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Förord 
 
Den här rapporten berör vad som händer med idéer som införts i 
organisationer. Studien visar att det inte alltid är säkert att alla idéer kan 
förverkligas i praktiken. Därför är jag glad och tacksam för att få förverkliga 
min idé och dröm om att få gå forskarutbildningen. Jag vill rikta ett stort och 
innerligt tack till mina handledare Patrik Larsson och Jan Ch Karlsson för att 
ni lotsat mig framåt i arbetet. Ni har med stor kunskap, kompetens och 
övertygelse förmedlat ett kvalificerat hantverk som fascinerat mig åtskilliga 
gånger. Er vilja att dela med er av denna kunskap har verkligen känts genuin. 
Tack än en gång för allt! 
 
Ett stort tack till kommunledningarna i de båda kommunerna för er 
medverkan i studien. Utan er välvilja hade inte studien kunnat genomföras. 
Extra tack till kommunernas kvalitetsansvariga som skött den praktiska 
planeringen. Tack också för att du i den mindre kommunen körde mig till de 
olika arbetsplatserna inom äldreomsorgen med snäv tidsmarginal. Det 
uppskattade jag verkligen. 
 
Tack till Birgitta Eriksson som medverkat till att min idé har kunnat 
förverkligas och tack för att jag haft möjlighet att delta i undervisning inom 
arbetsvetenskapen.  Tack till Jeanette Palm som många gånger varit en 
räddande ängel i en ny miljö. Jag har uppskattat din noggrannhet och 
tillförlitlighet. 
 
Tack till Jonas Axelsson, Ann Bergman, Maiwor Grundh, Lena Gonäs, 
Henrietta Huzell, Lars Ivarsson, Tuula Bergqvist och Hanne Randle för råd 
och stöd i olika sammanhang, och för att ni välvilligt lånat ut litteratur till 
mig. Tack Jonas för gott samarbete i uppdragsutbildningar och tack Maiwor 
för att du introducerade mig i de internetbaserade kurserna. 
 
Tack Berit Hjort, du är så inspirerande och entusiasmerande och du har alltid 
funnits till hands i mitt letande efter kunskap och varit mig behjälplig i 
referenshanteringen. 
 
Tack till Per-Olof Norell för dina värdefulla synpunkter vid slutseminariet. 
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Tack till Line Holth för räddningen i sista minuten. Nu har jag lärt mig läxan 
till nästa gång. Tack till Tora Dahl Jacobsen, Jennifer Hobbins, Päivi 
Riestola, Jo Ese, Mats Persson och andra forskarstuderande som jag haft 
förmånen att få lära känna under gemensamma kurser, under 
doktoranddagarna men också i vardagen. Tack till er andra som redan lämnat 
arbetsvetenskapen och numera gått vidare i era karriärer. 
 
Till dig Helena Lundberg vill jag rikta ett hjärtligt tack för all hjälp och stöd 
vid slutseminariet och inför tryckningen. Tack för alla givande diskussioner, 
gemensamma kurser, trivsamma luncher, snabba promenader och inte minst 
för att vi kunnat dela tankar i med och motgång. Jag har verkligen uppskattat 
att få lära känna dig och jag lovar att köpa alla dina kommande böcker även 
om jag inser att det kommer att bli dyrt. 
 
Tack till mina älskade barn Madelene och Emil med familjer. Ni har jobbat 
på bra! Carl har fått en lillasyster Hjördis, och en kusin Bianca. Det har 
inneburit härliga avbrott i skrivandet. 
 
Till sist vill jag tacka min käre make och livskamrat Bosse för din 
outtröttliga tilltro till alla mina idéer. Mina idéer har alltid inneburit en hel 
del jobb för oss båda, så även denna idé. Men idéer kan även ge oväntade 
effekter och jag tror inte att någon av oss skulle vilja vara utan dessa år. Du 
finns där för att lyssna och din förmåga att alltid vara stödjande är verkligen 
unik. Tack för att du är mitt stora fan!  
 
 
Karlskoga 7 oktober 2013 
 
Pia Renman 
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KAPITEL 1 

TJÄNSTEGARANTIN UPPMÄRKSAMMAS I PRIVAT 

SEKTOR 

 
 
 

Inledning 
 

Vi garanterar:  
• att vi levererar dricksvatten till Din fastighet 24 timmar om dygnet. 
• att Du vid oplanerade leveransbrott, längre än 8 timmar, kompenseras 

med en prisreduktion motsvarande två veckors förbrukningsavgift. Denna 
garanti gäller om du anmält felet till oss.1 

 
Citatet är ett exempel på en alltmer vanlig företeelse inom offentlig sektor, 
nämligen den att lämna garantier på de tjänster som offentliga myndigheter 
ansvarar för. Att lämna garanti på utfallet av en tjänst har fått benämningen 
tjänstegaranti2 och fenomenet uppmärksammades först inom den privata 
sektorn. En tjänstegaranti avser att förtydliga vad du kan förvänta dig av en 
tjänst som tagits i anspråk, och hur du ska kompenseras för eventuella brister 
i tjänstens kvalitet. Införandet av tjänstegarantier i offentlig sektor kan ses 
som en del i ett större reformarbete med att stärka förtroendet för den 
offentliga sektorns verksamhet. Men vad som händer när tjänstegarantier har 
införts i svenska kommuner är oklart. Ambitionen med denna rapport är att 
öka kunskapen om vad det innebär för anställda i organisationen när 
tjänstegarantier har införts som ett verktyg för att förbättra verksamheten. 
 

                                              
1 Exempel från Rättviks kommun, www.rattvik.se, hämtad 2012-11-05. 
2 I rapporten använder jag begreppet tjänstegaranti.  Tjänstegarantier är det begrepp som 
använts av Svenska kommunförbundet, 2002, ”Att utveckla tjänstegarantier. Metoder och 
erfarenheter från kvalitetsarbete” Nr 7, s. 7.  
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En tjänstegaranti kan uttryckas på många olika sätt. Nedan ges ytterligare ett 
exempel på hur en lokalt utformad tjänstegaranti kommer till uttryck i en 
kommun. 
 

Vad kan vi lova 
• bygglovsbeslut tas inom 7 arbetsdagar från den dag handlingarna 

inkommit, gällande mindre ärenden t.ex. garage, carport, förråd etc. 
• bygglovsbeslut tas inom 14 arbetsdagar från den dag handlingen 

inkommit, gällande komplicerade ärenden 
• snabb och rationell handläggning 
• lika behandling enligt gällande lag och bestämmelser 
• sakligt och positivt bemötande 
• tydlig och klar information om lagstiftning 

 
Kompensation 
10% rabatt kan erhållas på bygglovsavgiften om inte bygglovsbeslutet tas 
inom 7 respektive 14 arbetsdagar från den dag handlingen inkommit.3 

 
Benämningen på tjänstegarantier varierar inom offentlig sektor. Exempel på 
andra förekommande benämningar är servicegaranti, kvalitetsgaranti, 
tjänsteåtagande, serviceåtagande eller kvalitetsåtagande. En tjänstegaranti 
riktar sig i första hand till kunden. Inom offentlig sektor kan kundbegreppet 
vara svårtolkat då efterfrågan av offentliga tjänster inte alltid kan kopplas till 
en köp- och säljsituation som på en vanlig marknad. Begreppet behöver 
därför anpassas till den situation som råder. Kundbegreppet har använts i 
kvalitetsarbetet i betydelsen ”Kunden är den vi skapar värde för” (Lindström 
2009 s. 13). En tjänstegaranti syftar till att förtydliga värdet på tjänstens 
kvalitet och begreppet kund används i rapporten tillsammans med begreppet 
medborgare. Inom offentlig verksamhet används även benämningen brukare 
och inom myndighetsutövning klient, vilket i denna studie är synonymt med 
kundbegreppet. 

Idén med tjänstegarantin är en normativ styrfilosofi 
Tjänstegarantier utgör ett exempel på hur idéer från privat sektor överförs till 
offentlig sektor. Tjänstegarantier började uppmärksammas under 1980-talet 
som ett kraftfullt verktyg för kvalitetsutveckling och marknadsföring av 
företagets tjänster (Hart 1988). I Sverige började tjänstegarantier att införas i 

                                              
3 Exempel från Markaryds kommun, www.markaryd.se, hämtad 2012-11-05. 
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offentlig sektor i slutet av 1990-talet.  När politiker och chefer i offentlig 
sektor adopterar idéer från privat sektor utgör det en norm för vad som 
betraktas som gott och eftersträvansvärt (Denhart & Denhart 2000; Røvik 
2008). Framgångsrika idéer i privat sektor förväntas leda till framgång inom 
offentlig sektor även om motiven till överföringen av idéer kan variera.  
 
Motiven till att införa tjänstegarantier inom kommunal verksamhet kan 
kopplats till tre utvecklingsområden. För det första kan det handla om 
ledningens önskan att förbättra ekonomistyrningen i syfte att göra 
verksamheten mer effektiv. För det andra kan det handla om ledningens 
önskan om att utveckla kvaliteten i verksamheten (Almqvist 2006; Montin, 
Bergström, Klausen & Ståhlberg 1998). För det tredje kan det handla om att 
öka kundernas inflytande i verksamheten (Montin m.fl. 1998; Ögård 2000; 
Torres 2005).  För att det politiska systemet ska bibehålla sin legitimitet 
behöver förväntningarna gentemot medborgarna förtydligas (Lundquist 
1998). En förbättrad kvalitet och effektivitet samt ett ökat kundinflytande 
förväntas bidra till att stärka förtroendet för den kommunala verksamheten, 
och förbättra legitimiteten för det politiska systemet.  
 
