna 
resurser (www.wikipedia.org). 
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Övriga faktorer 
För att uppnå god kvalitet inom ett projekt finns det flera viktiga parametrar. En av ytterst 
vikt är målformuleringen. En oklar målformulering skapar osäkerhet med avseende på 
vilket resultat projektet kommer att leda till. En medföljande risk är att projektet blir 
otydligt (Lööw, 2003).     
 
Projektets kvalitet påverkas även av projektdeltagarnas kunskaper. Som tidigare nämnts 
kan behov av utbildning finnas. Det kan ske genom en enbart teoretisk utbildning. 
Macheridis (2005) menar dock att ett bra sätt att få kunskap är genom aktionsbaserad 
inlärning. Detta betyder att deltagaren når en djupare och mer användbar kunskap genom 
att de själva testar teorin i praktiken.  
 
Echeverri & Edvardsson (2002) säger att för att en internutveckling ska få ett lyckat 
resultat krävs ett starkt engagemang från företagets ledning. Detta påpekas även av två 
andra författare vilka säger att:  
 

”Det värsta hotet mot projektframgång är bristande stöd från 
företagsledningen” (Nilsson, 2003).  
 
”En vanlig fälla för ett projekt är att det fortskrider utan avstämning i 
ledningen” (Lööw, 2003).  

 
Projektmedarbetarnas engagemang och motivation avtar ofta under projektets gång och i 
takt med att nya svårigheter uppstår (Macheridis, 2005). Ju längre tid ett projekt varar, 
desto större är risken att slutresultat blir ointressant. Projekt som fortskrider längre än tre 
år anses vara för långa (Nordberg, 2002).  
 
Kvalitetsuppföljning är en viktig del för projektet. Det avser att löpande under projektets 
livscykel kontrollera att projektplanen följs. Detta kan dock ses som ett överflödigt 
arbete. Genom att istället arbeta med kvalitetssäkring kan besparingar göras på sikt 
genom att eventuella kostnader för felkorrigering minskar. Kvalitetssäkring innebär att 
organisationen kontrollerar att det framväxande projektresultatet uppfyller vissa 
kvalitetskrav. Dessa krav kan skilja sig mellan olika intressenter eftersom de kan ha olika 
syn på vad rätt kvalitet är. Det är dock kundens syn på kvalitet som är det viktigaste 
eftersom det är den som värderar resultatet (Macheridis, 2005). 
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4. Metod 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren förståelse för tillvägagångssätten vi använt oss av 
för att få fram information. I början beskrivs vilken ansats vi valt för att sedan gå in på 
vilken datainsamlingsmetod som använts. Vidare förklaras hur intervjuobjekt har valts ut 
och hur dessa intervjuer genomförts och hur data bearbetats. Sist tas analys och tolkning 
samt metodkritik upp.  
________________________________________________________________________ 
 

4.1 Val av ansats 
I vår uppsats har vi valt en kvalitativ undersökningsansats. Syftet med en kvalitativt 
inriktad studie är att skaffa en djupare kunskap inom ett visst ämne. Det kan ske genom 
till exempel intervjuer, djupintervjuer och fokusgrupper. I dessa ges informanten 
möjlighet att närmare förklara sina synpunkter (Jacobsen, 2002). Vi har valt en kvalitativ 
studie för att få utökad förståelse för hur SiS skapade sina tjänstekartor. Detta även för att 
få en djupare inblick i hur de själva sett på projektet. Syftet med uppsatsen är att 
kartlägga arbetsgången och hur SiS har byggt upp projektet med tjänstekartor. Vi har valt 
att undersöka ett litet antal förhållanden på ett grundligt sätt. Vi har med hjälp av en 
aktuell frågeställning försökt få fram så mycket som möjligt ur varje informationskälla.   
 
I en kvalitativ metod skapas ofta en närkontakt mellan forskaren och de undersökta 
enheterna (Patel & Davidsson, 1994). Enligt Holme & Solvang (1997) får forskaren i en 
kvalitativ studie ett perspektiv inifrån, med det menas att han sätter sig in i den 
undersöktes situation och försöker att se världen utifrån denne. Om närhet skapas kan det 
resultera i att forskaren omedvetet påverkar informantens svar, vilket är en svaghet för 
metoden. I vårt fall är risken för närhet liten eftersom vi endast gjort en längre intervju 
med varje tillfrågad person och efteråt några korta uppföljande kontakter via e-post eller 
telefon. 
 
En kvalitativ metod kräver att man koncentrerar sig på ett fåtal enheter och då lämpar sig 
en explorativ inriktning (Jacobsen, 2002). Vid en explorativ inriktning undersöks 
problemområdet så mycket som möjligt (Christiansen et al, 1998). Vår uppsats är 
kvalitativ samt en del av ett större forskningsprojekt är därmed explorativ.  
 

4.2 Datainsamlingsmetod 
Undersökningen har en kvalitativ ansats och explorativ inriktning har uppsatsen byggs 
upp på dokumentstudier, personintervjuer samt telefonintervjuer. Vi har samlat in 
kunskap om ämnet genom dokumentstudier men empirin baseras främst på information 
från person- samt telefonintervjuer. Dokumentstudierna låg främst som grund för att få 
förståelse för SiS projekt och för vad som borde tas upp under intervjuerna. Intervjuer 
genomfördes med personer som varit involverade i SiS projekt med tjänstekartor. De var 
främst medarbetare från huvudkontoret och olika institutioner. Intervjuer genomfördes 
även med medarbetare som praktiskt fått ta del av och arbetat med tjänstekartorna på 
institutionerna.  
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4.2.1 Dokumentstudier 
För att få förståelse för projektet användes interna och externa dokument från SiS samt 
från Bo Edvardsson. Vi har haft tillgång till projektets offert, utbildningsmaterial för 
kvalitetsutbildningen, material om SiS kvalitetssystem, verksamhetsanvisningar, beslut 
från ledningen och tjänstekartor av äldre modell (för vidare information se 
källförteckningen). Dessa dokument har gett oss kunskap om projektet och SiS innan 
intervjuer utfördes. Dokumenten har även varit till hjälp för att säkerställa vissa datum 
och rutiner som framkom i intervjuer, såsom till exempel tidpunkt för projektets start, 
utbildnings datum.  
 
En stor del av dokumenten vi tagit del av har varit övergripande planer på hur projektet 
skulle se ut och inte hur det faktiska resultatet blev. SiS har på grund av långa möten inte 
dokumenterat sina diskussioner alls. Vilket gjort att det finns bristfällig dokumentation på 
beslut men även på detaljerade planer och scheman, eftersom det mesta skedde muntligt. 
 
Empirin kommer därför till allra största del ifrån intervjuer med personer som på ett annat 
sätt deltagit i projektet. Intervjuerna har genomförts både över telefon och genom 
personliga möten. 
 

4.2.2 Personintervjuer  
Det genomfördes tre intervjuer vid SiS huvudkontor i Stockholm samt en mindre intervju 
med Bo Edvardsson. Fördelar med personintervjuer är att kroppsspråk och gester gör det 
lättare att tolka svaren (Jacobsen, 1993). Personintervjuerna gav möjlighet att kunna följa 
med i aktuella dokument, samt få vissa fenomen förklarade med handgjorda figurer under 
intervjuns gång. På grund av tidsbrist och att SiS medarbetare är spridda över hela landet 
utfördes endast fyra personintervjuer. Tre av dessa var med medarbetare från 
huvudkontoret. Dessa informanter var nyckelpersoner under projektets gång.  
 
Eftersom Bo Edvardsson har varit konsult under projektet och är anställd vid CTF i 
Karlstad valde vi att först genomföra en intervju med honom. Detta skedde i ett tidigt 
stadie. Genom den intervjun kundes vi tidigt få en överblick av SiS projekt. Intervjun 
med honom samt dokumentstudier förberedde oss inför intervjuer med SiS medarbetare.  
 
Det genomfördes en intervju med Tomas Ring, projektledare och enhetschef på 
planeringsavdelningen på SiS huvudkontor. Intervjun varade drygt 90 minuter och hela 
projektets upplägg och arbetssätt diskuterades. Vid ett senare tillfälle intervjuades Åsa 
Frodlund, biträdande projektledare. Denna intervju varade under drygt 120 minuter och 
här kunde vi gå in på projektets detaljnivå. Frågetecken som kommit upp efter den första 
personintervjun samt de tre första telefonintervjuerna kunde redas ut. Även Amhad Mari 
som arbetat som IT och systemansvarig intervjuades. Då berättade han under cirka 40 
minuter om hur projektet har kunnat realiseras rent tekniskt. 
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4.2.3 Telefonintervjuer 
Det genomfördes fem telefonintervjuer. Telefonintervjuer är inte tidskrävande och 
medför inte stora kostnader. Dock kan viss information förbises eftersom bland annat 
gester och kroppsspråk inte kan uppfattas. Ett telefonsamtal kan därför kännas abstrakt. 
Det kan också vara lättare för informanten att avbryta för att slippa undan intervjun. Vida 
känt är att det finns olika typer av personligheter, vissa kan ha svårt för att tala i telefon. 
Vissa blir fåordiga och upplever det som en allmän pinsam situation (Jacobsen, 1993).  
 
Informanterna vi intervjuade hade varit delaktiga med att utforma tjänstekartorna eller 
med att prova dem praktisk på institutionerna. Varje intervju tog emellan 30-45 minuter. 
 

4.3 Val av informanter  
Vi gjorde ett strategiskt urval av informanter. Ett strategiskt urval, även kallat 
bedömningsurval, används huvudsakligen vid kvalitativa undersökningar. Med denna 
urvalsmetod vill forskaren nå en viss typ av människor och beskriva någonting ingående 
(Albo & Jäverberg, 1990). Informanterna valdes ut beroende på hur inblandade de varit i 
projektet med tjänstekartorna. Genom vår första kontakt med huvudkontoret fick vi namn 
på ett urval av personer som varit involverade i projektet. Från den listan valde vi ut 
informanter för att få en bra blandning av medarbetare med olika arbetsuppgifter i 
projektet med tjänstekartorna och inom SiS. De personerna som vi intervjuade var 
institutionschefer, avdelningsföreståndare, utvecklingssekreterare, anställda från 
huvudkontoret samt en inhyrd konsult.  
 
Enligt Jacobsen (1993) är det bra att göra efterforskningar för att ta reda på vad varje 
informant har för arbetsuppgift och hur den är involverad i undersökningsämnet. Före 
intervjuerna tog vi reda på vad informanten hade för arbetsuppgifter inom SiS. Även 
vilket sätt de varit involverade i uppbyggandet av tjänstekartorna. Några av 
informanterna var deltagare i en arbetsgrupp som kontinuerligt träffades för att diskutera 
varje del i uppbyggandet av tjänstekartorna. Andra arbetade självständigt och 
rapporterade till gruppen. Genom vårt urval känner vi att vi kunnat få fram flera olika 
synvinklar på hur projektet fortskridit. 
 

4.4. Intervjuguide  
Inför samtliga intervjuer gjordes förberedelser i form av att i förväg sammanställa en 
intervjumall formad efter informanten (bilaga 1-5). Syftet med en interjumall är att alla 
informanter intervjuas om relevanta och likartade teman (Jacobsen, 1993). Genom 
intervjumallarna kunde vi säkerhetställa att informanter med liknande arbetsuppgifter 
intervjuades med likartade frågor. Våra intervjuer har enligt Christiansen et al. (1998) 
varit semistrukturerade. Det innebär att vi intervjuat efter en uppsättning grundfrågor följt 
av relevanta följdfrågor och utvikningar till intressanta ämnesområden. Vår handledare 
kontrollerade intervjumallen inför våra tre första intervjuer. Intervjumallen skickades till 
informanterna i god tid innan intervjutillfället. Detta gjorde att informanten hade 
möjlighet att fundera över frågorna. De kunde även förbereda sig genom att ta fram 
material som kunde behövas under intervjun. 
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4.5 Praktiskt genomförande 
Som vi nämnt ovan genomfördes intervjuerna med SiS medarbetare antingen på SiS 
huvudkontor i Stockholm eller via telefonintervjuer. Samtliga intervjuer inleddes med att 
ställa frågor av karaktären: Vad har din del i projektet varit och när blev du insatt? Dessa 
övergripande frågor var betydelsefulla då svaren på dem gav oss information om hur 
korrekta våra efterforskningar varit. Efter dessa inledande frågor kunde det fastställas hur 
involverad informanten varit i projektet. Genom det kunde intervjun anpassas ytterligare 
för informanten och graden av hur stor betydelse intervjun kom att ha för uppsatsen 
kunde bestämmas.  
 
Eftersom vi som intervjuare besatt en grundläggande kompetens kan våra intervjuer 
kallas djupintervjuer. En djupintervju ger ytterligare insikt inom aktuella områden 
(Christiansen et al.,1998). Frågorna ställdes i största mån i kronologisk ordning. Detta ger 
enligt Lantz (1993) ett bättre flyt i intervjun. Vid de tillfällen där svaren var oklara 
hjälptes informanten för att få ut så uttömmande svar som möjligt. I slutet av varje 
intervju gavs utrymme för informanten att fritt uttrycka tankar och eventuellt göra tillägg 
från de tidigare svaren.  
 
Vid varje intervjutillfälle deltog två till tre intervjuare och en informant, vilket både har 
fördelar och nackdelar. En nackdel är att informanten kan känna sig i underläge. Enligt 
Trost (1997) ökar informationsmängden och speciellt förståelsen oftast när fler än en 
person intervjuar. Vi ansåg att det bästa alternativet var att samtliga av oss deltog under 
intervjuerna. Även chansen till att komma på fler relevanta följdfrågor ökade också. 
 
Telefonintervjuerna genomfördes med högtalarfunktion på telefonen. Det gav oss 
möjligheten till att alla uppsatsdeltagare kunde medverka under intervjun. Dock valdes en 
intervjuare ut under telefonintervjuerna, för att vi inte skulle avbryta varandra. Det 
minskade risken att uppfattas som oprofessionella och förvirra informanten.  
 
Samtliga intervjuer spelades in digitalt. Det finns flera positiva aspekter med att spela in 
intervjuer. Inspelningen gör att det finns möjlighet att efteråt lyssna på intervjun 
upprepade gånger och ordagrant få fram vad som sades. Risken för att uppfatta 
informantens svar felaktigt reduceras (Jacobsen, 2002). Men en inspelning kan även 
ordval och tonfall som inte uppfattades under intervjuns gång upptäckas. Vidare gör 
inspelningen det svårt att förlora kommentarer, vilket skulle vara av stor risk om 
intervjuaren antecknar under intervjuernas gång. Det är även positivt att spela in då 
intervjuaren kan koncentrera sig på teman och dynamiken i intervjun (Kvale, 2001). Det 
gör det smidigare för intervjuaren att studera informanten och verkligen lyssna på vad 
den säger, vilket i sin tur gör det lättare att ställa följdfrågor. Utifrån inspelningen 
framkommer även vad som var bra respektive dåligt under intervjuerna. Intervjuaren kan 
ta med erfarenheten till nästa intervju och kan ge kritik till sig själv. Det finns dock 
nackdelar med att spela in. Det första är att inspelningen är tidskrävande att avlyssna 
samt att det finns risk för att informanten känner sig obekväm med att bli inspelad (Trost, 
1997).  
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4.6 Databearbetning, analys och tolkning 
Med hjälp av inspelningen kunde samtliga intervjuer transkriberas. Transkriberingen har 
gjort det smidigare för oss att återgå till intervjuerna inför empirikapitel. Den har även 
förenklat vid citat och vår allmänna förståelse av projektet eftersom det varit smidigt att 
jämföra informanternas svar. 
 
Enligt Andersen (1998) kategoriserar en analys insamlad empiri i syfte att rapportera vad 
man har kommit fram till. Att analysera kvalitativ data är tidskrävande och en omständlig 
process. Detta beror på att den information som samlats in är ostrukturerad och kräver 
mycket tid att sammanfatta. Analysen i en kvalitativ ansats är mer personlig än i en 
kvantitativ metod, vilket beror på insamlaren själv analyserar data i en kvalitativ ansats 
(Halvorsn, 1992).  
 