Införandet av tjänstegarantier har sin grund i en normativ styrfilosofi. En 
sådan filosofi bygger dels på hur den ideala organisationen ska utformas för 
att uppnå effektivitet och kundorientering och dels på en föreställning om 
chefen som ledare (Tengblad 2000). Den normativa styrningsfilosofin har 
fokus på idéer, visioner och värderingar där anställda förväntas ta ansvar för 
de mål som är uppsatta.  Styrfilosofin syftar till att uppnå en ökad effektivitet 
genom att påverka anställdas värderingar och uppfattningar samtidigt som 
arbetstillfredsställelsen ska förbättras. En normativ styrfilosofi bygger på hur 
saker bör vara och ska inte sammanblandas med hur det förhåller sig i 
praktiken. Den normativa styrningen har blivit dominerande i offentlig 
sektor och det är därför intressant att studera vad som ligger bakom 
fenomenet (Røvik 2008). 
 
Torres (2005) hävdar att tjänstegarantier har blivit ett av de mest spridda 
administrativa verktygen i reformeringen av den offentliga sektorn i 
västvärlden. Anledningen till den stora spridningen kan vara att den inte 
kräver strukturella förändringar, samtidigt som tjänstegarantin ger uttryck för 
modernisering. Tjänstegarantier har blivit ett universalmedel som enkelt låter 
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sig införas i alla kontexter och politiskt-administrativa system trots att 
kunskapen om deras effekt i offentlig sektor är mer oklar (Criado 2007). 
 
När idéer överförs och adopteras mellan olika kontexter förändras 
grundförutsättningarna för idén och det är därför svårt att förutsäga vad det 
blir av idén i den nya kontexten (Czarniawska, Joerges & Sevón 1996; Røvik 
2008). De idéer som ska överföras kan vara svåra att fånga i den 
ursprungliga kontexten. Ytterligare en svårighet utgörs av att det ofta är olika 
aktörer som fångar respektive översätter idén till den nya kontexten (Røvik 
2008). I denna studie är det idén med tjänstegarantier som är i fokus. Den 
som först uppmärksammade idén med tjänstegarantin inom privat sektor var 
den amerikanske marknadsföringsprofessorn Christopher Hart (1988). Hart 
(1988) systematiserade innebörden av en tjänstegaranti och han menade att 
den var ett verktyg i utvecklingen och marknadsföringen av företagets 
tjänster. 
 

Tjänstegarantin är ett verktyg  
Hart (1988) hävdade att tjänstegarantins viktigaste uppgift är att konkretisera 
tjänstens kvalitet så att rätt förväntningar skapas på tjänsten. En bra 
tjänstegaranti består enligt Hart (1988) av fem förutsättningar.  
 

Den är (1) ovillkorlig, (2) lätt att förstå och kommunicera, (3) meningsfull, 
(4) lätt (och smärtfri) att åkalla, och (5) enkel och snabb att driva in  
(Hart 1988 s. 55, egen översättning). 

 
En tjänstegaranti förväntas villkorslöst utlova kundtillfredsställelse, vilket 
innebär att den inte får begränsas med någon form av restriktion. Företaget 
garanterar enbart den del av garantin som företaget kan kontrollera och 
säkerställa.  Tjänstegarantin ska beskrivas på ett enkelt och kortfattat sätt, 
och den ska förtydliga vilket löfte som kunden kan förvänta sig.  För att 
tjänstegarantin ska vara meningsfull för kunden menar Hart (1988) att den 
ska vara tydlig när det gäller hur lång tid kunden ska vänta innan tjänsten 
levereras. Det ska även framgå priset på tjänsten och hur kunden ska 
kompenseras i de fall utlovad tjänstegaranti inte uppfylls. Den 
ersättningsnivå som tillämpas måste upplevas som rimlig för kunden. När 
tjänstegarantin åberopas ska detta ske på ett enkelt och okomplicerat sätt, 
och kunderna ska inte uppleva skuld för att de vill utnyttja tjänstegarantin.  
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Hart (1988) har haft ett stort inflytande på utvecklingen av tjänstegarantier i 
såväl teori som praktik. Han menar att det krävs både arbete och eftertanke 
när tjänstegarantierna ska utformas. Tjänstegarantin ska inte vara så enkel att 
uppnå att den aldrig åberopas samtidigt som den inte bör lova det som 
kunden redan tidigare förväntat sig. Tjänstegarantin ska inte heller döljas i 
alltför många villkor då den riskerar att förlora sin mening.  
 
Flera forskare har genom åren definierat vad en tjänstegaranti är. Hogreve 
och Gremler (2009) har i forskningsöversikten, Twenty Years of Service 
Guarantee: A Synthesis, identifierat de viktigaste komponenterna i en 
tjänstegaranti och de föreslår definitionen: 
 

En tjänstegaranti är ett explicit löfte skapat av en serviceleverantör, för att 
(a) leverera en viss nivå av service för att tillfredsställa kunden och (b) 
ersätta kunden om levererad service inte är tillräcklig (Hogreve & Gremler 
2009 s. 324, egen översättning). 

 
Det är två komponenter som måste finnas för att definiera termen 
tjänstegaranti (Hogreve & Gremler 2009 s. 324). För det första handlar det 
om ett löfte gentemot kunden som kan avse resultatet av tjänsten, 
tjänsteleveransen, priset eller en kombination av dem. För det andra handlar 
det om en ersättning. Med ersättning menar de en form av ekonomisk 
kompensation eller någon annan ersättning för att kompensera den uteblivna 
tjänsten. En tjänstegaranti utan ersättning blir annars ett ogrundat löfte. 
Skillnaden mellan en tjänstegaranti och en så kallad kvalitetsdeklaration 
består i att kvalitetsdeklarationen enbart handlar om att förtydliga och 
offentliggöra kvaliteten. En kvalitetsdeklaration innehåller därmed inte 
någon form av kompensation när den förtydligas.   Denna studie utgår ifrån 
definitionen av en tjänstegaranti där de båda komponenterna löfte och 
ersättning ingår (Hart 1988; Hogreve & Gremler 2009).  
 
Studier av tjänstegarantier i privat sektor visar att tjänstegarantier beskrivs 
med överlappande funktioner och något motsägelsefulla resultat. En orsak 
till överlappningen utgörs av svårigheten att isolera enskilda faktorer men 
Hogreve och Gremler (2009) menar att det kan vara framgångsrikt att trots 
allt se till helheten i forskningen. Kritiken mot tidigare studier av 
tjänstegarantier har även berört hur studierna metodmässigt har genomförts, 
då tjänstegarantier ofta studerats isolerat från kunder och den kontext som 
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tjänstegarantin verkar i (Björlin-Lidén & Edvardsson 2003). Hogreve och 
Gremler (2009) hävdar dock att studier av tjänstegarantier har förbättrats 
metodmässigt över tid.  
 
När en idé ska avskiljas från praktiken är det den praxis i form av kunskap, 
rutin och arbetsuppgifter som utgör grunden i överföringen av idén (Røvik 
2008).  Men det är inte praxis som överförs, utan överföringen blir en 
”idémässig representation” (Røvik 2008 s. 224) där idén blir till ett språkligt 
koncept för det som betraktas som en framgångsrik praxis. Således är det 
intressant att närmare belysa tjänstegarantin och dess effekter i den kontext 
där den har haft en resultatmässig framgång, det vill säga i den privata 
sektorn.  
 
Närmast ska tjänstegarantins roll i privat sektor beskrivas. I översikten ingår 
även kollektivtrafik som har marknadsmässiga inslag.  

Tjänstegarantins roll i privat sektor 
Effekterna av tjänstegarantier i privat sektor tyder på att tjänstegarantierna 
har blivit ett kraftfullt verktyg som sätter kunden i fokus och utvecklar 
kvaliteten i tjänster.  Samtidigt kan anställda uppleva såväl positiva som 
negativa effekter i arbetet när tjänstegarantier har införts. 
 
Redogörelsen för erfarenheter av tjänstegarantier i privat sektor är i den här 
rapporten indelad i tre delar. I den inledande delen berörs tjänstegarantin 
utifrån ett kundperspektiv, i den andra delen utifrån ett kvalitetsperspektiv 
och i den tredje delen utifrån anställdas perspektiv. 
 

Tjänstegarantin skapar kundfokus  
Tjänstegarantin utgör en kvalitetssignal som sätter kunden i fokus. 
Kompensationen för kvalitetsbrister är en pådrivande mekanism samtidigt 
som kunderna inte alltid förväntar sig en ekonomisk kompensation.  
 
Tidigare har tjänster haft fokus på produktionsorientering och 
marknadsorientering medan tjänstegarantin har satt kunden i fokus 
(McCollough & Gremler 1999). Studier pekar på att tjänstegarantins närvaro 
uppfattas positivt av kunden och att när tjänstegarantier införs förtydligas 
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tjänstens standard (Hocutt & Bowers 2005; McCollough & Gremler 2004; 
Sarel & Marmorstein 2001). Genom att uppmuntra kunder att lämna 
synpunkter på brister i tjänstens utlovade kvalitet kan kundens 
tillfredsställelse med tjänsten öka. Kundnöjdhet uppnås i samband med att 
servicenivån rättas till när något har fallerat, och tjänstegarantin kan då 
motverka eventuella negativa uttalanden om tjänstens kvalitet (Hocutt & 
Bowers 2005). Dessutom kan tjänstegarantin även bidra till att garantin 
hjälper kunden att initialt lösa kundens problem (Björlin-Lidén 2004).  
 
Hart (1988) hävdade att tjänstegarantin är ett kraftfullt verktyg i 
marknadsföringen av företagets tjänster, och det är närvaron av en 
tjänstegaranti som uppfattas som en trovärdig signal om tjänstens kvalitet 
(McCollough & Gremler 2004; Wirtz & Kum 2001; 2004). En förutsättning 
för att tjänstegarantin ska utgöra en kraftfull signal i marknadsföringen är att 
den är unik och inte identisk med alla andra företag (McCollough & Gremler 
2004). Wirtz & Kum (2001) hävdar att en tjänstegaranti med specifika 
uttalade standarder är att föredra före en tjänstegaranti som enbart lovar full 
kundnöjdhet. 
 
Tjänstegarantin anses även ha en positiv långsiktig effekt på kundens avsikt 
att återvända som kund i framtiden (Hays & Hills 2006). En viktig drivkraft 
för att kunden ska återvända är tjänstens kvalitet och att kunderna upplever 
att anställda vill leverera tjänster av hög kvalitet. Kvaliteten på en tjänst kan 
bedömas först när tjänsten tagits i anspråk vilket innebär ett större 
risktagande i samband med tjänsteköp (Boshoff 2002).  En tjänstegaranti kan 
påverka kundens bedömning och värdering av risken före och inför ett 
tjänsteköp förutsatt att kunden känner till att det finns en tjänstegaranti 
(Björlin-Lidén & Skålén 2003). Till skillnad från Hart (1988) hävdar 
Boshoff (2003) att en tjänstegaranti inte behöver vara ovillkorad då den kan 
vara lika effektiv om den är villkorad.  En förutsättning är då att priset och 
annan relevant information framgår av tjänsten. Men det kan också bero på 
vilken typ av tjänst som avses då en tjänstegaranti kan värderas olika till 
följd av kundens ursprungliga förväntningar, oberoende av tjänstegarantin 
(Tucci & Talaga 1997). 
 
Tiden är en viktig faktor när tjänstegarantier utvecklas (Hart 1988). När en 
tjänstegaranti har en angiven tid för tjänsteleverans kan det påverka 



8 
 

kundtillfredsställelsen positivt under den sammanlagda väntetiden (Kumar, 
Kalwani & Dada 1997). Däremot kan en tidsgaranti ha negativa effekter på 
kundtillfredsställelsen om den utformas urskillningslöst, och om nödvändiga 
förändringar inte genomförs i organisationen för att tidsgarantin ska hållas. 
Kumar m.fl. (1997) menar att tidsgarantin har positiva effekter på 
kundtillfredsställelsen även i de situationer där kunden själv kan uppskatta 
en ungefärlig väntetid. 
 
Kompensation av en tjänstegaranti som har brustit är en pådrivande 
mekanism i utvecklingen av tjänsten (Hart 1988;1990). Hogreve och 
Gremler (2009) hävdar att utan kompensation tappar tjänstegarantin sin 
funktion. När tjänsterna ska åberopas vill kunderna att det ska finnas tydliga 
och rättvisa regler för när en tjänst ska åberopas och hur det går till när en 
tjänstegaranti ska åberopas (Björlin-Lidén & Edvardsson 2003; Wirtz & 
Kum 2004).  Vilken kompensation som är optimal vid kvalitetsbrister är 
oklart och de modeller som utvecklats för att beräkna värdet på 
kompensationen är komplexa (Baker & Collier 2005; Kukar-Kinney & 
Grewal 2007). Studier av kompensationen för en fallerad tjänstegaranti visar 
inga tydliga mönster beträffande vilka nivåer som kan påverka kunden på ett 
bra sätt (Hogreve & Gremler 2009).   Kostnaderna för att kompensera en 
fallerad tjänstegaranti kan bli kännbara, och kompensationen utgör en 
drivkraft för att åtgärda brister i tjänstens kvalitet (McCollough & Gremler 
2004). Hocutt och Bowers (2005) menar att överkompensationer inte 
upplevs positivt av kunderna, utan kompensationen bör stå i proportion till 
kvalitetsbristen. 
 
Kunderna förväntar sig inte alltid en ekonomisk ersättning som 
kompensation. Thwaites och Williams (2006) menar att det finns behov av 
att utveckla formen för hur en tjänstegaranti kompenseras. Dels utesluter 
standardiserade kompensationer spontaniteten hos anställda för att skapa 
kundnöjdhet, och dels tar de för lite hänsyn till relationen mellan kund och 
anställda. Exempelvis kan en måltid utgöras av en vardagsaktivitet men 
måltiden kan även vara en festaktivitet som har ett helt annat värde för 
kunden. Thwaites och Williams (2006)  menar att företag ska utveckla 
metoder och utbilda frontpersonalen för att de ska kunna balansera kundens 
och organisationens intressen i den uppkomna situationen.  
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Närvaron av en tjänstegaranti kan även ge ett opportunistiskt beteende hos 
kunden genom att kunden medvetet åberopar tjänstegarantin för att 
kompenseras ekonomiskt (Chu, Gerstner & Hess 1998; Wirtz & Kum 2004). 
Konsumentfusk påverkas av generösa ersättningar som är kopplade till 
tjänstegarantierna. Björlin-Lidén och Skålén (2003) pekar på risken med att 
anställda alltför snabbt använder sig av ekonomiska utbetalningar som 
kompensation när anställda i stället skulle be om ursäkt eller på annat sätt 
visa empati i den uppkomna situationen. Problemet med konsumentfusk 
minskar i allmänhet när konsumenterna är nöjda med tjänsteleverantören och 
i samband med att de planerar upprepade köp hos leverantören (Wirtz & 
Kum 2004).  
 
När tjänstegarantier införts har detta inneburit ett ökat fokus på kunden, men 
det har också inneburit ett ökat intresse för verksamhetens processer. 
 

Tjänstegarantin förbättrar kvaliteten 
Tjänstegarantier ökar intresset för kvalitetsförbättringar genom att 
tjänsteprocessen utvecklas och förbättras samtidigt som kvalitetsbrist-
kostnader undviks.  
 
Det finns en rad studier som visar att tjänstegarantier leder till 
kvalitetsförbättringar (Chen, Hays, Hills & Geurs 2009; Hays & Hill 200b; 
2006; Hays, Hill & Geurs 2000; Lawrence & McCallough 2001; 2004). 
Genom att en kvalitetsstandard skapas för tjänsten förtydligas vilken kvalitet 
som avses gentemot kunden och vilken kvalitetsnivå som anställda förväntas 
leverera. Tjänstegarantier förbättrar kvaliteten genom att anställda 
uppmuntras och motiveras till att leverera tjänster av hög kvalitet (Hays & 
Hills 2001a, 2006). När kunden får kunskap om att företaget har en plan för 
att åtgärda fel och brister har detta en positiv inverkan på tjänsteutvecklingen 
(Björlin-Lidén 2004). 
 
Tjänstegarantier främjar utvecklingen av tjänster och processer och 
utvecklingen sker i flera olika processer som berör såväl yttre som inre 
kvalitet (Björlin-Lidén & Sandén 2004; Fabien 2005). Utveckling sker av 
tjänsteprocessens yttre kvalitet när tjänstegarantin utvecklas och standard 
sätts för tjänstens kvalitet. Utveckling sker även i förbättringsprocessen 
genom att kunden uppmanas att påtala brister och att felen åtgärdas, och i 
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utvecklingsprocessen genom att de kostnader som uppstår för kvalitetsbrister 
åtgärdas varför kundens synpunkter blir viktiga. Även Fabien (2005) menar 
att implementeringsprocessen leder till utveckling i flera processer när 
servicekvalitet fastställs, tjänstegarantin utformas, införs och kommuniceras 
utåt och inåt i organisationen. 
 
Men tjänstegarantin ses även som en form av en självuppfyllande profetia. 
Genom dess närvaro förväntas per automatik anställda förbättra brister i 
tjänstens kvalitet, inte minst på grund av de kostnader som kan uppstå 
(McCollough & Gremler 2004).  Men i grunden är det inte ekonomin som är 
styrande utan anställdas empati och lyhördhet som bidrar till förbättringar i 
processerna (Björlin-Lidén & Skålén 2003). Dessutom krävs det en 
medvetenhet hos ledningen om att det inte enbart räcker med system och 
procedurer utan att chefer behöver motivera anställda och förmedla 
företagets syn på kvalitetsstrategier (Hays & Hill 2001a). Studier av 
tjänstegarantier som utgår ifrån anställdas perspektiv tyder på att anställda 
upplever tjänstegarantier både positivt och negativt.  
 

Tjänstegarantin påverkar anställda  
Tjänstegarantin påverkar anställdas motivation, leder till ett lärande 
samtidigt som tjänstegarantierna kan ha negativa effekter om de blir 
ouppnåeliga. 
 
En rad studier visar att anställdas motivation påverkas positivt genom tydliga 
garantier då deras ambition att leverera tjänster av hög kvalitet ökar (Hays & 
Hill m.fl. 2001a, 2001b, 2006; Hays m.fl. 2000; Lawrence & McCollugh 
2001, 2004). Anställda känner ett ansvar för tjänstekvaliteten och studier 
pekar på att de har god kunskap om tjänstens standard. När problem uppstod 
i tjänstens kvalitet var anställda oftast medvetna om bristen (Hill, Geurs, 
Hays, Johnsson & Swanson 1998). Tjänstegarantin utgör ett stöd för 
verksamhetens utveckling genom den kundinformation som tillhandahålls 
om tjänsten i samband med att tjänstegarantin åberopats (Björlin-Lidèn & 
Sandén 2004; Kandampully 2001). 
 