I uppsatsen har information från intervjuer samt dokument tolkats. Enligt Halvorsen 
(1992) är det viktigt att tolkningarna gör att informanten känner igen sig. Informationen 
vi fått fram har diskuterats fram och tillbaka mellan uppsatsgruppens medlemmar. Först 
skapades en övergripande bild av projektets arbetsgång. Ju mer information vi fick desto 
större förståelse fick vi för hur projektets detaljerat fortskridit. Diskussionerna mellan oss 
har varit nödvändiga för att få en så korrekt uppfattning som möjligt. Under uppsatsens 
gång har några av informanterna kontaktas efter sin intervju. Detta gjordes för att ställa 
ytterligare någon fråga eller säkerställa att vi tolkat ett fenomen rätt. Denna efterkontakt 
skedde via e-post eller ett kort telefonsamtal. Genom våra diskussioner och kontakter 
med SiS medarbetare har vi kunnat strukturera upp informationen vi fått. Genom det har 
vi skapat oss en bild över hur SiS arbetat i projektet och hur vägen till att få de slutgiltiga 
tjänstekartorna sett hur. 
 

4.7 Metodkritik 
Ingen undersökningsmetod är helt felfri. En grundläggande anledning till detta är att det 
vanligtvis är omöjligt att studera en hel population, oavsett om det en kvantitativ eller 
kvalitativ ansats (Scandura & Williams, 2000). Vi har valt att intervjua projektets 
nyckelpersoner. Vi har inte haft möjlighet att intervjua samtliga personer som mer eller 
mindre varit involverade i projektet.  
 
Under intervjuerna ställdes lite svävande och övergripande frågor. Vilket var positivt 
eftersom det gav utrymme till mer öppna svar. Informanterna kom ibland in på områden 
och som vi själva inte funderat att ställa frågor om. Samtidigt kan de övergripande 
frågorna ha gjort att vi missade detaljer på specifika områden inom projektet. Det var 
även svårt att få ingående svar från informanterna. De växlade även fram och tillbaka 
under projektets kronologiska gång vilket gjorde det svårt för oss att följa ordningsföljden 
i den förskriva intervjumallen. Vi ansåg att det skulle ha upplevts oartigt av oss att 
avbryta informanten i sitt berättande och lät dem till viss mån fortsätta.   
 
I högsta grad försöktes intervjuareffekten elimineras. Intervjuareffekten uppstår när 
informanten vill göra ett bra intryck eller svara på frågorna trots att de egentligen inte kan 
svara (Halvorsen, 1992). Frågorna samt följdfrågorna formulerades så att informanten 
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fick förtroende för oss. Genom det kunde de öppna sig och svara ärligt. Ett exempel på 
detta var när vi frågade om kvalitetsutbildningen alla informanter deltagit i. Många 
svarade kortfattat att de tyckte den var bra. Genom följdfrågor kunde information fås 
fram om att de uppfattat vissa delar i utbildningen som obegripliga samt svåra. 
 
Vi såg ett genomgående mönster av att informanterna glömt detaljer. Detta berodde på att 
det var längesedan som projektet startade. Även den bristfälliga dokumentationen under 
projektets gång bidrog till glömska. Vi tror att det här till viss del kan ha påverkat vårt 
resultat till viss del. Det här eftersom det är troligt att informanten förträngt de besvärliga 
delarna av projektet samt förskönat de positiva. I vissa fall kan det även ha varit tvärtom.  
 
När informanterna hade svårt att svara på vissa frågor kan vi i viss mån ha lett dem i 
deras tankar. Deras svårighet med att svara berodde på det bristande minnet samt när det 
gällde att nämna brister med projektet. Även att kritisera sin egen arbetsinsats var något 
som de hade svårt med. När vi i uppsatsgruppen hade fått reda på information som kunde 
hjälpa dem att svara, hjälpte vi dem, men samtidigt ville vi att de skulle berätta sin 
version. Därför väntade vi på tecken på att de inte skulle ge oss svar innan vi gav dem en 
ledtråd till hur vi uppfattat det. Denna metod kan ha lett till att information som 
informanten inte skulle ha kommit på av egen hand kom upp till ytan. Samtidigt behövde 
vi säkerställa att den information vi fått av andra informanter stämde överens med hur 
verkligheten sett ut. 
 
Människor har olika personligheter och det gjorde att vissa informanter berättade 
ingående om projektet medan andra svarade mer kortfattat. Olikheter fanns även i hur 
välvilliga de var att avsätta tid för oss i uppsatsgruppen. De informanter som ville skynda 
på intervjun kan ha gett snabba svar utan att noga tänka igenom hur arbetsgången 
egentligen gått till. Vi var dock noggranna med att innan intervjuerna berätta den 
beräknade intervjutiden. 
 
Efter ett antal intervjuer upptäcktes ett mönster på hur frågorna besvarades. Vi fick 
samma information av informanterna. Detta betraktades som ett tecken på att vi nått en 
mättnad av informanter med den befattningen. Det vill säga informanter från SiS 
huvudkontor och institutionernas ledning. Det skulle ha varit av intresse att studera 
medarbetare som inte varit direkt involverade och se hur de upplevt projektet. På grund 
av tidsbrist fanns inte den möjligheten.  
 
Enligt Christensen et al. (2001) kan det vara svårt att anpassa viss data till den specifika 
undersökningen. Detta var till viss del ett problem för vår del eftersom gällande teori 
inom både tjänster och tjänstekartor inte är helt applicerbart på SiS. Vidare när det gäller 
vår teoretiska referensram kan det ses som en brist att vi endast valt att använda en liten 
del utländsk litteratur. Eftersom vi vet att tjänsteforskaren Bo Edvardsson är världskänd 
samt att han var anlitad konsult för SiS projekt anser vi att hans teorier är de mest 
relevanta för vår uppsats. Enligt Patel & Davidsson (1994) behöver forskaren ha ett 
kritiskt förhållandesätt gentemot den erhållna informationen. Bell (2000) nämner 
tumregler för att kontrollera att informationen är av betydelse. Det kan till exempel vara 
att författaren har ett gott rykte och anseende, att författaren citeras av andra forskare och 
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författare. Svensk litteratur om tjänster och tjänstekartor är skriven av ett fåtal kända 
forskare, där Bo Edvardsson är en av dem. I sin litteratur refererar dessa forskare till 
varandra vilket gör att vi anser att den teori vi fått fram är trovärdig.  
 
När det kommer till tolkning av information från våra intervjuer har vi försökt att 
eliminera subjektivitet i största mån. Enligt Ekholm & Fransson (1992) är det dock 
viktigt att ha i minne är att tolkningen av data färgas av egna erfarenheter. Subjektivitet 
kan minskas genom att intervjuaren vid en kvalitativ analys är så öppen som möjligt 
(Andersen, 1998). Vi i uppsatsgruppen avgör dock, mer eller mindre medvetet, vad som 
ska tas upp och inte i uppsatsen. Urval av citat i uppsatsen färgas av subjektiva 
värderingar. Genom citat kan läsaren ledas i den riktningen vi vill. 
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5. Empiri 
Nedan följer en beskrivning av SiS arbete med att utveckla tjänstekartor. Materialet i 
empirin är en sammanställning av genomförda intervjuer samt dokument från SiS och 
konsulten. Empirin ligger tillsammans med den teoretiska referensramen som grund för 
vidare diskussioner i analysen och slutorden. 
________________________________________________________________________ 
 
Detta kapitel kommer till stor del att följa projektets kronologiska ordning. I inledningen 
presenteras bakgrunden till projektet. Sedan följer en beskrivning av projektplanering och 
utbildning. Vidare förtydligas de personer som varit delaktiga. Resterande avsnitt 
förklarar projektets arbetsgång och varje delmoment. Varje rubrik innefattar två delar: En 
processbeskrivning samt informanternas åsikter.  
 
Nedan följer en beskrivning av viktiga moment under projektets arbetsgång: 

   

Våren         2004 Beslut om att utveckla ett kvalitetssystem inom myndigheten 
Juli 2004 Offert från konsulten, startskott för projektet 
Hösten 2004 Planering av genomförandet  
November  2004 Utbildningarna ledda av Bo Edvardsson startade 
Januari 2005 Arbetsgruppens första möte  
Maj 2005 Institutionerna får anvisningar om att arbeta fram egna tjänstekartor 
Sept 2005 Institutionernas tjänstekartor kommer in 
Hösten 2005 Ny Generaldirektör inom SIS 
Jan  2006 De centrala tjänstekartorna prövas på institutionerna 
Hösten 2006 De centrala tjänstekartorna fastställs av ledningen 
Jan-Feb     2007 Tre konferenser inför implementering 
Feb-Mars 2007 De centrala tjänstekartorna revideras 
Mars 2007 Mallar, dokument och centrala tjänstekartorna lades ut på intranätet 
April 2007 De centrala tjänstekartorna lades ut på SiS hemsidan 
Hösten 2007 Institutionernas tjänstekartor ska vara reviderade 
Dec 2007 Vinnaren av Götapriset offentliggörs 

5.1 Bakgrund till SiS projekt 
Det var flera faktorer som startade projektet. Myndigheten hade tidigare fått kritik 
eftersom de saknades ett genomgående sätt att genomföra rutiner under klienternas 
behandling. Det visade sig att SiS hade ett behov av att beskriva sina arbetsprocesser 
tydligare. Riksdagens Revisorer hade även granskat verksamheten och kände att det 
saknades full insikt i utvecklingen. De ville kunna styra inriktningen på SiS. Revisorerna 
ansåg att länken mellan verksamheten och ledningen var svag.  
 
Kvalitetsarbetet startade med ett initiativ av Maria Åberg, dåvarande planeringsdirektör 
på SiS. Under våren 2004 bestämde hon att ett kvalitetssystem skulle utformas. Syftet var 
att vidareutveckla kvalitetskulturen och verksamhetens innehåll. Utgångspunkten för 
projektet var att precisera tjänsteinnehåll och tjänsteprocesser. På det sättet ville de få ut 
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mer av insatta resurser och samtidigt förbättra medarbetarnas arbetstillfredsställelse. 
Även kundnyttan (för ungdomar, klienter och socialtjänsten) var en viktig del i projektet. 
De ville att kunderna ska känna att tjänsten ger ett mervärde.   
 
Innehållet och syftet med hela kvalitetsarbetet var att (TjänsteUtveckling i Karlstad AB, 
2004): 
 

• Beskriva de tjänster som SiS erbjuder i form av tjänstekoncept och tjänstekartor 
och därmed precisera verksamhetsinnehåll som grund för 
verksamhetsuppföljning, lärande och utveckling 

 
• Kvalitetssäkra tjänsterna samt organisationen (roller, ansvar, dokumentation och 

resursanvändning) i vilka de produceras 
 
• Introducera ett system för klagomålshantering, samt 
 
• Utbilda chefer och medarbetare på såväl huvudkontoret som institutionerna i vad 

tjänstekvalitet innebär inom SiS verksamhetsområde och vad som krävs för att 
uppnå en hög och jämn kvalitet. Utbildningen lägger särskild vikt vid frågor som 
berör bemötande, värderingar och andra aspekter på förhållningssätt (inom ramen 
för regelverk och myndighetsutövande) till ungdomar, klienter, socialtjänst och 
andra intressenter. Utbildningen förmedlar teori och praktisk kunskap om 
tjänstekvalitet, metoder för kvalitetsarbete, illustrerade exempel samt praktiska 
övningar och omfattar två eller tre dagar.  

 

5.2 Projektplanering 
Våren 2004 inleddes projektet genom ett muntligt beslut taget av Maria Åberg. Hon 
kontaktade i ett tidigt skede Bo Edvardsson, som är tjänsteforskare vid CTF. Han fick 
förfrågan om intresset fanns av att arbeta som konsult och vara delaktig i SiS projekt. I 
juli 2004 skickade Bo Edvardsson in en offert angående projektinnehållet. Detta var det 
första skriftliga dokumentet vilket gjorde att kvalitetsarbetet kunde påbörjas. Bo 
Edvardsson hade till uppgift att bidra med sin erfarenhet från tidigare tjänsteforskning 
samt kvalitets- och tjänsteutveckling. Han skulle fungera som ett stöd åt andra 
involverade samt förmedla ett gemensamt synsätt. 
 
Projektet behövde en projektledare och medarbetaren som fick ansvaret var Tomas Ring. 
Tillsammans med Maria Åberg och Bo Edvardsson genomfördes hösten 2004 
projektplanering och metodgenomgång. Ledningen var närvarande och det sträckte sig 
under två dagar. Syftet med planeringen var att sätta upp mål och former för 
genomförandet av kvalitetsarbetet. Även skulle ledningens stöd säkerställas för att 
projektets syfte och resultat skulle leva vidare även när projektet avslutats. Det var viktigt 
att syftet blev tydligt inom SiS för att projektet skulle fungera så effektivt som möjligt. 
Alla medarbetare skulle förstå sin roll och vilket ansvar de hade. Under våren 2005 
tillkom Åsa Frodlund som fick titeln biträdande projektledare.  
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För att få kunskap inom kvalitetssystem använde sig SiS av teorier och metoder från 
tjänsteforskning. Även erfarenheter från liknande projekt inom bland annat statliga 
myndigheter och kommuner fungerade som en kunskapskälla.  
 
Projektet har i efterhand fått kritik för det faktum att det aldrig fanns något skriftligt 
uppdrag från ledningen. Det saknades en utgångspunkt som visade vad ledningen ville 
genomföra och vilka mål de ville uppnå. I efterhand menar en informant att:  
 

”Vi skulle ha krävt att någon i ledningen satte sig ner och noga tänkte ut 
vad de ville ha”. 
 
”Skulle jag ha varit projektledare skulle jag ha haft en annan tydlighet i 
uppdraget, det tror jag att vi skulle ha vunnit på”. 

 
Vissa menar även att avsaknaden av tydliga direktiv från ledningen gjort deras arbete 
onödigt komplicerat. Med direktiv från ledningen hade de undgått osäkerheten huruvida 
projektet styrdes åt rätt håll.  

5.2.1 Utbildning 
Erfarenhet från liknande projekt och kunskap kring kvalitet skilde sig bland de anställda 
på SiS. Därför bestämdes att kompetensutveckling skulle ske i form av utbildningar. 
Genom utbildningen skulle projektet få en bra grundplattform för att bästa möjliga 
resultat skulle uppnås. SiS beslutade att alla institutionschefer, biträdande 
institutionschefer och avdelningsföreståndare på de olika institutionerna skulle gå en 
utbildning tillsammans med relevanta medarbetare från huvudkontoret. Utbildningen 
skulle ge kunskap angående vad tjänstekvalitet och tjänsteutveckling innebär inom SiS 
verksamhetsområde. Utbildningen skulle även förklara vad som krävs för att uppnå en 
hög och jämn kvalitet. Fokus låg på SiS förhållningssätt gentemot klienter, socialtjänst 
och intressenter. Utbildningen behandlade olika delar inom tjänstekvalitet samt 
tjänsteutveckling.  
 
De olika delarna var (TjänsteUtveckling i Karlstad AB, 2004): 
 

• Kvalitetsbegrepp och kvalitetsdefinitioner, kvalitetsfaktorer såsom bemötande, 
delaktighet, enkelhet, förtroende och tjänstemötets kommunikation. 

• Kundorientering, att förstå sina kunders och klienters behov, preferenser och hur 
klienter kan involveras i kvalitetsarbetet samt hur man lär av och tillsammans med 
dem. 

• Ledningens delaktighet och engagemang i kvalitetsarbetet och i etableringen av 
kvalitetssystem och en kvalitetskultur. 

• Kvalitetsanalys och mätning samt utvärdering av kvalitet. 
• Tjänsteutveckling och utveckling av nya tjänster. 
• Olika delar i ett kvalitetssystem och ett par modeller för verksamhetsutveckling 

med utgångspunkt i kvalitetsbegreppet. 
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Utbildningen hölls av Bo Edvardsson och sträckte sig från november 2004 till oktober 
2006. Utbildningarna genomfördes regionalt med medarbetare från olika slags 
institutioner Vid varje utbildningstillfälle deltog cirka tre institutioner. Utbildningen var 
fördelad på tre dagar där de först hade två sammanhängande dagar. De innehöll en 
teoretisk del som sedan följdes av en praktisk del. Där fick de praktisera vad som tagits 
upp under de två första dagarna. Detta för att öka deras förståelse och för att de själva 
skulle kunna använda sig av det senare i sitt arbete. Efter de två dagarna fick de diskutera 
och reflektera tillsammans med andra medarbetare på respektive institution. Därefter 
följde en uppföljningsdag där iakttagelser presenterades. De hade vidare diskussioner och 
eventuella frågor samt synpunkter togs upp. Efter cirka ett års tid hade alla medarbetare 
genomgått utbildningen. På grund av att det har tillkommit nya medarbetare har det 
krävts fler utbildningstillfällen. Uppsamlingar genomförs där alla nyanställda får ta del av 
samma teorier som tidigare grupper. Information gavs angående projektet och vad som 
hittills genomförts samt vilka förväntningar om framtiden som satts upp.   
 