När anställda får kunskap om att tjänstegarantin har brustit kan ett lärande 
uppstå (Hays & Hill 2001a, 2001b, 2006). Klagomålen skapar förståelse för 
vad som kan förbättras och realistiska garantier kan utformas (Hart 1988). 
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Lawrence och McCollugh (2001; 2004) menar att tjänstegarantier inte 
påverkar det direkta lärandet när en tjänst misslyckas. Däremot kan 
klagomålshanteringen ha en medierande effekt på inlärningen, det vill säga 
en indirekt effekt till följd av det medium som används. Misslyckande kan 
leda till att anställdas motivation ökar, liksom deras vilja att kunna leverera 
tjänster av hög kvalitet. Även praktisk erfarenhet leder till lärande. 
McCollough och Gremler (1999) menar att erfarenheten av att införa 
tjänstegarantier i praktiken kan generera berikande kunskap som kan vara 
svår att fånga i en forskningsansats. En tolkning av detta kan vara den 
skillnad som Røvik (2008) påtalar mellan en framgångsrik praxis och hur 
idén kommer till uttryck i ett språkligt koncept. 
 
Införandet av tjänstegarantier skapar behov av ny kunskap. När 
tjänstegarantier införs förbiser ledningen ofta behovet av att anställda 
utbildas från början. I en studie av hur anställda presenterar och förklarar 
tjänstegarantin inom kollektivtrafiken framkommer det att anställda har 
brister i kunskapen om vad tjänstegarantin innebär, och anställda vill inte 
avslöja sin okunskap, utan de ger hellre kunden ett felaktigt svar (Björlin-
Lidén 2004). 
 
Införandet av tjänstegarantier kan även leda till negativa effekter för 
anställda och en sådan negativ effekt kan orsakas av att tjänstegarantin kan 
upplevas ouppnåelig av anställda vilket leder till besvikelse (Wirtz 1998). 
Ouppnåeliga tjänstegarantier kan även skapa konflikter i organisationen och i 
kundmötet. En tjänstegaranti kan även antas skapa stress och negativa 
känslor hos anställda i samband med att tjänstegarantin åberopas och 
klagomål ska hanteras (Hogreve & Gremler 2009). När kundmöten skapar 
stress hos anställda kan detta leda till missnöje i arbetet och en negativ 
utveckling där anställda väljer att säga upp anställningen (Bettencourt & 
Brown 2003; Fabien 2005; Singh 2000). 
 
När idéer ska hämtas ut från en praktik till en annan sker det utifrån att 
idéerna anses vara framgångsrika recept som enkelt kan överföras (Røvik 
2008).  Sammanfattningsvis pekar studier av tjänstegarantier i privat sektor 
på att de har en symbolisk effekt i marknadsföringen av företagets tjänster 
och att tjänstegarantin är ett verktyg i utvecklingen av kvalitet i tjänster. 
Tjänstegarantin har haft positiva effekter för anställda då de bidragit till ett 
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ökat lärande i organisationen. Men det har även visat sig att tjänstegarantier 
haft negativa effekter för anställda i form av stress, varför studier som ökar 
kunskaperna om tjänstegarantiernas negativa effekter är angelägna. 
 

Mer forskning efterfrågas 
Hogreve och Gremler (2009) menar att det krävs ytterligare studier för att 
verifiera befintliga forskningsresultat. Forskningen behöver vidgas till flera 
områden och till olika kontexter för att öka kunskapen om tjänstegarantin 
som ett verktyg i utvecklingen av olika tjänster. Den offentliga sektorn i 
Sverige är ett exempel på en kontext som enligt mig behöver studeras 
närmare.  
 
McCoullogh (2010) menar att den positiva effekt som tjänstgarantier har haft 
borde ha lett till en betydligt större spridning och fler studier än vad som 
hittills framkommit. Men även de framgångsrika idéerna kan vara 
svårfångade. Framgångsrika idéer kan överföras genom föreställningen om 
att organisationers funktionalitet är likvärdiga och innehåller likartade 
komponenter för att hantera frågor som berör utveckling, ekonomi, personal 
och kvalitet (Røvik 2008). Idén kan också vara svårfångad då studier inom 
privat sektor visar att tjänstegarantin behöver vara unik och inte lik alla 
andras. Dessutom behöver kunden ha kunskap om att det finns en 
tjänstegaranti när tjänsten ska nyttjas. Tjänstegarantins effekter är beroende 
av vilken tjänst som avses och tjänstens kompensation påverkar kundens 
beteende. Tjänstegarantin beskrivs dessutom med överlappande funktioner, 
och fler praktiknära studier behöver genomföras (Björlin-Lidén & 
Edvardsson 2003). Sammantaget innebär det att idén med tjänstegarantier 
kan vara svår att fånga. 
 
Studier av tjänstegarantins roll utifrån anställdas perspektiv är ytterligare ett 
intressant forskningsområde. Tjänstegarantin ska förverkligas av anställda 
och införandet påverkar arbetet i vardagen. Därför är det intressant att 
studera hur ledningen kan motivera anställda till att leverera tjänster med en 
fastställd kvalitetsnivå. 
 
Ett område för fortsatt forskning handlar om hur tjänstegarantier kan 
kompenseras med andra former för ersättning än en ekonomisk 
kompensation.  Thwaites och Williams (2006) menar att anställda behöver 
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ges möjlighet att anpassa ersättningen till tjänster i olika situationer. Inom 
offentlig sektor kan det vara av värde att studera alternativa former för 
kompensationer där ekonomisk ersättning inte är möjlig. 
 
Men det finns också studier av tjänstegarantiernas negativa effekter som 
behöver belysas ytterligare, exempelvis de negativa effekterna av 
tjänstegarantier i form av stress hos anställda. Vidare kan tjänstegarantin ha 
en mörkare sida som ytterligare behöver belysas. 
 
För att öka förståelsen för vad som händer med idéer när de överförs och 
implementeras, menar Røvik (2008) att befintliga teorier och modeller inom 
forskningen behöver utvecklas för att vi ska förstå vad idéerna kan bidra 
med. Røvik anser att forskningen utgår från ett alltför ensidigt synsätt och att 
förståelsen kan öka genom att tillämpa ett nytt synsätt som han kallar för 
pragmatisk institutionalism.  För att öka kunskapen om vad det innebär när 
tjänstegarantier har införts i svenska kommuner kan Røviks teorier medverka 
till en ökad förståelse för vad som händer med idén med tjänstegarantier när 
den överförts mellan olika kontexter. Teorierna kan även öka förståelsen för 
vad organisationen gör med det recept som idén med tjänstegarantier utgör. 
Härnäst ska Røviks (2008) teorier beskrivas närmare. 
 

Överföring av idéer som löser problem och blir symboler 
för framgång 
När idéer överförs från en verksamhet till en annan finns det en tro på att 
idéerna ska ge entydiga effekter i verksamheten. Forskningen pekar tvärtom 
på att flera olika effekter uppträder och att effekterna även kan utebli 
(Czarniawska m.fl. 1996; Røvik 2008). Røvik (2008) hävdar att det finns ett 
antal brister i New Public Management-skolan4 (NPM) som kan hänföras till 
idéernas ursprung. Idéer behöver nödvändigtvis inte ha hämtats från 
företagsvärlden utan de kan även vara hämtade från andra organisationer. 

 
I realiteten finns det därför få (om några) arbeten i NPM-litteraturen om 
dekontextualisering, det vill säga studier där man identifierar fall av 

                                              
4 New Public Management utvecklas som begrepp i kapitel 2 under avsnitt,   
Reformeringen anses vara en New Public Management-trend. 
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praxisformer inom företag som sedan plockats ut ur sina kontexter och 
överförs till offentliga verksamheter (Røvik 2008 s. 29). 

 
Røvik (2008) argumenterar för att det saknas exempel från praktiken i NPM-
litteraturen på överföring av idéer mellan privat och offentlig sektor. 
Tjänstegarantier utgör ett exempel på en idé som har hämtats från privat 
sektor och som överförts till offentlig sektor. När idéer färdas mellan olika 
kontexter blir de föremål för olika former av påverkan och anpassning som 
innebär svårigheter att på förhand veta vad idéerna leder till oavsett varifrån 
idén kommer. De misslyckade försöken är många och Røvik (2008) menar 
att ledningen snarast är övertygad om att ett formellt beslut om införandet av 
idéer i praktiken innebär att idéerna implementerats. Misslyckanden kan bero 
på brister i hur idéer hämtats hem, hur de implementerats och anpassats i 
stället för att de har kopierats. 
 
Brister i forskningen uppstår även till följd av att de två dominerande 
synsätten modernistiskt och socialkonstruktivistiskt synsätt, används alltför 
ensidigt i forskningen om reformer och att de har blivit varandras motpoler 
(Røvik 2008). Med de två rådande synsätten kan organisationsidéer endast 
överföras, mottas och tillämpas inom endera synsättet då teoretiseringen sker 
på en alltför abstrakt nivå och till följd av ett distanserat förhållningssätt till 
empirin. De båda synsätten är ”sammanflätade på ett komplext sätt” (Røvik 
2008 s. 44) och de kan vägas samman till ett nytt tredje alternativt synsätt 
som benämns pragmatisk institutionalism (Røvik 2008 s. 45). Det är två 
teorier som Røvik utvecklat. Dels är det ”translationteorin” (Røvik 2008 sid. 
47) som handlar om vad organisationen kan göra med de recept som idéerna 
utgör, dels är det ”virusteorin” (Røvik 2008 sid. 46) som handlar om vad 
som händer med idéerna när de implementeras i organisationen. Røvik 
menar att teorierna utmanar både det modernistiska och det 
socialkonstruktivistiska synsättet. 
 