Det finns skilda åsikter angående utbildningen. Vissa deltagare tyckte att den var 
givande. En deltagare sade: 
 

”Utbildningen var mycket givande och Bo var mycket kunnig och hade ett 
bra sätt att lära ut. Han stod inte bara och pratade utan var och en fick tid 
att fundera”. 

 
Utbildningen har även fått viss kritik från somliga deltagare som ansåg att det var 
komplicerat att förstå vissa delar. Utbildningens nivå gjorde att förkunskaper hade 
underlättat. Efter utbildningens slut förstod vissa inte hur tjänstekartorna hängde ihop 
med tjänsteutveckling och kvalitetsarbete. En deltagare sade:  
 

”Jag tror att det var flera som tyckte att det var lite svårt att förstå och som 
inte riktigt fattade vad nyttan var med allt som diskuterades”. 

 
Kritik riktades även mot teorin i utbildningen vilken inte ansågs helt applicerbar på SiS. 
Den fokuserade på tjänster inom privata näringslivet istället för offentliga sektorn. 
Kritiken grundar sig utifrån SiS unika situation beträffande monopol på sin verksamhet. 
Ingen annan får bedriva verksamhet med sluten ungdoms- eller missbruksvård. 
Vinstmaximering är ett ämne som inte ansågs relevant eftersom SiS inte bedrivs i 
lönsamhetssyfte. Istället är kundernas mervärde i fokus. Begreppet och teorin kring 
kunden har även upprört vissa. Alla medarbetare i verksamheten tycker inte att teorin ger 
en rättvisande bild angående kunderna. Det för tankarna till en vinstdrivande verksamhet 
som skall producera i snabb takt och bli ledande. Vidare påpekas att hänsyn måste tas i 
beaktande eftersom klienter och ungdomar har SiS som producent under 
tvångsbehandling. En deltagare svarade på kritiken: 
 

”Jag kan förstå kritiken för upplägget var mer en dialog än ett klargörande. 
Jag uppfattade det som att det var tänkt att man inte skulle gå ut och tala 
om att såhär ligger landet för SiS del. Utan det var för att få en gemensam 
bild av kvalitet och då behöver det inte vara kopplat till SiS”. 
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Under utbildningen deltog medarbetare från olika institutioner för att ge alla deltagare 
mer förståelse för SiS olika tjänster. I efterhand påpekar vissa att det hade varit mer 
givande att endast samlat utbildningsdeltagare från samma tjänst. 

5.2.2 Arbetsgrupp 
SiS valde att starta en arbetsgrupp som fick till uppgift att utveckla kvalitetssystemet och 
tjänstekartorna. SiS menar själva att tjänstekartorna är till för att chefer och medarbetare 
på de olika institutionerna och SiS centrala ledning och kunderna (i första hand 
ungdomar/klienter och socialtjänsten) får en tydlig och gemensam bild av vad SiS olika 
tjänster erbjuder. Detta bildar en utgångspunkt för information och kommunikation för att 
realistiska förväntningar ska skapas. Vidare underlättar tjänstebeskrivningarna 
utvecklingen av ett systematiskt, strukturerat och gemensamt arbetssätt i verksamheten. 
Detta lägger därmed grunden till ett kvalitetssystem samt ett effektivt resursutnyttjande. 
 
Gruppen bestod av medarbetare från såväl huvudkontoret som olika institutioner. I 
gruppen involverades institutionschefer, vilka representerade de olika vårdalternativen. 
Olika regioner var även representerade i gruppen. När SiS valde vilka personer som 
skulle delta styrde vissa faktorer. Deltagarna skulle endera ha tidigare erfarenhet av 
kvalitetsarbeten eller besitta goda kunskaper om SiS och socialtjänstens arbete. En 
informant sade:  

 
”Vi sökte deltagare som tidigare hade visat intresse för att engagera sig och 
som tycker att det är givande att höja blicken och se utanför sin egen 
institution”. 

 
 Arbetsgruppen blev som följer: 

Deltagare Avdelning Ansvarsområde 
Tomas Ring Huvudkontoret / Vård och 

behandlingsenheten 
Övergripande frågor 

Åsa Frodlund Huvudkontoret / Vård och 
behandlingsenheten 

Övergripande frågor 

Ahmad Mari Huvudkontoret / Planerings- 
och uppföljningsenheten 

IT/teknik/system 

Stig-Arne Tengmer Långanässkolan Akutplacering  
LVU / SoL 

Inger Sundqvist Folåsa Utredningsplacering  
LVU / SoL 

Tomas Erlingsson Björkbacken Behandlingsplacering  
LVU / SoL 

Tomas Fjellvind Johannisberg Mottagnings-, utrednings- 
och behandlingsplacering 
LSU 

Rickard Amylon Lunden Placering på LVM-hem 
(LVM / SoL) 

Gunnar Hansevi Hessleby Placering på LVM-hem 
(LVM / SoL) 
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5.2.3 Projektets arbetsgång 
Arbetsgruppen hade sitt första möte i januari 2005. Arbete med tjänstekartorna kan delas 
upp i två större delar: Dem första delen syftade till att definiera SiS tjänster, vilket 
utgjorde grunden för det fortsatta arbetet. Nästa del var utvecklingen av tjänstekartorna. 
De som arbetat med projektet har ibland innefattat endast ett fåtal personer, men i vissa 
fall alla medarbetare. Det mest omfattande arbetet har involverat endast arbetsgruppen. 
SiS har dock inte involverat sina kunder (Socialtjänsten, klienter och ungdomar) i det 
direkta arbetet med tjänstekartorna. Anledningen är SiS unika situation där Socialtjänsten 
är den som beställer tjänsten men de är klienterna och ungdomarna som utnyttjar den. 
Tjänsten är dock inte självvald utan de är tvångsplacerade.   
 
Tanken med projektet var att skapa centrala tjänstekartor till SiS olika tjänster. De 
centrala kartorna visar det som är generellt för en tjänst. De förtydligar aktörer och 
aktiviteter och innehållet sätts i ett tidsperspektiv. Vidare ska varje institution i slutändan 
utifrån dem arbeta fram sin egen karta. 
 
Del 1: Definition av SiS tjänster 
Arbetsgruppen har haft möten ungefär var åttonde vecka. Första uppgiften för 
arbetsgruppen var att definiera vilka olika tjänster SiS faktiskt skulle erbjuda. 
Utgångspunkten i arbetet var att fastställa hur verksamhet såg ut i dagsläget. De 
undersökte hur arbetsgången såg ut från det att SiS får en förfrågan angående en 
placering fram tills utskrivningen.  De granskade de olika vårdalternativen och försökte 
dela in dem på ett bra sätt. En deltagare sade: 
 

”Jag tyckte det var ganska lätt att definiera tjänsterna då de olika hemmen 
skiljer sig ganska mycket åt”. 

 
Trots det diskuterades fram och tillbaka huruvida SiS hade tre eller ända upp till åtta 
tjänster. Arbetsgruppen undersökte till exempel om SiS skulle bedriva eftervård och 
avgiftning, vilket senare ansågs vara socialtjänstens område. En annan diskussion gällde 
huruvida LVU-hemmen skulle ses som en enda tjänst. Problemet låg i att de bedriver 
både akut-, utrednings- och behandlingsvård. Arbetsgruppen kunde enas kring att SiS har 
fem olika tjänster. Dock beslutades att sex tjänstekartor (bilaga 6-9) skulle behöva 
utvecklas. Detta berodde på att tjänsten LSU behövde två kartor eftersom den tjänsten 
kan skilja sig mellan olika ungdomar. Vissa vistas där under 6 månader och andra under 
flera år. Att endast använda en karta skulle göra att den blir missvisande och alldeles 
generell. Genom diskussioner och med hänsyn till lagrummen enades arbetsgruppen om 
fem följande tjänster: 
 

• Akutplacering LVU och SoL 
• Utredningsplacering LVU och SoL 
• Behandlingsplacering LVU och SoL 
• Mottagnings-, utrednings- och behandlingsplacering LSU 
• Placering LVM-hem LVM och SoL 
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Del 2: Utveckling av SiS tjänstekartor 
När tjänsterna var definierade började det omfattande arbetet med att beskriva tjänsterna i 
tjänstekartor. Det arbetet bestod av flera delar. Det handlade till exempel om att 
förtydliga vad kartorna skulle innehålla ifråga om aktörer, aktiviteter och information. 
Andra delar bestod i att arbeta fram ett fungerande utseendet och struktur på kartan. Detta 
för att de skulle fungera i praktiken och vara tydliga och lättöverskådliga.  
 
Förtydliga innehållet i kartorna 
Första steget i att skapa tjänstekartorna var att bestämma vad de skulle innehålla. Detta 
arbete var utdraget på grund av att de noggrant synade tjänsterna och deras processer. De 
var tvungna att svara på frågor såsom: Vem som gör vad under tjänstens process och när 
sker de? Hur borde det vara? På vem ligger ansvaret? För att få svar på frågorna 
undersökte deltagarna vilka olika aktiviteter och aktörer som fanns inom de olika 
tjänsterna. Efter detta skedde ett urval angående vad som skulle innefattas i kartorna. Ett 
nästa steg var att besluta vilka namn och rubriker som skulle användas till de olika 
aktiviteterna och aktörerna. En deltagare sade: 

 
”Det var ett viktigt argument att börja använda samma namn på samma 
aktivitet då det annars blev förvirrande för Socialtjänsten när de placerade 
ut sina klienter”. 

 
Vidare beslutades vad aktiviteterna skulle innehålla. Även om det fanns skillnader mellan 
de olika tjänsterna vad gäller både aktörer och aktiviteter var det viktigt att ge de sex 
tjänstekartorna ett liknande innehåll. Meningen var att få fram ett tydligt gemensamt 
arbetssätt vilket underlättar både för SiS och för deras intressenter. Här nedan följer några 
exempel på vad som diskuterades:    
 

• Vissa aktiviteter hade skilda innehåll. Inom till exempel aktiviteten hälsokontroll 
kunde innehållet skilja sig från ett samtal till en grundlig fysisk undersökning. 
Några institutioner har egen personal till aktiviteten medan andra har konsulter 
med begränsad tillgänglighet. När det gällde tjänsten behandlingsplacering enligt 
LVU och SoL (bilaga 8) var man överens om vad som skedde vid inskrivning och 
utskrivning. Dock var det svårt att enas kring hur man skulle agera inom 
behandlingen vid fas ett och fas två. 

 
• Gruppen hade flera diskussioner kring namnen på aktörerna och aktiviteterna i 

kartan. De diskuterade till exempel huruvida de skulle använda namnet ungdomar, 
elever eller klienter. Ett annat exempel är aktiviteten behandlingskonferens som 
även kallades planeringsmöte. Aktiviteten hälsokontroll kallades även hälsosamtal 
och hälsoprofil. Deltagarna i arbetsgruppen hade olika uppfattningar av 
betydelserna av de olika namnen på aktiviteterna var. De hade till exempel svårt 
att skilja på intag och mottagning. Att få gemensamma beteckningar var viktigt 
inte bara för Socialtjänstens skull utan det underlättar vid diskussioner 
institutioner emellan. Det är även viktigt för sjuksköterskorna när vissa av dem 
åker runt och arbetar på olika institutioner.   

 

 37
 



• Antalet aktörer som skulle tas med i kartan diskuterades också. Vissa ville att 
samtliga aktörerna skulle vara tydliga i kartan. Det visade sig dock att det skulle 
bli för mycket information i kartorna, vilket skulle göra dem svåröverskådliga. 
Lösningen blev att de skulle lägga aktiviteten på den högst ansvariga eller att de 
fick komma överens om ett samlingsnamn för flera aktörer. Från början var det 
tänkt att läkare, sjukvårdspersonal och psykologer skulle finnas med. Gruppen 
enades om samlingsnamnet Hälsa & sjukvårdspersonal.  

 
• Problem som tidigt uppstod var att institutionerna har olika antal platser och 

placeringstid. Det finns institutioner med 45 platser vilket gör att det är ofta sker 
mottagning av nya klienter och ungdomar. Vissa andra institutioner har enbart sex 
platser och deras klienter och ungdomar spenderar lång tid där. Detta medför att 
mottagning inte är lika vanligt förekommande. För de sistnämnda institutionerna 
finns det svårigheter i att få klara rutiner samt att följa dem. Det kan leda till att 
personalen skapar egna sätt att genomföra aktiviteter.   

 
Efter diskussionerna kunde arbetsgruppen urskilja tre olika aktiviteter:  

 
• utförandeaktiviteter (t.ex. individuella samtal, behandling, drogtest m.m.)  
• kommunikationsaktiviteter (t.ex. avstämningsmöten mellan aktörerna, kontakt 

med socialtjänst, familj, nätverk) 
• dokumentationsaktiviteter (t.ex. journaldokumentation och diagnoser) 

 
Alla institutionernas tjänstekartor 
I maj 2005 fick varje institution i uppdrag av arbetsgruppen att arbeta fram sin egen 
tjänstekarta. Syftet var att tydliggöra skillnaderna mellan varje institution ifråga om 
aktörer och aktiviteter. En annan orsak var att få institutionerna att själva fundera över 
rutinerna samt för att få dem delaktiga i projektet. I detta skede av projektet saknades 
mallar till utformningen av tjänstekartorna. Det underlag som de olika institutionerna fick 
tillhanda var deras kunskaper från utbildningen samt det material som Bo Edvardsson 
distribuerat. I materialet fanns bland annat ett teoretiskt exempel på hur ett flödesschema 
kan se ut samt beskrivningar på andra myndigheters arbeten. Denna egna uppgift var 
något som vissa medarbetare tyckte var svårt eftersom de saknade tidigare erfarenhet. De 
ansåg även att det var en betungande uppgift. En informant berättade om åsikter från 
institutioner: 
 

”Varför ska vi ägna tid åt det här? Vi har ju redan mycket att göra”.  
 
Resultaten från uppgiften var av blandad kvalitet och utseende, vilket hade flera orsaker.  
 

”Vissa medarbetare tyckte att detta var intressant och gjorde ett grundligt 
och genomtänkt arbete. Andra gjorde det enklare för sig själv och gjorde 
endast det som krävdes”.  

 
Tiden för färdigställandet av kartorna skilde sig mellan institutionerna.   
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Parallellt med de egna institutionernas uppgift skapade arbetsgruppen en central 
grundmall (bilaga12) som sedan institutionerna skulle följa. Den hade i princip samma 
utseende som den har idag. Den var enkel i det avseendet att den endast bestod av ett 
rutnät. Arbetsgruppen hade dock förklarat var aktörer, aktiviteter och tidslinjen skulle 
skrivas in. Det var inget specificerat när det gällde namn på aktörer eller aktiviteter och 
dess innehåll. Följden av detta blev att de institutionerna som sent skickade in sina 
tjänstekartor såg alla lika ut när det gällde utseendet. Detta på grund av att de följde 
mallen, men även för att de fått inspiration från andra institutioner. I september 2005 
hade alla institutionernas tjänstekartor skickats in. Bo Edvardsson började sammanställa 
materialet som skulle användas i det framtida arbetet med de centrala kartorna.  

Utseende och strukturen på tjänstekartorna 
Nästa steg i projektet var att forma utseendet och strukturen på tjänstekartan. Varje del i 
kartorna har noga diskuterats och de har prövat flera olika varianter (bilaga13-15). De 
första framarbetade kartorna innehöll flera olika rutor och rektanglar. De innehöll stora 
pilar för att visa samband mellan aktörer och aktiviteter. Några var även uppbyggda kring 
flera olika färger med olika innebörd. En informant uttryckte sig kring detta: 
 

”Det blev väldigt rörigt och svårläst”. 
 
I januari 2006 kontrollerades de centrala kartorna på institutionerna och efter det har stora 
ändringar genomförts. På kartorna i dagsläget (se bilaga 6-11) är utseendet enklare 
genom att de innehåller likadana rutor, ungefär som ett rutnät. Färgerna som används i 
kartorna är gult och rött vilket är SiS färger. De har dock ingen innebörd utan det är i 
syfte att följa SiS profil. Pilarna mellan aktörer och aktiviteter har tagits bort. Istället 
skrivs samma aktivitet på de olika aktörerna när de genomför en aktivitet tillsammans. I 
mitten av kartan finns en ”kvalitetskulturpil” som går längst hela tidsaxeln (se bilaga 6-
11). Den symboliserar att det ska vara kvalitet inom tjänstens alla områden.  
 
Vid placeringen av aktörerna valde SiS att dela in dem i grupper om externa eller interna 
aktörer. De skiljs åt av ”kvalitetskulturpilen”. Ovan pilen placeras de externa aktörerna 
(den unge, klienten, familj/nätverk och socialtjänsten). Nedanför pilen ligger de interna 
aktörerna, de som utför aktiviteter på institutionerna (institutionschef, psykolog, 
pedagoger). Informationen och aktiviteterna som fanns i de tidigare kartorna har 
förändrats. De tidigare kartorna innehöll mycket information i rutorna och vissa aktörer 
hade mycket aktiviteter. Detta fick arbetsgruppen synpunkter på och en informant sade: 
 

”Vi drog ner på texten i rutorna för folk skulle ju orka läsa, men samtidigt 
måste de få förståelse för innebörden i de olika aktiviteterna”.  

 
”Det blev rörigt och det var svårt att få en bra överblick”.  
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Informationsmängden var ett av de större problemen med kartorna. En annan informant 
diskuterade följande:  
 

”Det är svårt att ha en linje för alla, då alla klienter har olika behov. Man 
får inte gå för långt ned på detaljeringsnivån men det får inte heller vara för 
abstrakt, så att hitta en balansgång har varit lite av en svårighet”. 
 

Utan en lösning på detta problem skulle kartorna lätt bli ointressanta. Följden kunde bli 
att de inte används vilket skulle göra att projektet tappar hela syftet. Lösningen till detta 
problem blev att information skulle länkas från tjänstekartans översta skikt. Den mer 
detaljerade informationen beskrivs i ett lägre skikt. Men trots det finns det ändå vissa som 
nu i efterhand tycker att tjänstekartorna blev alldeles för generella och att de är inte 
applicerbara i verkligheten. En informant diskuterade det nämnda problemet: 
 

”I slutändan har det märkts att tjänstekartorna blivit för generella. Och de 
blir då inte särskilt intressanta”.  

Dokument och rutiner 
När strukturen och utseendet på de centrala tjänstekartorna var fastställda övergick 
arbetsgruppen i nästa steg. Ett viktigt steg för att uppnå syftet med ett gemensamt 
arbetssätt var att besluta om rutiner. Arbetsgruppen skulle till varje aktivitet eller 
delprocess i de centrala kartorna preciseras hur genomförandet skall gå till. Det beskrevs i 
form av checklistor eller rutinbeskrivningar.  

Genom checklistor eller rutinbeskrivningar säkerställs (TjänsteUtveckling i Karlstad AB, 
2004):  

• att lagar och förordningar följs 
• att olika medarbetare (och enheter inom organisationen) utför sina aktiviteter på 

samma sätt, kostnadseffektivt och i överensstämmelse med det som beslutats 
• hur lång tid olika aktiviteter skall ta 
 

Genom detta skapas:  
• möjligheten att följa upp och utvärdera olika tjänster och verksamheter som grund 

för ständiga förbättringar 
• en trygghet för medarbetarna som vet när de gjort det som förväntas av dem 
• ett sätt att beskriva för andra, till exempel socialtjänsten och socialdepartementet 

hur verksamheten bedrivs, vad resurserna används till och vilka resultat som 
uppnåtts 

 
SiS hade sedan tidigare ett antal centralt övergripande dokument. De innehöll till 
exempel beskrivningar över hur journalföring och behandlingsplacering genomförs. 
Arbetsgruppen fick sammanställa vilka dokument som fanns tillgängliga och vilka det 
fanns användning för i den centrala tjänstekartan. Vidare fick de sedan arbeta fram nya 
dokument till de aktiviteter som det saknades till. Arbetet avslutades i mars 2007. 
 
Tjänstekartorna var ändå inte helt färdigställda eftersom de centrala kartorna enbart visar 
de aktiviteter och innehåll som gäller för samtliga institutioner. 
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”Genom de centrala kartorna visar vi Socialtjänsten vad de alltid får”. 

 
Dock ses det inte som en lösning att enbart ha en central karta. Alla institutioner har 
aktiviteter, kunskaper eller klienter och ungdomar som är unika bara för dem. Ett 
exempel kan vara specialpedagogik eller institutioner som har klienter och ungdomar 
med en psykisk skada. Alla institutionerna fick ett nytt uppdrag som gick ut på att länka 
egna rutiner till de centrala kartorna. Detta är ett arbete som pågår än idag. Institutionerna 
får dock inte genomföra ändringar i de centrala kartorna. De får enbart lägga till nya 
aktiviteter i rutorna och länka dokument till dem eller länka dokument till redan 
befintliga aktiviteter. Det har även varit diskussioner kring informationsmängden i 
kartorna. En informant sade: 
 

”Vi har sagt att det inte får bli för mycket för då blir det plottrigt. De måste 
få beskriva sin särart men inte för mycket få de blir tanken med kartorna 
ogjort”.  

 
Tanken är att institutionerna med samma typ av tjänst ska samarbeta med varandra.  
 

”En dialog ska föras mellan institutionerna om vad som är bra respektive 
dåligt i deras rutiner”. 

 

Teknisk lösning 
SiS tanke med tjänstekartorna är att samtliga ska ligga ute på nätet. Detta är ett steg i att 
öppna upp SiS verksamhet. De centrala tjänstekartorna ligger redan nu, maj 2007, som 
PDF-filer på SiS hemsida. Detta gör att allmänheten kan ta del av dem. Alla institutioners 
egna tjänstekartor ligger i dagsläget på SiS intranät. Dit har endast SiS medarbetare 
tillgång. Både hemsidan och intranätet har alla rutinbeskrivningar och checklistor länkade 
från kartan men dock i ett enda stort dokument. Detta är ingen bra lösning enligt en 
informant:  
 

”Detta var en bra lösning till att börja med men det är klumpigt att 
navigera och dokumenten blir väldigt långa”. 

 
Istället finns en tanke på att varje tjänstekarta ska ha en egen hemsida. Alla hemsidorna 
ska länkas till varandra och bilda en portal. Dock har det arbetet för tillfället lagts undan 
och SiS vet inte om de ska genomföra det. Detta på grund att det är ett otroligt 
omfattande och tidskrävande arbete.  
 
Ahmad Mari har varit IT och systemansvarig under projektet. Hans roll har varit att lösa 
tekniken bakom dokumenten. Ahmad Mari har i arbetsgruppen kunnat svara på vad som 
tekniskt sett är möjligt eller inte. Mellan varje möte har han arbetat vidare på kartorna 
utefter arbetsgruppens önskemål. Vid nästa möte har han redovisat hur långt han kommit.  
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Under hela projektet och än idag fungerar han som en stödperson till alla institutionerna 
när det gäller att länka deras dokument. Detta är något som flera institutioner haft 
problem med. Ahmad Mari sade:  
 

”Institutionerna har haft problem för alla ligger på olika kunskapsnivåer. 
Det har varit mycket supportsamtal. De har tyckt att det här kommer att bli 
jätte svårt”.  

 
För att underlätta deras arbete har Ahmad Mari åkt runt och pratat med flera institutioner. 
Han har även gjort små videofilmer om hur de ska länka och bygga kartorna själva steg 
för steg. Institutionerna ska hämta ned respektive tjänsts centrala tjänstekarta från 
intranätet. Även de länkar och dokument som måste finnas med i den ska hämtas. För att 
underlätta har Ahmad Mari markerat i kartan var länkarna ska placeras. Amhad Mari 
påpekar att:  
 

”Tyvärr kan jag inte serva dem med färdiglänkade kartor på grund av 
tekniken. Då skulle institutionerna inte kunna lägga in egna länkar som 
beskriver deras särart. Nu måste de själva bygga tjänstekartan från 
grunden”.  

 

Arbete och informationsspridning mellan mötena 
De olika institutionsdeltagarna var ansvariga för framtagningen av sin egen tjänsts 
tjänstekarta. Mellan varje arbetsgruppsmöte hade varje deltagare ”hemuppgifter”. Detta 
innebar att de skulle föra diskussioner med andra medarbetare om hur projektet fortskred. 
De skulle vidare presentera utvecklingen av den egna tjänstekartan. Deltagarna hade 
utanför projektets ramar regelbundet två olika möten. Det ena mötet var regionsträffar där 
medarbetare från alla olika institutioner deltog. Andra mötet var ett ledningsgruppsmöte. 
Detta innebar att till exempel deltagare från LSU-vården reste hem och hade möte med 
övriga institutionschefer inom LSU-vården. För arbetsgruppsmedlemmen var detta ett 
bättre forum för feedback på sin egen tjänstekarta och dessa träffar skedde kontinuerligt. 
En informant beskrev syftet med dessa möten: 
 

”Tanken med de mötena är att få till en diskussion kring tjänstekartorna och 
aktiviteterna och diskussion kring att hitta en mer gemensam nämnare på 
vad som ingår i det praktiska arbetet med aktiviteterna”. 

 
Genom dessa två forum kunde de få fram åsikter och tankar bland fler medarbetare. 
Samtalen bidrog till att få medarbetarna att känna delaktighet i projektet. Det blev tydligt 
om synsätten eller arbetssätten var skilda på de olika institutionerna. Flera gånger hade 
andra medarbetare starka åsikter kring projektet. En informant sade: 
 

”Vi hade i uppgift att gå till sin egen region och säga att nu ser den ut 
såhär. Då kunde någon från en annan region säga att det var helt befängt 
för så ser det inte ut hos mig”. 
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Mellan mötena har deltagarna i arbetsgruppen diskuterat med avdelningschefer och 
biträdande institutionschefen på sina respektive institutioner. Deras delaktighet i arbetet 
på institutionen ger dem bra insikt i hur arbetet ser ut i verkligheten. En annan 
”hemuppgift” var att sammanställa och justera den egna tjänstekarta. På vissa 
institutioner genomfördes uppgiften av institutionschefen och på övriga av 
avdelningsföreståndaren. När arbetsgruppen träffades vid nästa tillfälle presenterade de 
vad som kommit fram genom diskussionerna och i arbetet med tjänstekartorna. 
Deltagarna fick synpunkter från övriga deltagare och kunde sedan diskutera vidare och 
försöka reda ut frågetecken. Såhär fortskred arbetet, med diskussioner mellan 
institutioner, regioner och arbetsgruppen kopplat till ledningen. 
 
Huvudkontorets deltagare arbetade mellan mötena med att sammanfoga alla delar i 
projektet. Till sin hjälp fanns information de fått av Bo Edvardsson samt de 
diskussionerna de haft i arbetsgruppen. De skulle överväga allas synpunkter, både från 
arbetsgruppen och från andra institutioner, medarbetare samt ledningen. De skulle även 
fortsätta att justera kartorna.  
 
Tomas Ring har under projektets gång haft ansvaret att rapportera till Maria Åberg, som 
sedan i sin tur stämt av med ledningen. Dock har kontakten mellan Tomas Ring och 
Maria Åberg varit en envägskommunikation. Detta har fått kritik eftersom de istället 
borde fört en dialog i syfte att ge arbetsgruppen feedback. Det var viktigt att ha ledningen 
på sin sida. Genom det hade arbetsgruppen bättre kunnat veta om de styrde projektet åt 
fel håll. De hade god kontakt med ledningen i början men under projektets gång tappade 
de den till viss del. En informant nämner: 
 

”Det har ju funkat bäst utåt mot verksamheten och kanske mindre bra mot 
ledningen”. 

 
Diskussionerna fungerade väl inom arbetsgruppen och att alla fick möjlighet att få 
sin åsikt hörd. Dock framkom kritik kring spridningen av tankar inom projektet. 
En informant sade: 
 

”Våra åsikter kom inte riktigt fram till ledningsgruppen”. 
 
Anledningen till att fokus låg mot institutionerna var på grund av att där fanns den 
information som behövdes. Det var medarbetarna på institutionerna som hade störst 
kunskap om hur verkligheten såg ut.   
 
SiS har även kunnat sprida viss information till medarbetare genom den egna tidningen 
SiStone. Ledningen skickar en gång om året ut direktiv på vad som genomförts och vad 
de själva samt medarbetarna ska arbeta med under nästkommande år. Varje 
institutionschef hade ansvaret att informera sina medarbetare angående både utbildningen 
och vad som sker löpande i projektet.  
 
Trots alla ovanstående förklaringar om hur informationen spreds inom SiS har det ändå 
visat sig att vissa anser att det inte har fungerat bra. Detta gällde mest de som inte har 
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suttit med i arbetsgruppen, både andra institutionschefer men kanske speciellt alla andra 
medarbetare. Kritiken har berört flera olika områden. Vissa ansåg inte att de fått 
tillräcklig information kring utbildningen som endast cheferna deltog i. Det gjorde att de 
inte förstod vad hela projektet handlar om och hur allt hänger ihop.  
 

”Projektet handlar inte bara om tjänstekartorna utan så mycket mer. Men 
det är ändå tjänstekartorna som diskuteras hela tiden och fortfarande 
pratas det om tjänstekartorna som ska implementeras och folk ser inte vart 
den kommer in i bilden”. 

 
 Medarbetarna har även känt att de inte fått tillräckligt med information om vad som skett 
och vad som kommer att ske i framtiden.  
 

”Jag känner inte att vi fått mycket information om projektet under tiden och 
vi vet inte heller hur implementeringen ska gå till”. 

 
Allt detta har gjort att medarbetarna inte känt sig involverade och de har inte heller 
förstått hela syftet med projektet. 
 
Tjänstekartan i praktiken 
Under projektet visade det sig att några medarbetare tyckte att SiS projekt var intressant 
och ville vara delaktiga i det fortsatta arbetet. Två medarbetare som sökte delaktighet var 
Anita Almqvist och Peter Dunkel. De är avdelningsföreståndare på LVU-hemmet 
Fagared, avdelning Fyren respektive utredningssekreterare på LVM-hemmet Rebecca. 
Peter Dunkel var effektiv med att arbeta fram sin tjänstekarta. Vidare arbetade han med 
att förfinat kartorna och testa dem på sin institution. Kontinuerligt under arbetet har en 
dialog förts med medlemmar i arbetsgruppen i syfte att vidareutveckla kartan. Peter 
Dunkels arbete har bidragit med en tydligare syn på hur väl tjänstekartorna stämmer 
överens med verkligheten. Detta har lett till förslag på hur beskrivningen av tjänsterna i 
kartorna kan göras bättre. Anita Almqvist har varit delaktig under en längre tid av 
projektet. Hennes intresse berodde på ett utbildningsprojekt som genomfördes samtidigt 
på hennes egen institution. Projektet handlade om att utveckla verksamheten på 
institutionen. Hon såg möjligheten med tjänstekartan och ville mer grundligt granska 
deras processer.  
 

”Det passade att titta på vårt uppdrag, vad vi gör och vad vi egentligen 
finns till för”. 

 
Hon valde därför att fokusera på att arbeta med tjänstekartan för institutionens egen skull. 
Anita Almqvist genomförde en egen utbildning för sina medarbetare. Medarbetarna fick 
sedan vara delaktiga vilket gav institutionen en bra verklighetsuppfattning på 
processerna. Medarbetarna fick uppgifter som beskrevs enligt följande: 
 

”Ni ska beskriva vår verksamhet. Vad gör ni under tiden klienterna är här, 
vem gör vad och under vilken period? Hur borde det vara? Ni ska jobba 
igenom en del i taget”. 
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Arbetet påbörjades under hösten 2006, och den centrala grundmallen var ett utgångsläge. 
Anita Almqvist valde dock att riva mallen och börja om från början för att se över 
arbetsgångar och processer. Detta var ett misstag från hennes sida eftersom SiS beslutat 
att den centrala grundmallen skulle användas. Följden blev att de fick göra ändringar i 
första utkastet och rätta sig efter mallen. Deras tjänstekarta bidrog till senare ändringar i 
utformningen av den centrala kartan.   
 

”Det hela blev ett givande och tagande från avdelningen och från central 
nivå. Det resulterade i ändringar från båda hållen”. 
 