En pragmatisk tolkning av utbudssidan av idéer innebär att empiriska studier 
kan visa på att en idé både kan vara ett redskap (i ett modernistiskt synsätt) 
och socialt konstruerade symboler med meningsskapande effekter (i ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt) (Røvik 2008 s. 44). Det är själva berättelsen 
om hur bra redskapet fungerar, som blir avgörande för dess legitimerande 
kraft som symbol för redskapets effekt och framgång. Røvik anlägger också 
en pragmatisk tolkning av själva överföringen och mottagandet av idéerna 
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(Røvik 2008 s. 45) som han menar innehåller många tvetydigheter, där 
aktörernas intentioner med överföringen och mottagandet av idéerna är 
central. En idé kan utgöra en lösning på det problem som finns (med ett 
modernistiskt synsätt) och samtidigt kan just själva idén utgöra en symbol 
för det som betraktas som framgångsrikt (med ett socialkonstruktivistiskt 
synsätt). Det modernistiska synsättet utmanas i föreställningen att idéer 
enkelt kan reproduceras i andra organisationer på ett framgångsrikt sätt. Det 
socialkonstruktivistiska synsättet utmanas i den rådande föreställningen att 
recepten på framgångsidéerna är särskilda från de organisationer som de 
praktiseras i.  
 

Translationsteorin  
Translationsteorin har utvecklats utifrån begrepp och teorier om språkliga 
översättningar där översättarens roll blir betydelsefull för resultatet (Røvik 
2008). Translationsteorin kan skapa förståelse för möjligheten att överföra 
kunskap och idéer mellan organisationer. När idéer överförs menar Røvik 
(2008) att det successivt sker en förändring av idén när den ska anpassas till 
den nya praktiken. Några saker kan komma att kopieras, medan andra blir 
föremål för kompletteringar eller justeringar. När idéer överförs mellan olika 
kontexter menar Czarniawska m.fl. (1996) att idén alltid omformas då den 
ryckts ur sitt sammanhang och bäddas in i en ny miljö. Översättaren, det vill 
säga den person som ska fånga idén och översätta den till den nya praktiken 
behöver ha ett antal olika kompetenser som handlar om ”kunskap, mod, 
tålamod och styrka” (Røvik 2008 s. 280).  
 
Den som ska översätta idén (dekontextualisering) måste ha kunskap om både 
den kontext den hämtas ifrån och den kontext idén ska införas i 
(rekontextualisering) för att kommunicera på ett bra sätt. Översättaren måste 
kunna fånga idén och förtydliga idéns orsak och verkan i en komplex 
organisation. En sortering måste ske av vilka idéer som kan användas och 
sammanfogas med idéer som redan finns i den organisationen som ska 
adoptera idéerna.  
 
Mod och kreativ förmåga krävs när organisationsidéer ska översättas och för 
att ta ställning till hur det ska ske och vilka regler som bör väljas i olika 
situationer (Røvik 2008 s. 284). Översättningen kan innebära att det saknas 
ett språk i organisationen och översättaren måste kunna introducera begrepp 
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som gör att idéerna kan förstås och blir begripliga. Om man ska adoptera ”en 
institutionaliserad superstandard” (Røvik 2008 s. 286), exempelvis 
kvalitetsstyrning, balanserad målstyrning eller förändringar av processer, 
krävs en radikal omvandling för att lyckas då dessa idéer oftast är generella 
och diffusa och svåra att få att fungera. Omvandling krävs även i de 
sammanhang när en helt annorlunda praxis ska införas, exempelvis när en 
förvaltningsorganisation ska införa något från en företagsorganisation eller 
tvärtom. 
 
Tålamod hos översättaren är nödvändig i väntan på att de överförda idéerna 
ska spridas och ge avtryck i verksamheten. Översättaren måste skapa 
förutsättningar för idéernas överlevnad så att idéerna inte dör ut. Røvik 
menar att pratet (2008 s. 287) är helt nödvändigt för att idéerna ska få fäste i 
organisationen. Pratet, det vill säga det man talar om eller det som 
diskuteras, medverkar till att konkretisera idéer som ofta är halvfärdiga och 
som behöver slipas av gentemot de förutsättningar som gäller i 
organisationen. När organisationsidéer översätts förväntas de göra avtryck i 
verksamheten för att betraktas som en lyckad översättning. Leder 
översättningen endast till diskussioner och prat betraktas de som 
misslyckade.   
 
Det finns även kritiska röster till just pratet som handlar om att det bara 
pratas om idéerna men att det inte sker någon förändring i verkligheten. När 
det uppstår skillnader mellan organisationens prat, beslut och det faktiska 
genomförandet, menar Brunsson (1993) att organiserat hyckleri kan uppstå. 
Hyckleriet har i sig en negativ klang, men Brunsson menar att hyckleriet är 
ett verktyg för att hantera motstridiga och motsägelsefulla beslut. Pratet gör 
det möjligt att undkomma kraven på förändring för att vinna tid och för att 
fokusera på det som är möjligt att uppnå. Förutom hyckleri menar Brunsson 
(1993) att det är av värde att motivera och försvara idéerna och övertyga 
berörda om att idéerna är de rätta för att idén ska bli framgångsrik. Det 
Brunsson (1993) kallar för organisatoriskt hyckleri benämner Røvik (2008 
s. 291) för ”artisteri” i betydelsen att idén tas in men den tas inte i bruk. 
 
Idéer som ska implementeras skapar både stöd och motstånd i 
organisationen och översättaren måste ha styrkan att möta de utmaningar 
som idéerna kan innebära (Røvik 2008). Översättaren behöver förstå att 
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anställda har andra intressen som kan utgöra motstånd mot reformidéer som 
ska genomföras. Motstånd kan bero på att förutsättningarna i arbetet 
förändras där nya uppgifter tillkommer eller försvinner, eller att anställda 
vill slippa belastande förändringar. Det kan även framkomma argument som 
hänförs till svårigheten att införliva de nya idéerna i den nya kontexten. 
Exempel på sådana argument kan vara att idén är alltför enkel för att 
fungera i den komplexa verksamheten eller att den kolliderar med 
organisationens befintliga värden. Argumenten är kraftfulla och kan leda till 
att idén förändras eller aldrig införs i praktiken (Røvik 2008 s. 289).  
 
Czarniawska m. fl. (1996) har också utvecklat teorier kring överföring och 
spridning av idéer. De beskriver översättningsprocessen i fyra olika steg. 
Det första steget handlar om att den idé som ska överföras behöver fångas 
någonstans där, och när den dyker upp. Andra steget handlar om att idén 
måste bli till ett objekt för att den ska bli påtaglig. Objektifieringen kan 
utgöras av att idén blir en text, en bild eller en prototyp. Det tredje steget 
utgörs av en handling där idén behöver ryckas loss och återbäddas i den nya 
kontexten. Det tredje steget utgörs av själva översättningen. I det fjärde 
steget upprepas handlingen och den till blir en norm för hur handlingen bör 
ske och idén har då institutionaliserats. 
 
Den andra teorin som Røvik (2008) utvecklat är virusteorin som härnäst ska 
beskrivas. 
 

Virusteori 
Virusteorin, baserad på metaforen virus, kan bidra till en ökad förståelse av 
hur organisationsidéer sprids, hur de verkar och vilka effekter de kan ha i 
moderna organisationer (Røvik 2008). Virusteorin är utvecklad ur virologin 
och vilka funktionssätt som liknar eller skiljer virus och organisationsidéerna 
åt. Det är främst fyra olika aspekter som kan belysas med virusteorin. Idéer 
har lång inkubationstid, de kan försvinna igen och de kan mutera, de kan 
inaktiveras och reaktiveras och de kan ha massiva effekter (Røvik 2008 sid. 
310-311). 
 
Organisationsidéer liknar virus i uppbyggnaden genom sin enkelhet med ett 
skal och en kärna (Røvik 2008). Populära organisationsidéer är ofta enkla i 
förhållande till den komplexitet som kännetecknar kontexten. Likt virus har 
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idén en kärna som utgörs av en text där huvudprinciper kommer till uttryck 
exempelvis i kvalitetsstyrning och målstyrningsdokument, medan skalet 
utgörs av den etikett som sätts på kärnan exempelvis TQM5 och MBO6. I 
denna studie innebär det att tjänstegarantin blir den etikett som sätts på idén, 
det vill säga skalet, medan kärnan utgörs av den text som beskriver tjänstens 
löfte och kompensation om tjänsten inte motsvarar löftet. Som tidigare 
berörts finns det en skillnad mellan en tjänstegaranti och en 
kvalitetsdeklaration. Kvalitetsdeklarationer har visserligen ett skal och en 
kärna, men texten med huvudprinciperna skiljer sig åt då den enbart 
förtydligar tjänstens innehåll och skalet har fått en annan benämning.  
 
Ursprunget till såväl virus som organisationsidéer är inte helt känt. Virus och 
organisationsidéer liknar varandra när det gäller på vilket sätt de sprids och 
att de sprids (Røvik 2008).  Idéer reser mellan olika världsdelar, kontexter, 
organisationer och personer.  Spridningen kan ske direkt när idéerna hämtas 
från andra kontexter eller indirekt via idébärare som universitet, 
konsultfirmor men även via mediaföretag. Dock krävs ingen fysisk kontakt 
för att sprida idéer vilket är en förutsättning för smittspridning av virus. 
 
Komplexa försvarsmekanismer inträder när smittan, det vill säga idéerna når 
organisationen. Ett yttre försvar (Røvik 2008 s. 297) utgör skillnaden mellan 
att prata om idén och att idén blir införd. Chefer förväntas förändra och 
modernisera verksamheten medan verkligheten kan innebära att det inte 
finns tid och kraft att förändra och implementera idéerna. Samtidigt kan 
viktiga idébärare lämna organisationen och kunskap om idéerna försvinner. 
Ett inre försvar kan utgöras av de argument som framförs när idéerna ska 
implementeras. Argument som att idén är alltför främmande och kan 
upplevas för enkel för den komplexitet som finns i organisationen, eller att 
den inte kan förenas med rådande värden, eller att den kan komma på 
kollision med enskilda eller gruppers intressen.  
 