Anita Almqvist har skrivit en D-uppsats, ”Kvalitetsarbetes förutsättningar i 
tvångsvården”. Där undersöktes huruvida ett kvalitetsutvecklingsarbete kan bidra till en 
bättre tvångsvård. Andra delar handlade till exempel om vad kvalitet innebär och modern 
verksamhetsstyrning. Tjänstekartan blev färdig i slutet av november 2006. En öppen 
inbjudan lämnades till västra Sveriges institutioner där en presentation av deras arbete 
och tjänstekarta gavs. Strax därefter blev Anita Almqvist färdig med den egna uppsatsen 
vilken hon sedan presenterade i olika sammanhang. Tomas Erlingsson kontaktade henne 
efter att ha uppmärksammat hennes kunskap och arbete inom ämnet tjänsteutveckling och 
kvalitet. Hon tillfrågades om hon kunde föreläsa om både uppsatsen och hennes 
institutionsarbete. Hon höll en föreläsning och presentation under en föreståndardag. Det 
är en sammankomst som genomförs en gång om året där alla föreståndare från västra 
regionen deltar. En informant sade: 
 

”För oss var detta väldigt uppskattat och Anita har flertalet gånger bidragit 
med mycket vettiga synpunkter kring tjänsteutveckling och kring 
tjänstekartornas struktur och innehåll”. 

 
Detta visade sig tydligt under en konferens som hölls inför implementeringen där hennes 
synpunkter ledde till revideringar i de centrala tjänstekartorna. 
 
Implementering 
I maj 2007 har SiS kommit långt i implementeringen av projektet. Dock blev 
implementeringen senare än vad som var tänkt. Förseningen har flera olika orsaker. SiS 
fick en ny generaldirektör under hösten 2005 vilket gjorde att projektet stannade upp. 
Den nya generaldirektören ville inte ta något beslut kring projektet innan hon själv hade 
satt sig in i det. En informant sade: 
 

”Den som gav oss uppdraget fanns inte kvar och hon som kom visste inte 
om hon var så sugen på att genomföra projekt på det här sättet”. 

 
En annan orsak till förseningen var att arbetsgruppen tappade kontakten med ledningen 
under projektets gång. Fokus hade legat på institutionerna. Detta gjorde att när kartorna 
var färdiga fick ledningen övertygas ännu en gång. De båda orsakerna bidrog till att 
projektet försenades med cirka ett år. Det var först hösten 2006 som tjänstekartorna blev 
godkända av ledningen. Detta gjorde att projektet fick kritik av medarbetare.  
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”Jag tycker att det har varit en ganska långdragen process, enligt min 
mening alldeles för lång. Först nu har de gemensamma tjänstekartorna 
kommit ut. Risken med att hålla på för länge med någonting är att man 
kanske tappar energi. För min del hade man kanske kunnat lägga in mer 
insatser och ha ett snabbare tidsperspektiv”.  
 

Med klartecken från ledningen var nästa steg att sprida information om vad som kommer 
att ske inför implementeringen. Medarbetare har tagit del av information om arbetet 
löpande under projektets gång genom regionsträffar och ledningsgruppsmöten. Tomas 
Ring och Åsa Frodlund har under början av 2007 rest runt i landet. De har haft regionala 
konferenser i Lund, Göteborg och Stockholm där ledningen från de olika institutionerna 
har deltagit. De har informerat om vad som skett tidigare, hur det ser ut nu och om vad 
som kommer att ske i framtiden. I februari och mars 2007 har vissa ändringar i kartorna 
genomförts. Fortfarande kvarstår arbetet för de olika institutionerna att länka dokument. 
En informant sade: 
 

”Det kommer att bli ett stort test för SiS att se hur mycket information som 
vi får in och om informationen från de olika institutionerna är likvärdiga. 
Det fungerar inte om vissa skickar in väldigt omfattande dokument medan 
andra skickar in väldigt lite”.  
 

Tjänstekartorna ska kontrolleras genom att SiS tänker göra ett urval av personer från 
Socialtjänsten som SiS sedan ska följa. De vill se hur Socialtjänsten använder kartorna 
genom hela tjänsten, från placering till utskrivning. Hela arbetet med institutionernas 
tjänstekartor ska vara avslutat hösten 2007. Dock finns redan från och med april 2007 de 
centrala kartorna tillgängliga för allmänheten på SiS hemsida. Kartorna ska även i 
fortsättningen kontinuerligt förbättras. Alla institutioner ska ha möjlighet att länka nya 
dokument eller ändra i befintliga. 
 
SiS har blivit nominerade till Götapriset. Det är det även 50 andra företag som har blivit. 
Vinnaren kommer att offentliggöras i december 2007.  
 
Vidare i framtiden har SiS tankar på att fortsätta med tjänstekartsprojektet. De vill arbeta 
fram tjänstekartor specifikt för hälso- och sjukvården och även för skolverksamhet. De 
har även tankar på att kartlägga huvudkontorets arbete.  
 
Bo Edvardsson hade från början idéer på hur man skulle kunna öppna upp de olika 
institutionerna ytterligare. Tanken var att det från SiS hemsida skulle kunna gå att klicka 
sig till en institutions sida. Där skulle sedan institutionen visas genom ett virtuellt rum. 
En informant påpekade:  
 

”Bo ville verkligen köra det här IKEA-stuket med videofilmer som visar hur 
institutionerna ser ut. Jag är inne på hans bana, jag tycker sådant är jätte 
roligt men jag förstår att det kan låta lite högt till tak till att börja med. Man 
kanske ska börja någonstans. Men detta är ett väldigt stort arbete så det får 
tiden visa om det kommer att ske”. 
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En åsikt som kom fram angående hela arbetet var att har det varit ett omfattande och 
påfrestande uppdrag att få samtliga institutioner att enas. En kommentar var: 
 

”Bara det att besluta om vilka tjänsterna skulle vara blev en lång resa och 
det blev inte lättare när de skulle besluta om hur tjänsterna skulle se ut. 
Orsaken till det är att våra olika institutioner är väldigt självstyrande, de får 
direktiv då och då från ledningen om sådant som VD:n tagit beslut om, men 
varje institutionschef är direkt underställd VD:n”.  

 
Nu i slutskedet när deltagarna reflekterar kring projektet och tjänstekartorna finns det 
många positiva åsikter. 
 

”Allt det här med tjänsteutveckling var på tiden, då vi behövde visa vad vi 
håller på med utåt”.  

 
”Inom hemmen har de förstått att det tidigare systemet var yvigt, men nu 
känner de en trygghet i att alla gör lika. Vi har skaffat ett gemensamt 
språk”. 

 

5.3 Sammanfattning empiri 
Som en uppsamling på kapitlet empiri följer här en sammanfattning av de stora 
händelserna inom projektet.  
 
SiS beslutade att genomföra ett projekt efter att Riksdagens Revisorer påpekat att det 
saknades full insikt i verksamheten. Det var dock inte den enda anledningen. SiS såg 
själva behovet av att få gemensamma och tydliga rutiner. På det sättet skulle 
verksamheten kvalitetssäkras. Under våren 2004 tog Maria Åberg beslutet att ett 
kvalitetssystem skulle utformas. Utgångspunkten i projektet var att precisera 
tjänsteinnehåll och tjänsteprocesser. SiS hoppades få ut mer av de insatta resurserna och 
samtidigt förbättra medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Kunden skulle även känna att 
tjänsten ger mervärde. Det arbetssätt som lämpade sig bäst var att använda sig av 
tjänstekartor. SiS beslutade att de skulle skapa tjänstekartor till SiS olika tjänster. De 
skulle ge en tydlig och gemensam bild av vad SiS olika tjänster erbjuder. De skulle 
förtydliga aktörer, aktiviteter och sätta dessa i ett tidsperspektiv. 
 
Tidigt i projektet anlitades en konsult som skulle komma att hålla i de utbildningar som 
genomfördes. Dessa hade till syfte att skapa mer kunskap inom ämnet tjänstekvalitet och 
tjänsteutveckling bland SiS medarbetare. Det var främst institutionschefer samt relevant 
folk från huvudkontoret som genomförde utbildningen. Institutionscheferna hade sedan 
till uppgift att förmedla kunskapen till övriga medarbetare på den egna institutionen.  
 
SiS valde att starta en arbetsgrupp som skulle utveckla kvalitetssystemet och 
tjänstekartorna. Gruppen bestod av sex institutionschefer samt tre medarbetare från 
huvudkontoret. Institutionscheferna representerade olika vårdalternativen samt olika 
regioner. 
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Arbetet med tjänstekartorna startades i januari 2005 när arbetsgruppen hade sitt första 
möte. Arbete med tjänstekartorna kan delas upp i två större delar: Del ett syftade till att 
definiera SiS tjänster och del två innehöll utvecklingen av tjänstekartorna.  
 
Första steget i att skapa tjänstekartorna var att bestämma vad de skulle innehålla. Detta 
arbete var utdraget på grund av att arbetsgruppen noggrant synade tjänsterna och deras 
processer. I maj 2005 fick varje institution i uppdrag av arbetsgruppen att arbeta fram sin 
egen tjänstekarta. Syftet var att tydliggöra skillnaderna mellan varje institution ifråga om 
aktörer och aktiviteter. En annan orsak var att få institutionerna att själva fundera över 
rutinerna samt för att få dem delaktiga i projektet.  
 
Nästa steg i projektet var att forma utseendet och strukturen på tjänstekartan. Det fördes 
flera diskussioner kring vilka aktörer och aktiviteter som skulle vara representerade i 
kartorna. Kartorna byggdes upp ungefär som ett rutnät. För att det skulle vara 
lättöverskådligt valde SiS att endast använda sig av färgerna gult och rött, vilket är SiS 
färger 
  
Ett viktigt steg för att uppnå syftet med ett gemensamt arbetssätt var att besluta om 
rutiner. Arbetsgruppen skulle till varje aktivitet eller delprocess i de centrala kartorna 
preciseras hur genomförandet skall gå till. Det beskrevs i form av checklistor eller 
rutinbeskrivningar. Här involverades även alla institutioner då de fick ta fram deras egna 
unika rutiner. 
 
De olika institutionsdeltagarna var ansvariga för framtagningen av sin egen tjänsts 
tjänstekarta. Mellan varje arbetsgruppsmöte hade varje deltagare ”hemuppgifter”. Detta 
innebar att de skulle föra diskussioner med andra medarbetare om arbetet i 
arbetsgruppen. De skulle vidare presentera hur utvecklingen av den egna tjänstekartan 
fortskridit. Dessa diskussioner har bidragit till en tydligare syn på hur väl tjänstekartorna 
stämmer överens med verkligheten 
 
SiS tanke med tjänstekartorna är att samtliga ska ligga tillgängliga på nätet. Detta är ett 
steg i att öppna upp SiS verksamhet. De centrala tjänstekartorna ligger redan nu, maj 
2007, på SiS hemsida. Detta gör att allmänheten kan ta del av dem. Alla institutioners 
egna tjänstekartor ligger i dagsläget på intranätet och endast medarbetare inom SiS har 
tillgång till dem.  
 
I maj 2007 har SiS kommit långt i implementeringen av projektet. Dock blev 
implementeringen senarelagd än vad som planerades. Förseningen har flera olika orsaker. 
SiS fick en ny generaldirektör under hösten 2005 vilket gjorde att projektet stannade upp. 
Den nya generaldirektören ville inte ta något beslut kring projektet innan hon själv hade 
satt sig in i det. En annan orsak till förseningen var att arbetsgruppen tappade kontakten 
med ledningen under projektets gång. Fokus hade legat på institutionerna. Detta gjorde 
att när kartorna var färdiga fick ledningen övertygas ännu en gång. De båda orsakerna 
bidrog till att projektet försenades med cirka ett år. Det var först hösten 2006 som 
tjänstekartorna blev godkända av ledningen.  
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Tjänstekartorna ska i framtiden kontrolleras genom att SiS tänker göra ett urval av 
personer från Socialtjänsten. De vill se hur Socialtjänsten använder kartorna genom hela 
tjänsten, från placering till utskrivning. Hela arbetet med institutionernas tjänstekartor ska 
vara avslutat hösten 2007. 
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6. Analys  
I kapitlet som följer analyseras och reflekteras informationen som kommit fram under 
uppsatsens arbetsgång. Arbetet tar upp sådant som varit positivt och negativt. Till 
analysen knyts teori och empiri ihop utifrån uppsatsen syfte och frågeställningar.  
________________________________________________________________________ 
 
Syftet med den här uppsatsen var att kartlägga SiS arbetsgång och hur de byggt upp 
projektet med tjänstekartor. 
 
Några underliggande frågor som låg till grund för uppsatsen var:  

 
• Vilka har varit involverade i projektet? 
• Hur har informationsflödet fungerat under projektet? 
• Har de följt rådande teori vid uppbyggandet av sina tjänstekartor?  

 
Genom denna uppsats med SiS projekt har en bra bild skapats av hur deras arbete gått till. 
Både positiva och negativa aspekter har blivit tydliga. SiS projekt har varit ett omfattande 
arbete och det har uppstått svårigheter. Det har påverkats av det faktum att det inte enbart 
handlade om tjänstekartorna utan ett helt kvalitetssystem. Utifrån syftet kommer nu de 
delar tas upp som anses viktiga för vidare diskussion.  
 

6.1 Involvering och kontrollering inom projektet 
SiS valde att bilda en arbetsgrupp. Enligt (Macheridis, 2005) avser gruppen de personer 
som arbetar tillsammans för att genomföra ett projekt och leverera ett projektresultat. SiS 
menar själva att genom arbetsgruppen blev det tydligt vilka som skulle arbeta med 
projektet och de fick personer som var delaktiga från början till slut. Lööw, (2003) 
påpekar att hur stor projektgruppen blir beror på omfattningen och komplexiteten i 
projektet. En bra projektgrupp ska helst inte bestå av fler än fyra till åtta personer. Det 
bidrar till flera infallsvinklar och idéer men samtidigt utan för stor risk för konflikter. 
Lööw (2003) påpekar även att kriterierna till urvalet kan variera men det är viktigt att det 
finns medlemmar med specialkunskaper inom olika områden. Vidare är det av betydelse 
att bemanna en projektgrupp med deltagare som har vilja, engagemang och personligt 
intresse av att satsa på projektet. SiS valde ut nio personer som skulle delta i 
arbetsgruppen. Anledningen till antalet var projektets omfattning, hela SiS organisation 
påverkades. Det var även för att skapa förankring från både huvudkontoret och 
institutioner. SiS ville att varje tjänst och region skulle vara representerade. En positiv 
följd av det blev att arbetsgruppen fick bättre kunskap om hur verkligheten ser ut på de 
olika institutionerna. En informant påpekade även: 
 

”Vi sökte deltagare som tidigare hade visat intresse för att engagera sig och 
som tycker att det är givande att höja blicken och se utanför sin egen 
institution”. 
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Inom SiS finns det dock några institutionschefer som besitter andra specialkompetenser. 
Detta beror på att SiS har institutioner som är unika beroende på de aktiviteter eller 
klienter och kunder som institutionerna har. Det finns till exempel institutioner som har 
klienter och ungdomar med psykiska skador. Dessa var inte representerade i 
arbetsgruppen och de är de institutioner som har mest att förlora på om tjänstekartorna 
blir för generaliserade. Lööw (2003) påpekar att det är viktig att deltagarna har förmåga 
att arbeta i grupp. I undersökningen framkom det att diskussionerna i arbetsgruppen varit 
väl fungerande och deltagarna kände att de fått möjlighet att göra sin röst hörd. 
 
Echeverri & Edvardsson (2002) påpekar att det är viktigt att engagera medarbetarna i 
utvecklingsarbetet. Anledningen är att få dem att känna sig motiverade och engagerade 
för projektet. SiS valde att involvera alla institutionerna i projektet genom att de fick 
arbeta fram sina egna tjänstekartor. Detta upplevdes som positivt för slutresultatet för 
flera parter. En informant sade:  
 

”Institutionerna fick syna sina egna processer istället för att någon annan 
från arbetsgruppen gjorde det. Samtidigt kunde arbetsgruppen lättare 
urskilja gemensamma nämnare mellan de olika institutionerna”.  
 

Enligt Macheridis (2005) är det viktigt att en grupp besitter rätt kompetens för att kunna 
genomföra projektet. I undersökningen framkom dock en negativ aspekt kring 
institutionernas involvering. Flera upplevde att arbetet med de egna tjänstekartorna var 
komplicerat. En informant sade: 
 

”Institutionerna har haft problem för alla ligger på olika kunskapsnivåer”. 
 
Dock har SiS kunnat lösa detta genom att erbjuda support. SiS berättade själva att många 
sökt hjälp under deras arbete. Alla medarbetarna hade tillgång till utbildningsmaterialet 
där det gavs exempel på hur ett flödesschema kan se ut. För vissa medarbetare gick dock 
arbetet med de egna tjänstekartorna smidigare. Detta berodde på att de även hade tillgång 
till den centrala grundmallen. De behövde inte börja från grunden och kunde istället 
koncentrera sig på vad de skulle placera inom de olika rutorna. En informant diskuterade 
kritiken: 
 

”Det är en sådan komplex verksamhet så jag kan förstå att folk ville ha råd 
och anvisning, såsom vi brukar jobba. Hur mycket personal ska jag ha och 
vad ska vi göra och vad betyder det här och så vidare. Men så funkade det 
inte utan vi ville ha en delaktighet”. 

Echeverri & Edvardsson (2002) påpekar vidare att en viktig del för att uppnå kvalité i 
tjänsterna är att skapa en djup förståelse för kundens behov, förväntningar, agerande samt 
kundprocessen utformning. Det kan uppnås genom att involvera kunden och 
medarbetarna i organisationens arbete. Den teorin har SiS inte följt fullständigt. De har 
inte involverat dem under arbetet med att ta fram tjänstekartorna. En informant sade: 
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 ”Fram till nu har det varit en arbetsprocess så det är först nu 
Socialtjänsten kan få tillgång till kartorna”. 

Dock är SiS situation lite annorlunda mot vad teorin definierar som kund. Echeverri & 
Edvardsson (2002) menar att kunden är medproducent under tjänsten och är den som 
utnyttjar tjänsten. I SiS fall är Socialtjänsten beställare av tjänsten och medproducent i 
vissa aktiviteter. Det är klienterna och ungdomarna som utnyttjar tjänsten, dock utan att 
det är självvalt. SiS menar själva att det är svårt att involvera klienterna och ungdomarna. 
En informant förklarade ett problem: 

”De ungdomar som finns på vårt hem har gravt personlighetsstörningar. 
Till att börja med har de svårt att jobba i grupper om två personer. Ofta är 
det en som blir styrande. De är inte heller särskilt ärliga”.  

Även om SiS klienter och ungdomar ska få individanpassad vård ska de inte helt kunna 
bestämma hur deras behandling ska utformas. Valet att inte involvera Socialtjänsten har 
även fått kritik. En informant beskrev medarbetares åsikter: 

”Om vi ska jobba med kvalitet, borde vi inte jobba gentemot 
Socialtjänsten?”. 

Dessa åsikter kommer från utbildningen där det diskuterades vikten av kundens 
involvering i kvalitetsarbeten. En informant menade att de åsikterna visar att de inte fått 
förståelse för SiS unika situation och hur ett arbete med tjänstekarta går till. SiS såg inte 
något behov av att involvera Socialtjänsten i arbetet med tjänstekartorna. Dock fick deras 
åsikter kring kvalitet komma fram under det resterande arbetet med hela 
kvalitetssystemet.   

Macheridis (2005) påpekar vikten av att arbeta med kvalitetssäkring. Kvalitetssäkring 
innebär att det framväxande projektresultatet kontrolleras för att säkra att det uppfyller 
vissa kvalitetskrav. Med det kan besparingar göras på sikt genom att eventuella kostnader 
för felkorrigering minskar. Echeverri & Edvardsson (2002) menar att de kvalitetskrav 
som är viktiga, är kundens. Detta på grund av att det är kundens upplevelse och 
uppfattning av tjänsten som värderar resultatet. SiS har dock valt att kontrollera 
tjänstekartorna hos kunden först när de är helt färdiga. Ett urval ska göras bland deras 
kunder, Socialtjänsten. SiS ska sedan observera dem under deras arbete för att få en 
uppfattning om hur de använder kartorna. Genom denna kontroll fås information kring 
hur bra kartorna fungerar för Socialtjänsten och om åtgärder behövs. Syftet med SiS 
projekt var att öppna upp verksamheten och att se till att Socialtjänsten vet värdet av 
tjänsten som levereras. Samtidigt skulle projektet göra Socialtjänstens jobb vid placering 
lättare. Detta arbete är i led med vad Echeverri & Edvardsson (2002) samt Edvardsson 
(1996) påpekar. Det är viktigt att utveckla enkla, kundvänliga, pedagogiska processer 
som kunden lätt kan lära sig. Ju lättare processen är desto mindre fel borde uppstå under 
den och desto högre kvalitet bör det bli på resultatet. 
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SiS har även jobbat med kvalitetssäkring genom att de löpande under projektet har 
kontrollerat tjänstekartorna på de olika institutionerna. Detta har skett på flera olika sätt. 
Bland annat genom att involvera institutionerna i projektet på det sättet att de fick ta fram 
sina egna kartor. Kartorna har även kontrollerats löpande genom de olika möten som SiS 
haft. Medarbetare från olika institutioner har deltagit vid dessa träffar. Där har det förts 
en dialog kring hur bra de fungerar och åsikter kring innehåll som anses som missvisande 
har tagits med till arbetsgruppen. Där har beslut kring revideringar kunnat tas.  

Norling och Olsen (1994) menar på att skapa en tjänstekarta är en balansgång mellan 
generell information och detaljerade beskrivningar. Om en karta blir för detaljerad kan 
den lätt förlora sitt syfte men den måste ändå visa vad som sker under tjänsteprocessen. 
SiS påpekade själva att ett viktigt steg i kvalitetssäkring av kartorna är att kontrollera 
mängden materialet som länkas till kartorna. SiS oroar sig för att det ska bli ojämn mängd 
på det som länkas. En informant sade: 

”Det kommer att bli ett stort test för SiS att se hur mycket information som 
vi får in och om informationen från de olika institutionerna är likvärdiga. 
Det fungerar inte om vissa skickar in väldigt omfattande dokument medan 
andra skickar in väldigt lite”.  

 
SiS menar att för mycket information ger ett rörigt intryck med följd att användningen 
försvåras.  
 

”Vi har sagt att det inte får bli för mycket för då blir det plottrigt. De måste 
få beskriva sin särart men inte för mycket få de blir tanken med kartorna 
ogjort”.  
 

Motsatsen blir att vissa institutioner länkar för lite information. Då tappas syftet med 
tydlighet i hur medarbetarna arbetar och vad tjänsterna innehåller. En informant 
diskuterade problemet: 
 

”Det är svårt att ha en linje för alla, då alla klienter har olika behov. Man 
får inte gå för långt ned på detaljeringsnivån men det får inte heller vara för 
abstrakt, så att hitta en balansgång har varit lite av en svårighet”. 

 
Det är kundens upplevelse och förväntningarna på tjänsten som avgör om de blir nöjda 
eller inte (Echeverri & Edvardsson, 2002). SiS har beskrivit att de arbetar mot att deras 
arbetssätt ska blir tydligare och att Socialtjänsten ska veta värdet av vad de får. Detta har 
skapat förväntningar hos Socialtjänsten. Skillnad i mängden information kan göra 
Socialtjänsten missnöjd. Genom att vissa kartor erbjuder hög kvalitet kommer de förvänta 
sig detsamma i de övriga. För att Socialtjänsten ska uppleva att det är kvalitet i hela 
organisationen är det viktigt att kvalitén är jämn. 
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Genom hela projektet har det varit viktigt för SiS att tänka på kvalitet. Det var dock 
många som inte hade erfarenhet av kvalitetsarbeten sedan tidigare. SiS valde därför att ta 
in en konsult som besatt god kunskap inom tjänsteutveckling. En informant påpekade att: 
 

”Bosse Edvardsson höll oss kvar på kvalitetsspåret”. 
 

6.2 Utbildning 
Enligt Macheridis (2005) är det viktigt att en arbetsgrupp besitter rätt kompetens för att 
kunna genomföra ett projekt. Detta gör det betydelsefullt att identifiera behovet av 
utbildning eller kompetensutveckling. SiS såg behovet av utbildning och de valde därför 
att använda sig av en erfaren konsult som förutom att hålla i utbildningarna även skulle 
fungera som ett stöd genom hela projektet. Det gav SiS en möjlighet att få någon som 
kom in med nya idéer och tankar. Konsulten har genomfört vissa moment i projektet 
ensam såsom sammanställning av material, förberedelse av möten och utbildning. Detta 
är arbete som medarbetare inom SiS annars hade behövt lägga sin tid på, tid som kanske 
inte fanns.  
 
Inom SiS finns det många som har god kunskap kring hur verksamheten bedrivs, dock 
var de inte fullt lika erfarna inom ämnet tjänsteutveckling. En informant menar att: 
 

”Utbildningen genomfördes för att få en gemensam bild av kvalitet”. 
 
SiS valde att genomföra utbildningar innan projektet sattes igång. Utbildningen gav 
därför alla en grundstomme att jobba ifrån. De ville att medarbetarna skulle få ett 
gemensamt synsätt.  
 

”Bosse Edvardson blev som ett språkrör både för arbetsgruppen och SiS 
ledning för att definiera kvalitet och vad det var för SiS. Bosse berättade 
vad kvalitet var inom andra verksamheter och hur man kunde se på kvalitet. 
Vad som var viktigt och centralt, vad vi stod för och vilka vi jobbar för. 
Även vad vi vill uppnå för resultat”. 

 
Vid våra intervjuer visade det sig att åsikterna kring utbildningen var delade. Vissa 
deltagare tyckte att den var givande. Andra tyckte att det som diskuterades inte var helt 
applicerbart på SiS. Vi fick ta del av åsikter såsom: 
 

”Den var innehållsrik och gav ett bra utgångsläge för resten av projektet”. 
 

”Jag hör till och från att folk inte har förstått och tycker att, vadå 
tjänstekarta?”  

 
Detta visar att kunskapsspridningen inom SiS projekt inte har fungerat helt som det ska. 
Macheridis (2005) påpekade riskerna med dålig spridning. Kunskapsspridning är av stor 
vikt för ett projekts framgång. Om den inte fungerar kan det leda till en minskad 
processförståelse. Detta kan i sin tur leda till att medarbetare inte ser hur olika aktiviteter 
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är beroende av varandra och hur de är kopplade till slutresultatet. Detta var precis vad 
som skedde för SiS. En informant sade: 
 

”Jag tror att det var flera som tyckte att det var lite svårt att förstå hur all 
hängde ihop och som inte riktigt fattade vad nyttan var med projektet”. 

 
Arbetsmotivationen kan i och med detta påverkas, så även känslan av delaktighet och 
ansvarstagande (Macheridis, 2005). En informant sade: 
 

”Om man inte kan förmedla budskapet med projektet är det är svårt att få 
folk motiverade”. 

 
Ett stort problem för SiS var att projektet involverade många personer. Dessa personer 
hade även olika kunskaper sedan innan. Ett annat problem var att vissa redan från början 
kom in i projektet med olika motivationer. En informant sade: 
 

”Vissa har sagt, varför ska vi ägna tid åt det här”. 
 
Detta påverkar i sin tur hur öppna de är till att lära. På vem låg ansvaret med att få alla 
införstådda i vad projektet innebar? Lööw (2003) påpekar att oavsett kommunikationstyp 
är kommunikationen en tvåvägsprocess. Ansvaret för att den når fram så som avsiktligt, 
ligger hos både sändaren och mottagaren. Om mottagaren inte har förstått eller lyssnat 
beror det till stor del på det sätt som sändaren förmedlade budskapet. Går budskapet inte 
fram, får sändaren göra ett nytt försök, kanske på ett annat sätt. Utifrån detta låg ansvaret 
på konsulten som höll i utbildningen.  
 
En positiv del som samtliga informanter var eniga om var upplägget på utbildningen. De 
tyckte att det var bra med två dagar utbildning där de sedan fick åka hem till sina 
respektive institutioner och praktisera. Detta var positivt både för utbildningsdeltagarens 
egen inlärning, men det var även bra för arbetsgruppen. En medlem i arbetsgruppen sade: 
 

”Det gick ut på att de som var med på utbildningarna skulle applicera 
teorin och sedan komma tillbaka. Bosse fick ju mycket information. Så det 
var ett himla fiffigt upplägg för vi fick ganska tidigt en dialog med 
verksamheten om vad kvalitet var och om vad som var rimligt och vad som 
inte funkar och så. Vi stötte och blötte det här kundbegreppet som var 
ganska nytt för vår behandlingsverksamhet”. 

 
SiS utbildning är i led med Macheridis (2005) tankar om kunskapsutveckling. Utbildning 
kan ske genom en enbart teoretisk utbildning. Dock är aktionsbaserad inlärning ett bra 
sätt att få kunskap. Detta betyder att deltagaren når en djupare och mer användbar 
kunskap genom att de själva pröva teorin i praktiken. SiS menar själva att genom 
praktiken kunde frågetecken komma upp som annars först skull ha visat sig i ett senare 
skede. Nu gavs möjlighet att diskutera och ge vidare förklaringar. 
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Utbildningen fick även en annan kritik. Vissa deltagare ansåg att viss teori i utbildningen 
inte var applicerbart på SiS. En informant beskrev att det var svårt att bara använda teori 
som skulle passa in på SiS. Informanten sade även att:  
 

”Tidigare tjänsteforskning har till största del bedrivits inom den offentliga 
sektorn. Därför kändes det kanske mest aktuellt att utgå därifrån”.  

 
I ovanstående resonemang påpekar Lööw (2003) att det är sändaren som ansvarar för 
budskapet. Konsulten kunde då ha tagit åt sig av kritiken och bearbetat in SiS mer i 
utbildningsmaterialet. Bland de medarbetare som ansåg att utbildningen var bra fanns 
ändå tankar kring hur det kunde ha genomförts annorlunda. En informant sade: 
 

”Nu i efterhand har en annan tanke kommit upp. Vi skulle kanske istället ha 
haft utbildningar där alla deltagare var från samma slags vårdhem”. 
 

De menar att detta hade kunnat ökat kunskapsutvecklingen och öka förståelsen för hur 
SiS passar in i teorin. Deltagarna hade fått mer förståelse genom att de alla var i samma 
sits och kunde utbyta tankar, funderingar och idéer. 

Det är svårt att sia om huruvida det faktum att alla medarbetare inte förstod allt som 
undervisades har påverkat projektet negativt. Enligt Echeverri & Edvardsson (2002) 
måste det dock vara kvalitet i tjänsteprocessens alla delar om kvalitet ska uppnås i 
kundresultatet. Speciellt i tjänstens förutsättningar där medarbetarna utgör en viktig 
resurs för SiS vård.  

6.3 Ledningen 
I början av uppsatsen nämns att SiS ledning inte skriftligt kunde ge tydliga direktiv 
angående innehållet i projektet samt vad de ville uppnå. SiS valde istället att starta 
projektet efter enbart en muntlig överenskommelse. Enligt Nilsson (2003) är det värsta 
hotet mot projektframgång bristande stöd från företagsledningen. Avsaknaden av 
skriftligt direktiv har fått mycket kritik.  Några informanter sade:  
 

”Ledningen ville ha ett kvalitetssystem men de sa inte att det här vill vi ha, 
de här frågeställningarna handlar det om och så här ska det se ut. Det var 
synd för det är ett stort jobb som kostar mycket pengar”. 
 
”Vi skulle ha krävt att någon i ledningen satte sig ner och noga tänkte ut 
vad de ville ha” 

 
Lööw (2003) påpekar även vikten av att planera och använder orden: 
 

 ”Misslyckas du med planeringen, planerar du att misslyckas”.  
 
För att uppnå god kvalitet inom ett projekt finns det flera viktiga parametrar. En av ytterst 
vikt är målformuleringen. Lööw (2003) menar på att en oklar målformulering skapar 
osäkerhet med avseende på vilket resultat projektet kommer att leda till. En medföljande 
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risk är att projektet blir otydligt. Detta stämmer överens med vad som skedde inom SiS. 
De menar själva att på grund av att de inte tydligt visste vad de jobbade mot har problem 
uppstått. Under deras arbetsgång har de upplevt förvirring kring vad som skall uträttas. 
En informant sade: 
 

”Skulle jag ha varit projektledare för det skulle jag ha haft en annan 
tydlighet i uppdraget, för det tror jag att vi skulle ha vunnit på”. 

 
Att ledningen inte själva engagerade sig gjorde att det även blev följder längre fram i 
projektet. Arbetsgruppen tappade kontakten med ledningen ju längre in i projektet de 
kom. En orsak var även att arbetsgruppen skiftade fokus över tiden. Detta gav följder 
längre fram. 
 

”Vi jobbade mer emot verksamheten än mot ledningen vilket gjorde att på 
slutet var det svårare att få med ledningen på noterna”.  
 

Anledningen till det skiftande fokus menar SiS var på grund av att det var från 
institutionerna som de kunde erhålla informationen som behövdes. Det var medarbetarna 
som hade störst kunskap om hur verkligheten såg ut. SiS menar även att en vidare orsak 
till att de tappade ledningen kunde vara att projektet blev större än vad som var tänkt från 
början. Arbetsgruppen hade nog med att styra projektet eftersom det var flera som inte 
hade tidigare erfarenhet av att arbeta i liknande projekt.  
 