Det kan finnas en medfödd immunitet mot virussmittan som svårligen kan 
översättas till organisationer då immunitet betraktas som livslång. Däremot 
utvecklar Røvik (2008) ett antagande om att en organisation kan ha en 
förvärvad immunitet mot specifika grupper av idéer inom ramen för New 

                                              
5 Total Quality Management, Deming 1950, Juran 1954. 
6 Management by Objectives, Drucker 1954.  
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Public Management. Idéer som tidigare förkastats kan återkomma men då i 
ny skepnad, något som skulle kunna tolkas som förvärvad immunitet. 
 
Tiden är en betydelsefull faktor när det gäller att se effekter av såväl 
virussmittan som idésmittan (Røvik 2008). Det tar olika lång tid innan 
resultatet av idéerna blir synliga. Vissa idéer är snabbare, massivare och kan 
möta mer eller mindre motstånd, eller helt enkelt dö ut av sig själva.  Inom 
organisationer är språket en viktig faktor för spridningen av idéer och 
påverkas av idéns dragningskraft och popularitet (Røvik 2008). Idéer 
behöver tränga in i organisationen, vilket kan ske genom att instruktioner 
utarbetas i organisationen som ska tillämpas i praktiken. Skillnaden mellan 
det som ledningen säger och det ledningen genomför utgör en drivkraft vid 
implementeringen för att upprätthålla förtroendet för ledningen. Idéerna kan 
fortplantas genom att motståndet mot idén övervinns och idén blir 
institutionaliserad. 
 
Organisationsidéer omformas medan virus muterar, ibland till det bättre och 
ibland till det sämre. En vanlig företeelse inom organisationer är att idéerna 
döps om och ges en ny etikett, vilket kan betraktas som ett medvetet val. 
Røvik (2008) menar att detta kan vara ett sätt att göra idén unik samtidigt 
som likheten med andras idéer kan förnimmas. ”Man använder greppet, men 
undviker begreppet” (Røvik 2008 s. 306). Hur idéerna paketeras kan vara en 
avgörande faktor för vad som händer med idén. Nya lokala etiketter kan lura 
anställda i organisationen och minska motståndet. De kan även lura ledning 
och anställda i tron att de uppfunnit något unikt själva. Paketeringen kan 
även lura externa aktörer i bedömningen av idéns utbredning. 
 
Virusmetaforen kan även belysa hur idéerna uppför sig på lång sikt. I 
initialskedet uppträder ofta en stor entusiasm och kraft för idéerna som 
därefter övergå till ett mer lugnt viloläge. Efter en inaktiverad period väcks 
de åter till liv men då av nya aktörer. När idéerna återaktiveras kan de bli 
föremål för det som beskrivits som mutation. 
 
I den här studien används Røviks (2008) translationteori och virusteori för 
att öka kunskapen om vad som händer när idén med tjänstegarantier har 
implementerats i offentlig sektor. 
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Studiens syfte 
Det finns flera anledningar till varför det är intressant att studera vilka 
effekter tjänstegarantier får för anställda. En anledning är den stora spridning 
som tjänstegarantin fått som verktyg i förbättringsarbetet trots att kunskapen 
om dess effekt är tämligen oklar. En annan anledning till att studera 
tjänstegarantier utgörs av svårigheten att veta vad som händer med idén när 
den adopterats i en ny kontext. En tredje anledning är att tjänstegarantier 
även kan ha en mörkare sida (Hogreve & Gremler 2009). Förändringar och 
reformer som genomförs upplevs inte alltid ha positiva effekter för de 
anställda som berörs av förändringen (Alvesson & Svenningsson 2008; 
Røvik 2008).  Vad som händer när tjänstegarantier införs i svenska 
kommuner är ett förhållandevis outforskat område. Denna studie avser att 
bidra med kunskap om hur anställda upplever tjänstegarantin som verktyg i 
arbetet. Studien syftar till att besvara frågan: 
 
Hur upplever anställda implementeringen av tjänstegarantier och vilka 
konsekvenser får tjänstegarantin för anställda i en kommunal organisation? 
 
För att besvara studien syfte har följande frågeställningar utarbetats. 
 

- Hur upplever anställda tjänstegarantin som verktyg i organisationen? 
- På vilket sätt förändras arbetet och planeringen av arbetet när 

tjänstegarantin införts?  
- Hur upplever anställda att chefer använder tjänstegarantin i styrningen 

av verksamheten? 
 

Studien avser att belysa vad som händer när tjänstegarantier har funnits i 
organisationen under en period. Då kunskapen om tjänstegarantiernas 
effekter är förhållandevis oklar i organisationer är det intressant att studera 
de grupper som dagligen använder tjänstegarantin som verktyg i arbetet. 
Denna studie har därför avgränsats till anställda som berörs av 
tjänstegarantin i sitt arbete, vilket även kan inbegripa chefer på 
verksamhetsnivå. Dock ingår inte några förvaltningschefer i studien. Studien 
bygger på intervjuer från två svenska kommuner. 
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Rapportens disposition  
Kapitel 2 inleds med en bakgrundsbeskrivning av den kritik som riktats mot 
offentlig sektor och de reformer som ansetts nödvändiga för att åtgärda 
bristerna.  Reformerna som har fått etiketten New Public Management 
beskrivs närmare i kapitlet. Därefter berörs hur tjänstegarantin har anpassats 
och spridits till offentlig sektor.  Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
effekterna av tjänstegarantier i offentlig sektor. 
 
I kapitel 3 beskrivs hur studien har genomförts. Inledningsvis redogörs för 
valet av kvalitativ metod och hur urvalet av kommuner och intervjupersoner 
har skett. Därefter redogörs för hur data har samlats in och analyserats med 
en grundad teori-inspirerad analysteknik. Kapitlet avslutas med en 
presentation av de två kommuner som ingår i studien. 
 
I kapitel 4, 5, och 6 analyseras, presenteras och jämförs resultaten från 
intervjuerna i de två kommunerna. Varje kapitel avslutas med en 
sammanfattning. Kapitel 4 beskriver de motiv som låg till grund för 
införandet av tjänstegarantier i de två kommunerna. Därefter beskrivs 
anställdas upplevelse av tjänstegarantier och hur de har introducerats i 
verktyget. Kapitel 5 beskriver hur anställda upplever att de involverats i 
planeringen av tjänstegarantier. Kapitel 6 handlar om hur anställda uppfattar 
att chefer använder tjänstegarantin i styrningen av verksamheten. 
 
I kapitel 7 sammanfattas och diskuteras hur anställda påverkats av 
tjänstegarantier och vilka konsekvenser tjänstegarantin har fått för anställda i 
organisationen. Områden för fortsatt forskning presenteras och kapitlet 
avslutas med en kritisk reflektion. 
 

Sammanfattning 
I det första kapitlet ges en introduktion till hur idén med tjänstegarantier har 
blivit normerande för offentlig sektor.  Tjänstegarantin uppmärksammades 
först i privat sektor som ett kraftfullt verktyg i kvalitetsutveckling och 
marknadsföring av företagets tjänster. Under 1980-talet systematiserades 
tjänstegarantin och den har därefter definierats vilket innebär att de två 
komponenterna löfte och ersättning måste finnas för att definiera termen 
tjänstegaranti. Studier inom privat sektor pekar på att tjänstegarantier blivit 



22 
 

ett effektivt verktyg i marknadsföring av företagets tjänster. Tjänstegarantier 
har satt kunden i fokus och den har förbättrat kvaliteten i tjänster. 
Tjänstegarantin tycks även öka anställdas motivation till att leverera en god 
kvalitet i tjänster och den kan medverka till ett lärande i arbetet. 
Tjänstegarantin har även en mer negativ sida då den kan framkalla stress hos 
anställda när den blir ouppnåelig. Mer forskning om tjänstegarantier har 
efterfrågats och studierna behöver omfatta flera olika verksamhetsområden 
och kontexter. För att bättre förstå överföringen av idén med tjänstegarantier 
har Røviks (2008) synsätt med en pragmatisk institutionalism presenterats 
där translationsteorin kan skapa förståelse för överföringen av idéer och 
virusteorin kan skapa förståelse för vad som händer med idén när den 
adopteras i den nya kontexten. 
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KAPITEL 2 

TJÄNSTEGARANTIN INFÖRS I OFFENTLIG SEKTOR  

Offentlig sektor har ofta kritiserats för sin ineffektivitet och olika reformer 
har ansetts nödvändiga för att förändra offentlig sektor.  Tjänstegarantin har 
blivit ett förbättringsverktyg i reformeringen av offentlig sektor och den har 
fått en bred spridning. Erfarenheterna från offentlig sektor visar att det varit 
problematiskt att implementera tjänstegarantin, men när implementeringen 
väl har lyckats har tjänstegarantin medverkat till att förbättra kvaliteten i 
tjänster. Uppfattningen om tjänstegarantins nytta visar sig variera mellan 
olika grupper av anställda. 
 
Närmast beskrivs några av de reformer som genomförts i Sverige för att lösa 
de problem som kännetecknat offentlig verksamhet. Reformeringen beskrivs 
som en New Public Management-trend där ett antal olika idéer införts, och 
där tjänstegarantin blivit ett verktyg för förbättring av tjänsters kvalitet. 
Därefter beskrivs hur tjänstegarantin anpassats till offentlig sektor och hur 
den spridits i västvärlden.  Kapitlet avslutas med några av de erfarenheter 
som finns från implementering av tjänstegarantier i offentlig sektor. 
 