Lööw (2003) skriver att en vanlig fälla för ett projekt är att det fortskrider utan 
avstämning i ledningen. SiS misstag, att man tappat ledningen, upptäcktes dock inte 
förrän i implementeringsstadiet. Detta skapade förseningar i implementeringen.  
En informant sade: 

 
”Såhär i efterhand skulle vi självklart löpande ha lagt in avstämningar så 
att vi inte var på väg åt fel håll, det är ett klassiskt misstag”. 

 
Vem är ansvarig för misstaget som blev? Echeverri & Edvardsson (2002) säger att för att 
en internutveckling ska få ett lyckat resultat krävs ett starkt engagemang från företagets 
ledning. Under projektets gång har löpande rapporteringar skett till ledningen. Dock har 
detta fått kritik för att det mest varit en envägskommunikation, istället för en dialog. 
Detta gjorde att arbetsgruppen inte har kunnat få den feedback som de önskat.  
 
Att det var ett misstag, att inte ha ledningens engagemang och stöd, blir tydligt enligt 
Echeverri & Edvardsson (2002). De trycker på vikten av att ledningen tydligt visar vad 
de vill och ser till att alla är informerade och sluter sig kring det gemensamma projektet. 
Detta viktiga faktum togs även upp i utbildningen, där ledningen deltog. Där diskuterades 
hur viktigt ledningens delaktighet och engagemang är i kvalitetsarbeten.  
 
De förseningar som blev berodde inte enbart på den bristande kommunikationen med 
ledningen. Bytet av generaldirektör skapade även förseningar i projektet. Medarbetare 
inom SiS säger att det är förståligt att generaldirektören inte ville ta beslut kring projektet 
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utan att själv först vara insatt. Dock har det uppstått kritik kring hur lång förseningen 
blev. En informant sade:  
 

”Vi tyckte att vi var klara i ett halvår innan ledningen kom till bokslut. Den 
processen var bara onödig”. 
 

Projektmedarbetarnas engagemang och motivation avtar ofta under projektets gång och i 
takt med att nya svårigheter uppstår (Macheridis, 2005). Ju längre tid ett projekt varar, 
desto större är risken ett slutresultat blir ointressant. Projekt som fortskrider längre än tre 
år anses vara för långa (Nordberg, 2002). SiS projekt har hittills pågått under lite mer än 
tre år. Den försening som blev påverkade de involverade medarbetarna som lade ner 
mycket tid i projektet och väntade på att få resultat för allt hårt arbete. En informant sade: 
 

”Folk hinner tröttna på det. Det är kul när det är nytt och då gäller det att 
hugga på det”. 

 

6.4 Kommunikation till medarbetare 
Enligt Macheridis (2005) är bristfällig kommunikation och kunskapsspridning mellan 
projektmedarbetare och olika nivåer är ett vanligt dilemma. Att bygga upp ett effektivt 
kommunikationssystem är därför ett av projektledningens viktigaste uppdrag. De måste 
se till de kommunikationsbehov som finns och få fram eventuella kommunikationshinder. 
Den viktigaste kommunikationen är den interna inom projektet och organisationen. Inom 
SiS har information och kunskap spridits mellan olika parter och nivåer. Inom projektet 
beslutades att institutionscheferna i arbetsgruppen skulle stå för spridningen till de 
resterande institutionscheferna. De skulle vara regionsrepresentanter. De olika 
institutionscheferna stod i sin tur för spridningen av information och kunskap till 
medarbetarna på den egna institutionen. Ledningen stod för spridningen till alla 
medarbetare inom hela organisationen. Det visade sig dock att det fanns vissa 
kommunikationshinder. Några informanter sade: 
 

”Svårigheten har varit att få ihop alla till mötena, då det är många 
människor. Institutionscheferna har alltid mycket att göra. Ibland har man 
fått jobba efter arbetstid för att få ihop det”. 
 
”Det har ibland varit svårt att ha enkla dialoger mellan ledningen och 
arbetsgrupperna”.  

 
Macheridis (2005) påpekar att valet av överföringskanal är viktigt för att säkerhetsställa 
att mottagaren verkligen nås. SiS har till stor del använt sig av personer när de har 
kommunicerat med andra inom organisationen. De har löpande haft två slag av möten där 
de kunnat kommunicera med personer utanför arbetsgruppen. Det ena mötet var 
regionsträffar där medarbetare från alla olika institutioner deltog. Andra mötet var ett 
ledningsgruppsmöte. Där träffades alla chefer inom varje vårdalternativ. Detta har 
möjliggjort diskussioner och medarbetarna har i flera fall kunnat ställa frågor. Detta har 
bidragit till att öka kunskapen inom organisationen. Macheridis (2005) påpekar att 
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kommunikationen påverkar projektets slutresultat. Detta genom att de har tillgång till 
viktig och relevant information vilket gör att projektmedarbetarna lättare kan fatta beslut. 
Intern kunskapsspridning underlättar även delegering och bidrar till effektivisering och 
rationalisering av projektprocessen. SiS kommunicerade med de olika hemmen och 
informera dem om tjänstekartorna både genom utbildningen och genom möten. Detta 
medförde att de kunde delegera bort arbetet med de egna institutionernas tjänstekartor. 
När ledningen har velat sprida information till samtliga medarbetare har de använt olika 
kanaler. Bland annat har de skickat ut brev med direktiv för nästkommande år. SiS har 
även skickat ut information genom deras tidning SiStone. Det har dock ej funnits någon 
rutin, utan det har varit någon enstaka artikel.  
 
Alla medarbetare inom organisationen fick information när deras deltagande i projektet 
behövdes. Det har även funnits personer som medarbetarna har kunnat kontakta i fråga 
om vidare hjälp. Våra intervjuer visade dock att flera känt att de haft dålig insikt om vad 
som skett i projektet. Både under arbetets gång och angående vad som skulle ske i 
framtiden. Några informanter påpekade att: 
 

”Vissa förstod inte från början vilket stort projekt de faktiskt deltog i”.  
 

”Jag känner inte att vi fått mycket information om projektet under tiden och 
vi vet inte heller hur implementeringen ska gå till”. 

 
Denna dåliga kommunikation medför inte kvalitet i projektet. Enligt Macheridis (2005) 
bidrar kunskapsspridningen till att ge ökad arbetsmotivation samt ökad känsla av 
delaktighet och ansvarstagande. Informationen minskar även osäkerheten och risken för 
missförstånd. Inom SiS har den ibland bristfälliga informationsspridningen påverkat vissa 
medarbetares attityder. En informant sade: 
 

”Vissa har sagt, varför ska vi ägna tid åt det här? Det blir alltid så när man 
lägger på folk mer jobb så skriker de till. De har ju redan mycket att göra 
där ute”.  
 

Kommunikationen har ibland varit bristfällig eller inte vissa tillfällen inte funnits alls. En 
orsak är att arbetsgruppen missat kommunikationsbehov. Dock beror det även på att 
arbetsgruppen inte själva vetat vad som skulle ske. Detta beror då på det tidigare nämnda 
avsaknaden engagemanget och stödet från ledningen. En informant sade: 
 

”Ledningen skulle ha gått ut med anvisningar som varit inriktade på 
tjänsterna. De skulle då ha gett mål och inriktningar för respektive tjänst, 
exempelvis att akutplaceringen ska satsa på det här och så vidare.”. 

 
En annan viktig del inom kommunikation är dokumentation. Lööw (2003) menar att 
dokumentation underlättar överföringen av information mellan olika aktörer. Det ska vara 
lätt att under alla stadier i projektet finna information om och hur projektet fortskridit. 
SiS dokumentation har dock varit bristfällig. Det fanns inget dokumenterat i början på 
projektet, alltså ingen nerskriven projektplan. Den är en vägledare för hela projektet 
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(Lööw, 2003). Avsaknaden av en projektplan visade sig även senare försvåra 
arbetsgruppen arbete. Från arbetsgruppens möten finns ingenting dokumenterat. Detta 
menar SiS själva att det beror på längden på mötena och mängden av diskussioner de 
haft. Detta kan ses som ett misstag från SiS sida enligt Lööw (2003). Genom 
dokumentation kan kunskap samlas om misslyckade och lyckade projekt. Detta kan sedan 
användas till framtida projekt. 
 
Den dokumentation som SiS haft har till exempel varit ett fåtal lägesrapporter. Det har 
även vid vissa tillfällen, som nu inför implementeringen, dokumenterats vad som skall 
ske framöver. Denna dokumentation är positivt för alla medarbetare som ska börja 
använda kartorna. Lööw (2003) menar att effekten av dålig dokumentation kan leda till 
irritation, förvirring och osäkerhet vilket i sin tur leder till ineffektivitet av projektet. Det 
är av ytterst vikt är att projektet dokumenteras löpande, detta i syfte att bland annat 
säkerhetsställa att projektet går åt rätt mål och håller tidsramen. SiS har inte från början 
dokumenterat vad de vill uppnå och har inte heller löpande dokumenterat vad som 
genomförts. Detta gör det svårt för dem att utvärdera framskridandet av projektet.  
 

6.5 Tjänstekartor i teorin 
Tidigare i uppsatsen ställdes frågan huruvida SiS följt teorin som finns inom 
uppbyggandet av tjänstekartor. Norling et al (1994) beskrev fyra steg i skapandet av en 
tjänstekarta.  
 

• kartläggning av händelseförlopp 
• identifiera tänkbara felkällor 
• bestämning av tidsgränser  
• analys av lönsamheten 
 

Genom undersökningen har det visat sig att SiS till stor del följt dessa steg. De första två 
stegen har genomförts genom att de noggrant undersökt sina processer. De hade långa 
diskussioner vilket ledde till att de kunde kartlägga innehållet i tjänsterna. Det gällde 
vilka aktörer och aktiviteter som ingick och även när de sker i tiden. De kunde även få 
fram vart det fanns oklarheter i medarbetarnas rutiner. Genom att flera involverades fick 
de en tydlig bild av hur verkligheten ser ut. Avvikelser från teorin som kan utläsas är att 
de hade svårt att sätta upp tidsgränser. Från början var inte SiS medvetna om hur 
omfattande arbete skulle bli. De tidsgränser som sattes upp har inte heller hållits. När det 
gäller lönsamheten för SiS handlar det inte om vinstmaximering. Istället fokuseras på att 
kunder och intressenter, såsom Riksdagen, känner att tjänsten ger ett mervärde. Detta 
kunde uppnås genom att se över sina tjänster och undersöka om de får vad de förväntar 
sig. Det var viktigt att ta reda på var de kritiska områdena fanns, alltså varför de inte 
levde upp till förväntningarna.  
 
När det gäller SiS struktur på kartan har de till stor del följt teorin som finns kring 
tjänstekartor, dock finns vissa avvikelser. Isaksson (2001) & Kullvén (1994) beskrev att 
aktörer brukar delas upp i kund, frontpersonal, stödpersonal och ledning. SiS valde dock 
att dela upp aktörer i externa och interna aktörer. Frontpersonalen är den som har kontakt 
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med kunden medan stödpersonalen inte har någon direkt kontakt med kunderna 
(Isaksson, 2001 & Kullvén, 1994). SiS har dock två olika kunder, klienter och ungdomar 
samt Socialtjänsten. De olika kunderna träffar olika personer inom SiS vilket gör att de 
har olika roller i olika aktiviteter. Det gör det svårt att utläsa någon front- och 
stödpersonal. De resterande två aktörerna, kunder och ledningen är representerade i 
kartan. Detta i form av klienter och ungdomar, Socialtjänsten samt institutionschefen. 
Dessa aktörer har dock en annorlunda roll mot vad teorin säger. Alla medarbetare inom 
SiS träffar till exempel klienterna och ungdomarna vid något tillfälle. Isaksson (2001) & 
Kullvén (1994) beskriver dock att ledningen bara träffar front och stödpersonal.  
 

6.6 Resultatet 
Nu i slutskedet när deltagarna reflekterar kring projektet och tjänstekartorna finns 
det många positiva åsikter. 
 

”Allt det här med tjänsteutveckling var på tiden, då vi behövde visa vad vi 
håller på med utåt”.  

 
”Inom hemmen har de förstått att det tidigare systemet var yvigt, men nu 
känner de en trygghet i att alla gör lika. Vi har skaffat ett gemensamt 
språk”. 
 

Syftet med SiS projekt var att de ville hitta ett tydligare sätt att beskriva sina 
arbetsprocesser. Enligt Kullvén (1994) ska tjänstekartan visa vem som gör vad, åt/med 
vem, hur ofta och under vilka omständigheter. Kring resultatet med tjänstekartorna har 
det framkommit olika åsikter. En informant sade: 
 

”Medarbetarna på avdelningarna tycker att kartan fungerar bra den 
fungerar som en påminnare för vad som ska göra och när de ska göra det 
och hur de ska göra det”. 
 

Några av våra informanter ansåg dock att kartorna är för generella. Dock är det svårt att 
tyda hur allmän denna åsikt är, men den är ändå av vikt.  
 
I dagsläget är inte portalen till tjänstekartorna färdig. SiS menar själva att den nuvarande 
lösningen fungerar bra på kort sikt, men den är svårmanövrerad. Detta är problem som 
påverkar resultatet av projektet. Lööw (2003) påpekar att en viktig uppgift för 
projektledaren är att ansvara för att projektet når det uppsatta målet. Utan att åtgärda 
kritik kring kartorna finns risk att de inte får det användningsområdet som var tänkt. 
Syftet och de uppsatta målen uppnås inte. 
 
Bo Edvardsson hade även planer på att genom portalen kunna länka till en institutions 
hemsida. Tanken var att allmänheten skulle kunna se insidan av institutionen. SiS hade 
som syfte med projektet att öppna upp verksamheten. De ville vidare att Socialtjänsten 
skulle veta värdet av vad de får. Konsultens idé har dock fått kritik från några 
medarbetare. En informant sade: 
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”Vissa institutioner ville inte att man utåt sett ska se hur det funkar och ser 
ut inne på institutionerna”.  

 
SiS arbete i framtiden kommer att bestå av att implementera kartorna på samtliga 
institutioner. Detta är dock kanske inte lika enkelt som det låter.  
 

”Den stora utmaningen är att implementera kartorna i verkligheten och att 
se till att de används på alla nivåer i verksamheten. Detta är minst lika stort 
som arbetet med att ta fram dem, om inte större och mer komplicerat”.  

 
Norling & Olsen (1994) menar på att en brist med tjänstekartor är att de lätt ger en statisk 
bild av vad som egentligen händer i processen. Detta sätter krav på att kontinuerligt 
bearbeta kartorna. SiS påpekar detta själva och menar på att tjänstekartorna kontinuerligt 
ska förbättras. En informant sade: 
 

”Det får inte bli statiskt för då blir det ju inte kvalitet. Arbetsgruppens 
arbete nu är mer att förvalta och underhålla kartorna och vara support så 
att man varje år vid behov kan revidera kartorna”. 
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7. Slutord 
I detta kapitel läggs slutorden kring uppsatsen. Här förtydligas vilka delar som vi anser 
viktiga i SiS arbete. Detta knyter ihop hela vår uppsats och visar om vi uppnått syftet. 
________________________________________________________________________ 
 
Genom vårt arbete känner vi att vi har fått en bra syn på SiS projekt med att arbeta fram 
tjänstekartorna gått till. Arbetet har varit omfattande och påverkat alla delar inom 
tjänsterna. Vissa moment visade sig vara betydelsefulla under arbetet. Bland annat att alla 
delar inom kartan bearbetas noggrant för att säkerhetställa att kritiska områdena hittas i 
syfte att uppnå jämn kvalitet. Det är även viktigt att alla blir eniga kring hur kartan ska se 
ut och vad den ska innehålla. Utan det faller hela idén med att ha ett gemensamt 
arbetssätt. Det är även viktigt att strategiskt välja ut vilka som ska vara involverade i 
arbetet och att projektet har personer med varierade kunskaper. Detta gör att 
informationen som tas fram med stor sannolikhet återspeglar vekligheten. Genom att 
även involvera ett stort antal medarbetare kan kartorna kontrolleras under arbetets gång. 
 
En annan aspekt som kan påverka kvalitén i arbetet är hur bra kommunikationen och 
dokumentationen fungerar. Det är viktigt att de styrande inom ett projekt bestämmer hur 
kommunikationen ska ske, alltså vilka som ska informera vilka. Det är även viktigt att 
medarbetare hålls informerade även om de för tillfället inte ska bidra med något. Det 
medverkar till att de känner sig delaktiga och det gör att projektet undviker missförstånd 
kring olika moment.   
 