Krav på reformering av kommunal verksamhet 
Införandet av tjänstegarantier ska ses utifrån en omfattande kritik som riktats 
mot offentlig verksamhet. Kritiken har handlat om bristande effektivitet i 
verksamheter och bristande förtroende för politiker och tjänstemän (Hood 
1991). En stor utmaning har varit hur den politiska ledningen ska styra 
verksamheten på ett effektivt sätt.  
 
Reformer, det vill säga att ”avsiktligt förändra strukturer och processer i 
offentliga organisationer i syfte att, i någon mening, få dem att fungera 
bättre” (Pollit & Bouckaert 2011 s. 2, egen översättning), uppfattades som 
nödvändiga för att effektivisera offentlig verksamhet. I förbättringsarbetet 
har överföring och adoptering av idéer varit central och ett kännetecken för 
överföringen av idéer är att de är reformutlösande (Røvik 2008). Idéerna är 
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inte enbart lösningar på problemet utan idéerna erbjuder också en definition 
av problemet. Røvik (2008) menar att idéernas reformeringskraft ökar 
genom att idén även skapar en giltig problemdefinition som ger ledningen 
motiv till att genomföra förändringen. 
 
Sedan 1950-talet har omfattande förändringar genomförts i svenska 
kommuner och reformerna har haft fokus på olika utvecklingsområden under 
olika decennier. Ett återkommande tema har varit vilken kommunstorlek 
som är optimal. Små kommuner saknade ekonomisk bärkraft och de var 
administrativt svaga vilket ansågs påverka deras möjlighet att klara 
välfärdsuppdraget (se SOU 1945:38; SOU 1961:9). Två reformer har 
genomförts och mellan 1952 och 1974 minskade antalet kommuner från 
2500 till 275 (Almqvist 2006). Reformerna var först frivilliga men blev 
därefter tvingande då staten ansåg att förändringen gick för långsamt.  
 
Sammanslagningen av kommuner ledde till färre politiker och fler 
tjänstemän vilket skapade problem under 1970-talet med ”för lite demokrati 
och svag styrning” (Montin 2007 s. 11). Problemen skulle åtgärdas genom 
att stärka den lokala politiska styrningen med kommundelsnämnder eller 
distriktsnämnder. Värdet av en bättre planering betonades och långtidsplaner 
började utarbetas för att förbättra styrningen av verksamheten (Almqvist 
2006). En tydlig styrningsvåg med ett uppifrån-perspektiv fick ett stort 
genomslag där det fanns en övertygelse om att effektiva styrningsverktyg 
kunde utvecklas, inte minst genom en tydlig planering av verksamheten 
(Røvik 2008). Styrningsvågen kännetecknades av en teknisk-rationell 
människosyn där anställda ansågs kunna påverkas exempelvis genom olika 
belöningssystem. Samtidigt påbörjades en utvecklingsfas där 
demokrativärden fick ett större utrymme. En statlig utredning om Kommunal 
demokrati (SOU 1975:45) betonade att medborgarnas engagemang och 
möjlighet att påverka kommunalt beslutsfattande skulle utvecklas.  
 
Under 1980-talet uppstod problem med ”för mycket politik och för mycket 
offentlig sektor” (Montin 2007 s. 12). Politisk detaljstyrning och krympande 
ekonomiska resurser skapade en ökad krismedvetenhet. Styrningen skulle nu 
förbättras genom decentralisering av ansvar och befogenheter till mindre 
resultatenheter. I den statliga demokratiberedningens rapport, Aktivt folkstyre 
i kommuner och landsting (SOU1985:28), betonades vikten av att 
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förtroendevalda formulerade tydliga, mätbara mål och följde upp att målen 
fick genomslag i verksamheten. Demokratiutvecklingen fortsatte i syfte att 
kommunal organisation, medborgare och politiker skulle närma sig varandra.  
Demokratiutvecklingen fick dock konkurrens av idéer från privat sektor, där 
idén med bolagisering började införas i inom offentlig verksamhet (Almqvist 
2006).  
 
Røvik (2008) menar att det har skapats en marknad för idéer mellan olika 
organisationer. En betydande marknad har handlat om system för att 
utveckla kvalitet. Kvalitetsfrågor började diskuteras under 1980-talet och den 
privata sektorns erfarenheter av olika ledningssystem för kvalitetssäkring 
började införas. I grunden är det gemensamma villkor som leder till att 
recepten av idéer kan användas i alla organisationer då organisationerna 
antas fungera utifrån samma logik (Røvik 2008). Likartade kvalitetsproblem, 
behov av tydligare målstyrning och en övertygelse om att verktygen ger 
samma effekter i alla organisationer har lett till den ökade överföringen av 
idéer.  Populära ledningssystem som överfördes till offentlig sektor under 
1980-talet var Total Quality Management (TQM), Deminghjulet samt 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK)  (Bergman & Klevsjö 2002). Det är inte 
enbart idéerna som överförts utan Sverige har även varit en pådrivande aktör 
i utvecklingen av forskningscentra kring kvalitet (Lindström 2009). 
Överföringen av idéer har handlat om såväl ledningssystem som olika 
metoder och verktyg. En populär metod för att utveckla verksamheten under 
1980-talet var inrättandet av kvalitetscirklar i organisationen (Lindström 
2009).   
 
Under 1990-talet realiserades 1980-talets idéer (Almqvist 2006). 
Målstyrningen fick genomslag och nya organisationsformer utvecklades där 
politik särskiljdes från förvaltning genom införandet av beställar-
utförarmodellen. Styrningen förändrades och verksamheter började indelas i 
resultatenheter med ansvar för både ekonomi och verksamhetens resultat. 
Platta organisationer har varit en återkommande trend över tid även om 
motiven till en platt struktur kan vara motsägelsefulla då platta 
organisationer kan upplevas olika ur ledningens och anställdas perspektiv. 
Ledningen kan uppleva ökade möjligheter att styra verksamheten medan 
anställda förväntar sig en ökad frihet i arbetet i en platt organisation (Røvik 
2008). 
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Flera förskjutningar i ansvarsområden mellan stat, landsting och kommun 
genomfördes under 1990-talet. Exempel på sådana förskjutningar är 
kommunaliseringen av grundskola, äldreomsorg, handikappomsorg och 
psykiatrin (Borg 2006). Demokratiutvecklingskommittén presenterade sitt 
betänkande På medborgarnas villkor (SOU1996:162).  Uppdraget var att 
fokusera på hur medborgarnas inflytande i samhällsutvecklingen kunde bidra 
till att vitalisera den demokratiska utvecklingen. Nya mötesplatser och 
system för dialog skulle stärka legitimiteten för det politiska systemet. De 
allmänna valen var fortsatt viktiga, men en ständigt återkommande dialog 
och kommunikation mellan politikerna och medborgarna på det lokala planet 
ansågs nödvändiga för att stärka förtroendet för politikerna. 
 
Debatten om konkurrensutsättning tog fart under 1990-talet och den har 
därefter blivit en bestående realitet över tid (Almqvist 2006). 
Konkurrensutsättningen ledde till att ”kvaliteten måste säkras” (Montin 2007 
s. 13) när fler externa aktörer blev utförare av offentlig verksamhet. Den 
moderna organisationen kännetecknas även av att marknads- och 
kundorienteringen har blivit en starkt normerande trend (Røvik 2008). 
Ledningens delaktighet i kvalitetsarbetet blev ett symbolvärde för vad som 
ansågs viktigt i organisationen, vilket utgör ett exempel på det som Røvik 
(2008) menar med att de båda synsätten modernistiskt och 
socialkonstruktivistiskt synsätt är sammanflätade. Kvalitetsstyrningen anses 
vara ett verktyg i ett modernistiskt synsätt och ett symboliskt ledarskap utgör 
en socialt konstruerad symbol i ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Den 
tilltagande kundfokuseringen påverkade kvalitetsarbetet under 1990-talet. 
Intresset för att mäta mjuka värden i form av kundmätningar och 
medarbetarmätningar blev därför allt vanligare (Lindström 2009). Ytterligare 
ett verktyg som fick stor spridning i offentlig kvalitetsutveckling var just 
tjänstegarantier (Criado 2007; Torres 2005). 
 
Under 2000-talet handlar problemen återigen om ekonomi och organisation, 
men nu också om hur medborgarna ska kunna påverka utvecklingen av 
tjänster. Lösningen ansågs vara större administrativa enheter, större regioner 
och förskjutningar i ansvarsområden samt ett ökat fokus på kundens behov 
(SOU 2007:10). Den avbyråkratisering som skett av organisationer har varit 
inriktad på att skapa flexibla organisationer men det har även handlat om en 
sammanslagning av organisationer på det horisontella planet (Røvik 2008).  
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I slutbetänkandet, Samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 
2007:10) konstaterades att det i framtiden kommer att ställas större krav på 
förmågan att kommunicera med medborgarna kring vad man kan förvänta 
sig av kommunal service. Beslut och prioriteringar måste förstås av 
medborgarna, och de måste ges möjlighet att påverka tjänster de är berörda 
av. Utredningen betonade att likvärdighet och respekt för människors 
olikheter ställer större krav på bemötande och på hur kundens behov 
tillgodoses i framtiden.  
 
Kvalitetsstyrningen ändrade inriktning under 2000-talet och kvalitetsarbetet 
började avta något. I stället fick benchmarkingprojekt och olika 
jämförelseprojekt en ökad betydelse för styrningen av verksamheten 
(Lindström 2009).  Överföring av kvalitetssystemen bygger på tanken om att 
idén hämtas ut från den bästa praktiken. Idéerna blir då föremål för 
”uthämtning” (Røvik 2008 s. 227) av personer utanför organisationen och 
benchmarking betraktas som en strategi för uthämtning av idéer. 
Uthämtningen handlar om att fånga de faktorer som ligger bakom den bästa 
och mest överlägsna praktiken. Den bästa praktiken förutsätts enkelt kunna 
överföras mellan olika typer av verksamhet. 
 