Det är av vikt i ett sådant omfattande projektet att hela organisationen ställer sig bakom 
projektet från början och då speciellt ledningen. Från början bör organisationen genom en 
projektplan beskriva vad som ska göras, när det ska göras och vilka mål som ska uppnås. 
Detta underlättar projektets arbetsgång. 
 
Vi har noterat vikten av att alla involverade ska ha en bra kunskap inom projektets 
arbetsområde. Kunskap kan erhållas genom utbildningar. Det är dock viktigt att 
kontrollera utförandet av utbildningen för att se till att den verkligen bidrar till ökad 
kunskap.  

Det räcker dock inte med att arbeta fram en tjänstekarta, det finns andra delar som också 
är av vikt. Kartorna ska vara lätta att använda och vara lättöverskådliga för att få önskad 
genomslagskraft. Kontrollen av arbetet bör ske genom användning av de egna kunderna. 
Det eftersom det är de som skall nyttja tjänsten och bedöma resultatet. Utan kontroller 
går det inte att avgöra huruvida arbetssättet blivit tydligare och om tjänsten har ökad 
kvalitet.  

Den teori om tjänstekartorna som anses ledande inom Sverige visade sig innehålla vissa 
brister. Den var inte är helt applicerbar på organisationer såsom SiS. Teorin behöver 
utvecklas för att få ett bredare användningsområde. Genom denna uppsats hoppas vi 
bidra till en ökad förståelse och kunna ge nya synvinklar inom ämnet. Detta med 
förhoppning om att det ska kunna användas inom vidare forskning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjumall till Åsa Frodlund 
 
Bakgrund 

• Kan du börja från början och berätta fritt hur arbetet med tjänstekartorna började? 
o Hur kom ni på idén om att använda tjänstekartor? 

 
Utbildning 

• Mellan vilka tider hade ni utbildningen? Vilka fick vara med på utbildningen, 
alltså hur många från varje institution? 

 
• Hade de en egen utbildning inom arbetsgruppen eftersom det arbetet började 

innan den övriga utbildningen? 
 

• Kände du att utbildningen var givande? Vi har hört från vissa håll att utbildningen 
höll en för svår nivå, de förstod inte riktigt sambandet med tjänstekartor och 
kvalitetssystemet. 

 
Utvecklingsprocessen 

• Hur skulle du beskriva själva projektets arbetsgång?  
- Kan du placera det tydligare i tidsperspektiv 
- Vilka var involverade? 
- Vad skedde i denna händelse?  
- Vilka svårigheter fanns (stötte ni på några problem)? Vad gick bra? 
- Vilka var tankegångarna? 
- Vad var det viktigaste i händelsen? 
- Hölls den eventuella tidsplanen? 

 
• Vad gjorde du och Tomas, vad var ert arbete:  

o Innan arbetsgruppen satte igång?  
o Vilka informerade ni? 
o Vilka kontaktade ni? 
o Hade ni möten med olika personer? 

 
• Arbetsgrupp: hur valdes den ut?  

o Vilka medverkade? 
o Vilka var deras olika roller?  
o Vid vilka tider påbörjades de olika faserna i arbetsgruppen? 

 
• Vad är en tjänsteprocessgrupp är det arbetsgruppen? 

 
• Vad har de i arbetsgruppen jobbat med mellan mötena, och med vilka? 
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• LVM gruppen är det personer från alla LVM hem i Sverige, vilka sitter där?  
o Har alla hem en egen grupp?  
o Vilka sitter i gruppen bara institutionscheferna eller även 

avdelningsföreståndare?  
o Kallas de regionträffar?  
o Har de en ledningsgrupp? 

 
• Hur har arbetet för dig och Tomas och Bo sett ut mellan de större händelserna?  

o Vilka har jobbat med det kontinuerligt?  
o Har de haft möten, med vilka?  
o Hur involverade har ni varit i arbetsgruppen (stöd/chef/lyssnare/fullt 

delaktiga)? 
 
• Har ni involverat andra medarbetare och kunder (socialtjänsten) i projektet med 

att arbeta fram tjänstekartorna? Vilka? På vilket sätt?  
o Anita Almqvist och Göran Leijon (Peter Dunkel)  

- Vad har de gjort,  
- Hur blev det bestämt,  
- Vad har det bidragit med,  
- Ska de vara delaktiga framåt nu vid implementeringen? 
- Vilket var utbildningsprojektet som Anita hade på sitt hem? Är det av 

värde för oss? 
 
• Hur har ni involverat klienter och ungdomar i projektet, även förutom 

fokusgrupperna? 
o Vilka?  
o På vilket sätt?  
o Hur har resultatet används? 

 
• Hur samlades information in och hur sammanställdes den? Både när det gäller 

före projektet för att sätta sig in i ämnet och sedan från medarbetare under arbetets 
gång. 

o Var intervjuerna standardiserade?  
o Vilka fick ta del av informationen?  
o Kan du förklara mer utförligt vad ADAD (Adolescent drug abuse 

Diagnosis) och DOK (Dokumentationssystem inom missbrukarvården) är 
och hur ni använder er av det och vad syftet är med det? 

 
• Hur har tidsplanen sett ut? Har ni följt den? 

 
• Hur har ni informerat alla medarbetare på alla hem under arbetsgången? Vi har 

genom intervjuer fått fram åsikter där anställda på vissa hem känt att de inte har 
fått information inom vad som händer och hur långt ni kommit i arbetet. 
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Tjänstekartorna (3 steg) 
1) Definiera tjänsterna: 

• Hur tänkte ni med de olika tjänsterna då ni gått mellan 3-8 stycken? 
 
2) Beskriva tjänsterna i kartorna: 

• Hur definierade ni de olika aktörerna? (klient, frontpersonal, stödpersonal) och 
hur tänkte ni vid placeringen av dem, vem jobbade med det? 

 
• Hur definierade ni de olika aktiviteterna?  

o Var det svårt/lätt?  
o Gick det att generalisera trots klienternas olikheter?  

 
• Hur testades tjänstekartorna under arbetets gång.  

o Var det arbetsgruppen som tog med det till de andra institutionscheferna i 
regionen vid samma hem t.ex. LVM? (Ledningsgrupp?)  

o Vad gjorde de, diskuterade de eller testades de mer praktiskt?  
o Har vissa redan börjat använda kartorna? 

 
Tjänstekartornas utseende 

• Hur mycket har arbetsgruppen varit med och bestämt tjänstekartornas utseende 
eller har det enbart varit informationsavdelningens jobb eller har du och Tomas 
och Bo styrt mycket? 

• Det har funnits flera olika kartor vilka var skillnaderna mellan de äldre och nyare 
upplagorna och varför gjordes ändringar? 

• Har varje hem fler olika kartor?  
o Måste alla hem göra sin egen och har ni satt en tidsram på det?  
o Hur är det tänkt att de ska länka sina rutiner och checklistor? 

• Varför innehåller vissa kartor mer aktörer än andra?  
o Är de aktörerna exklusiva för den tjänsten eller spelar de en mycket större 

och viktigare roll där? 
• Hur såg tjänstekartorna ut som Anita fick när de började jobba? 

 
3) Knyta ihop ett kvalitetssystem 

• Vad jobbade kvalitetsgruppen med i denna del. 
o Kan du dela in detta arbete i olika delar?  
o Användes resultat från fokusgrupperna här.  
o Hur kom ni fram till kvalitetsmåtten (har ni använt fokusgruppens resultat 

till dem?) och målen för SiS verksamhet?  
o Vad var det viktiga, var fick ni information? Vem jobbade med det? 

 
Implementeringen 

• Hur ska själva implementeringen av tjänstekartorna gå till? 
o Ska du och Tomas åka runt och informera eller har ni gjort det? 
o Åker ni till varje institution eller regioner?  
o Om ni har regionträffar är alla institutioner med eller kommer ni att dela 

upp mötena och ha med samma institutioner?  
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o Vilka är med på mötet?  
o Hur kommer alla medarbetarna att bli informerade och bestämmer ni hur 

respektive institution ska göra det?  
o Han ni krävt att respektive institutioner ska hålla alla medarbetare 

informerade under tiden som arbetet har pågått eller har ni informerat 
medarbetarna direkt själva? 

- Här kände vissa att de inte alls visste när implementeringen skulle 
ske och hur den skulle gå till väga. 

 
• Hur ska ni kontrollera så att det nya kvalitetssystemet med tjänstekartorna följs? 
 
• Hur ska kartorna testas inom myndigheten innan de visas för socialtjänsten? 
 
• Hur ska socialtjänsten kunna ta del av dem? Från hemsidan eller annat sätt? 
 

Personliga reflektioner 
• Vilka behov förväntas tjänstekartorna fylla? Vilket är syftet?  
 
• Har ni satt några mål för användningen av tjänstekartorna?  

 
• Vad har du gjort för personliga reflektioner om utvecklingen av tjänstekartorna?  

o Problem?  
o Svårigheter?  
o Framgångar? 
o Lärdomar? 

 
• Känner du nu i efterhand att ni kunde ha gjort något annorlunda eller skulle ni ha 

gjort något mer? 
 

• Kan du rita upp en tidsaxel över alla händelser. 
 

• Känner du att vi har missat något viktigt i ert arbete? 
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Bilaga 2 Intervjumall till Ahmad Mari 
 

• Vilken har varit din uppgift i projektet?  
o När kom du med? 
o Satt du med i arbetsgruppen? 
o Har du fått någon utbildning och när? (den alla fick eller har du blivit 

informerad enskilt)  
o Känner du att du fick tillräckligt med utbildning, fick du förståelse för 

projektet som ni skulle genomföra? 
o Har du jobbat ensam?  
 

• Utifrån ditt perspektiv: hur skulle du beskriva arbetet med att arbeta fram 
tjänstekartorna? 

o Hur tänkte du grafiskt 
o Färger, former, pilar osv. 
o Hur fritt fick du arbeta eller styrdes du mycket av andra.  
o Har Bo varit ett stöd även för dig? 
o Vilka är de stora skillnaderna ni gjort från de första utkasten till de ni har 

nu?  
o Har du jobbat parallellt med samtliga kartor?  
o Hur är tanken att de olika institutionerna ska kunna länka egna rutiner och 

checklistor?  
o Är det bara den centrala som ligger på nätet nu?  
o Får de länka från alla aktiviteter och får de länka från översta skiktet?  
o De aktiviteterna som inte är länkade är arbetssättet och rutinerna självklara 

för samtliga medarbetare och kunder? (t.ex. mottagningsrutiner hade inget 
länkat) 

 
• Vad har du behövt för information under processen för att kunna utföra dina 

uppgifter? 
 
• Hur har du skaffat dig den informationen? 

 
• Vad har ni gjort för personliga reflektioner kring projektet med att arbeta fram 

tjänstekartorna?  
o Problem?  
o Svårigheter?  
o Framgångar? 
o Lärdomar? 
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Bilaga 3 Intervjumall till Thomas Ring 
 
Bakgrund 

• Kan ni börja från början och berätta fritt hur arbetet med tjänstekartorna började? 
o Bakgrund: Problem? Svårigheter? 
o Hur kom Ni på iden om att använda tjänstekartor? 

 
Utvecklingsprocessen 

• Hur skulle ni beskriva själva utvecklingsprocessen? 
o Projektgrupp: hur valdes den ut? Vilka medverkade? Vilka var deras olika 

roller?  
o Om vi tillsammans ska försöka rita en tidslinje över utvecklingsprojektet: 

Vilka är de viktigaste händelserna i utvecklingsprocessen och när hände 
de? 

- Vilka var involverade? 
- Vad skedde i denna händelse?  
- Vilka svårigheter fanns (stötte ni på några problem)? Vad gick bra? 
- Vilka var tankegångarna? 
- Vad var det viktigaste i händelsen? 
- Hölls den eventuella tidsplanen? 

o Hur har arbetet sett ut mellan de större händelserna? Vilka har jobbat med 
det kontinuerligt?  

o Har ni involverat personalen i arbetet med tjänstekartorna? Vilka? På 
vilket sätt? 

o Har ni involverat potentiella användarna i projektet? Vilka? På vilket sätt? 
Om ja,  

- Hur samlades information in och hur sammanställdes den? (var de 
med på möten, enkäter m.m.) Var intervjuerna standardiserade?  

- Fokusgrupperna: Resultat av dessa och inverkan på 
utvecklingsprocessen? 

o Hur har tidsplanen sett ut? Har ni följt denna? 
 
Tjänstekartorna 

• Hur definierade ni de olika aktörerna? (ex. klient, frontpersonal, stödpersonal) 
 
• Hur definierade ni de olika aktiviteterna?  

o Var det svårt/lätt?  
o Gick det att generalisera trots klienternas olikheter?  
o Vad var det mest väsentliga inom varje aktivitet?  

 
• Det har funnits flera olika kartor, vilka var skillnaderna mellan de olika 

varianterna och varför gjordes de? 
 
• Har ni testat tjänstekartorna under arbetets gång? Hur har det gått till?  
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Framtid och Personliga reflektioner 
• Hur ska själva implementeringen av tjänstekartorna gå till? 

 
• Vilka behov förväntas tjänstekartorna fylla? Vilket är syftet?  

 
• Har ni satt några mål för användningen av tjänstekartorna?  

 
• Vad har ni gjort för personliga reflektioner om utvecklingen av tjänstekartorna?  

o Problem?  
o Svårigheter?  
o Framgångar? 
o Lärdomar? 

 
Övrigt 

• Har vi missat något som du anser är relevant? 
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Bilaga 4 Intervjumall till arbetsgruppen 
 
Inledning 

• När blev du först informerad om projektet? 
• Såg ni innan att det behövdes ett kvalitetssystem och tjänstekartor? 

 
Under arbetsgången 

• När och vad fick du för utbildning? 
o Hur gick utbildningen till? 
o Vad fick ni lära er och fick ni några uppgifter?  
o Tyckte du att den var givande och fick du full förståelse? 
 

• Vad gjordes vid mötena med arbetsgruppen?  
o Fick du möjlighet att få din åsikt hörd? 
o Kan du dela in i olika delar (stämmer det överens med Tomas indelning?) 

 
• Vad gjorde du för arbete mellan mötena med arbetsgruppen? (hemuppgifter) 

 
• Vid framtagandet av tjänstekarta hur gick diskussionen när det gällde: 

o Namn på aktiviteter 
o Vilka aktörer som skulle vara med 
o Innehållet i aktiviteterna 
 

• Vad var svårt/lätt under projektets gång? 
 
• Var det stora förändringar som gjordes efter att ni testat tjänstekartorna? Var det 

svårt att implementera? 
 

• Hur togs idéerna emot på avdelningarna på institutionerna? 
 

• Vilka personer involverades på din institution? 
 

• Hur gick tankegångarna i de olika arbetsmomenten? 
 
Inför implementeringen 

• Funkar allt bra? 
 

• Hur kommer implementeringen att gå till? 
 

• Hur ser din roll ut nu?  
o Kommer du att fortsätta i arbetsgruppen?  
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Övrigt 
• Känner du att medarbetarna på ditt institution har fått ta del av information och 

utbildning. Något du skött själv eller centralt. Både under arbetets gång och nu 
vid implementeringen. 
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Bilaga 5 Intervjumall till Anita Almqvist och Peter Dunkel 
 

• När kom du i kontakt med projektet? 
o När började du arbeta med det? 

 
• Vilken var din del i projektet? 

o Hur jobbade du? 
o Vad bidrog ditt arbete med? 

 
• Vilka har du varit i kontakt/samarbetat med? 

o När hade ni möten? 
o Vad diskuterades? 
o Vilka deltog? 

 
• Fick du någon utbildning? 
 
• I ditt arbete, vad var svårt/lätt? 

 
• Hur har dina tankegångar varit? 

 
• Är du delaktig i implementeringen? 

o I så fall, hur kommer den att gå till? 
 

• Känner du att vi har missat någon viktig del i arbetet? 
 
Övrigt 

• Har vi missat något som du anser är relevant? 
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Bilaga 6 Behandling enligt LSU 
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Bilaga 7 Mottagning och utredning enligt LSU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 80
 



Bilaga 8 Akutplacering enligt LVU och SoL 
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Bilaga 9 Behandlingsplacering enligt LVU och SoL 
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Bilaga 10 Utredningsplacering enligt LVU och SoL 
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Bilaga 11 Placering LVM-hem 
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Bilaga 12 SiS grundmall 
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Bilaga 13 Tidigare version av tjänstekarta  
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Bilaga 14 Tidigare version av tjänstekarta 
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Bilaga 15 Tidigare version av tjänstekarta 
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