Flera av de reformer som har genomförts sedan 1970-talet har handlat om 
hur den offentliga verksamheten kan organiseras effektivt, hur kvaliteten kan 
förbättras och hur kundens inflytande i utformningen av tjänster kan 
utvecklas. Reformer som kännetecknats av en avbyråkratisering av 
hierarkiska strukturer, ett ökat fokus på styrning av verksamheten där 
företagsformen blivit föregångskoncept. Ytterligare kännetecken är ett ökat 
processtänkande med ett horisontellt värdeskapande organiserande och ett 
ökat intresse för hur organisationen ska stärka sitt förtroendekapital utåt 
genom att skapa legitimitet (Røvik 2008). De exempel som här berörts är 
inte på något sätt heltäckande utan de utgör en beskrivning av hur den 
offentliga sektorn har strävat efter att förbättra verksamheten. 
 
De reformer och förändringar som genomförts inom offentlig sektor sedan 
1980-talet har kommit att benämnas ”New Public Management” (Hood 1991 
s. 3) som nu närmast ska beskrivas.  
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Reformeringen anses vara en New Public Management-trend 
Begreppet New Public Management myntades inom akademin för att skapa 
en samlingsetikett för de olika fenomen som avsåg den allmänna 
förskjutningen av ledarskap inom offentlig sektor till mer företagsliknande 
former. Hood (1991) menade att New Public Management tillkommit för att 
ersätta den kritiserade perioden inom offentlig förvaltning som kallades 
Progressive Public Management.  Kritiken riktades mot bristande effektivitet 
och slöseri med ekonomiska resurser samtidigt som förtroendet för 
tjänstemän och politiker var lågt då de ansågs vara inkompetenta och i vissa 
länder korrumperade. Problemen skulle åtgärdas genom att vitalisera och 
effektivisera offentlig förvaltning med idéer hämtade från den privata 
sektorn (Hood 1991). Under den progressiva perioden ansågs en strikt 
uppdelning vara viktig mellan privata och offentliga verksamheters sätt att 
leda, styra och organisera verksamheter. Offentlig verksamhet med ansvar 
för välfärdsfrågor måste styras och organiseras utifrån andra principer än 
marknadens.   
 
En återkommande kritik som riktats mot forskningen om New Public 
Management har varit att den inte innehåller en enhetlig teori. Forskarna 
beskriver New Public Management olika, men Hood (1995) menar att 
beskrivningarna överlappar varandra och kan sammanfattas i sju teman. 
Dessa teman handlar om decentralisering, konkurrensutsättning och 
kontraktstyrning, nya personalledningsmetoder, ökad kostnadsmedvetenhet, 
handlingskraftigt ledarskap, mål och standards för tjänster och fokus på 
resultat.  Politt och Bouckaert (2010 s. 10) menar att det snarast tycks handla 
om ett fenomen på två nivåer. Den övergripande nivån berör en teori om att 
offentlig sektor kan stärkas av att överföra idéer om företagskoncept, 
tekniker och värden. Andra nivån handlar om en vardaglig nivå där 
koncepten tillämpas i praktiken. Koncept som har fokus på prestation och 
resultat, små, platta och slimmade organisationer, kontraktsstyrning mellan 
olika hierarkiska nivåer, konkurrensutsättning, och införandet av system för 
kvalitetsledning och att sätta kunden i fokus (Politt & Bouckaert 2010).   
 
New Public Management-reformer har i grunden blivit sammankopplade 
med högerpolitik vilket bidragit till att det skapats två olika läger, ett 
reformvänligt och ett reformkritiskt läger (Politt & Bouckaert 2010; Røvik 
2008). Røvik (2008) menar att det är det reformvänliga lägret som har 
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sammanhängande teorier medan de reformkritiska saknar enhetliga teorier. 
Det reformkritiska lägret menar att det är två skilda logiker som präglar de 
olika kontexterna. I offentlig sektor är värden som demokrati och 
rättsäkerhet viktigare än ekonomiska värden. Exempelvis menar Lundqvist 
(1998) att offentlig sektor har sin grund i lagstiftningen och han 
argumenterar för ”vårt offentliga etos” (Lundqvist 1998 s. 62) som en 
avgörande skillnad mellan de båda kontexterna. Offentligt etos innehåller 
demokrativärden och ekonomivärden. Demokrativärden handlar om politisk 
demokrati, rättsäkerheten och den offentliga etiken medan ekonomivärden 
handlar om byråkrati där funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och 
produktivitet står i fokus. Lundqvist (1998) menar att offentlig sektor 
behöver beakta både demokrativärden och ekonomivärden medan privat 
sektor endast behöver beakta ekonomivärden. 
 
Den reformering som ägt rum i Sverige sedan 1980- talet är dock ett resultat 
av en socialdemokratisk politik. Under reformeringstiden är det enbart under 
perioden 1976 till 1982 samt efter 2006 som Sverige har haft en borgerlig 
regering. Företagsformen har ansetts vara den överlägsna formen för 
organiserandet av offentlig verksamhet och det är den privata sektorns recept 
som har kommit till användning i reformeringen av offentlig sektor (Røvik 
2008 s. 136).  Men det finns en retorisk skillnad när recepten ska översättas. 
I de nordiska länderna har privatiseringstrenden skapat starka negativa 
reaktioner vilket har påverkat hur reformarbetet har genomförts. Därför talar 
man om ”modernisering” (Cheung 1997 s. 446), vilket är ett retoriskt grepp 
som lättare har kunnat accepteras. Modemetaforen kritiseras av Røvik (2008) 
för liknelsen med modet som han menar kan upplevas som lätt och flyktigt 
och där alla ska vara lika men där alla vill vara unika. 
 
Trots svårigheter med att visa på vilka resultat som New Public 
Management-reformer haft, har styrningen av samhället förändrats över tid. 
Förändringen mot mer marknadsorienterade ledningsformer som New Public 
Management-reformer och självstyrande nätverk har medfört att den 
politiska rollen förändrats som beslutsfattare och som medborgarnas 
företrädare.  Den representativa demokratins funktionssätt tunnas ut och 
ersätts med andra demokratiideal där ambitionen är att åstadkomma något 
nytt för att erhålla legitimitet. För att öka politikens förmåga att uppnå 
resultat utvecklas nya former av deltagande för medborgare och olika 
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samhällsaktörer.  Politikerna ska nu lära sig av medborgarna vilka förväntas 
delta i utvecklingen av tjänster (Hedlund & Montin 2009). Den interaktiva 
samhällsstyrningen, där medborgarna deltar, betraktas inte som ny utan som 
en blandning mellan gammalt och nytt bestående av hierarkisk styrning, 
marknadsstyrning, nätverksstyrning och diskursiv styrning.  
 
New Public Management-studier har flera områden som är oklara som 
handlar om varifrån idéerna som organisationsrecept ursprungligen kommer 
ifrån, om det i grunden är från företag eller någon organisation (Røvik 2008). 
Røvik (2008) menar även att idéernas beskaffenhet är motsägelsefulla då 
effekterna av organisationsrecepten förväntas vara likvärdiga oavsett vilken 
organisation som avses. New Public Management-recepten är omfattande 
samtidigt som fler studier från praktiken efterlyses för att verifiera effekterna 
av recepten som adopteras. 
 
Idén med tjänstegarantier adopterades i offentlig sektor som ett verktyg för 
förbättring av effektivitet, kvalitet och för ett ökat kundinflytande i offentliga 
tjänster. Men när idén adopterades blev den föremål för vissa förändringar 
när den översattes. Närmast ska anpassningen till offentlig sektor beskrivas. 
 

Tjänstegarantin anpassas till den nya kontexten 
Det finns anledning att återkomma till Røviks (2008) uppfattning om att det 
knappast finns något exempel på studier i praktiken av idéer som hämtats 
från privat sektor och som införts i offentlig sektor. Røvik (2008) menar att 
idéerna kan komma från någon annan organisation och Storbritannien tycks 
spela en betydande roll i utformningen av tjänstegarantier (McGuire 2001; 
Torres 2005). 
 
Storbritannien var det första land som införde tjänstegarantier inom offentlig 
sektor och de är det land som har längst erfarenhet av tjänstegarantier 
(McGuire 2001). Storbritannien påbörjade reformeringen av offentlig sektor 
i slutet av 1970-talet, och tjänstegarantier infördes 1991 i ett reformprogram. 
Tjänstegarantier hade dock funnits sedan tidigare inom lokala myndigheter 
men då på frivillig basis (Walsh 1994). Reformprogrammet Citizen`s 
Charter introducerades av premiärminister John Major som ett 10-årigt 
program. Programmet byggdes upp kring sex olika principer som handlade 
om att sätta standards på tjänster, information och öppenhet, valmöjlighet, 
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bemötande och hjälpsamhet, upprättelse vid fel, och värde för pengarna 
(McGuire 2001). Utvecklingen av tjänstegarantierna har skett fortlöpande 
och programmet har utvecklats från att ha fokus på att effektivisera 
verksamheten till att sätta kunden i fokus. I Storbritannien infördes 
tjänstegarantier inom både nationella och lokala myndigheter.  
Storbritannien har kommit att betraktas som föregångsland i utvecklingen av 
tjänstegarantier (McGuire 2001; Torres 2005). 
 
När idéer ska översättas menar Røvik (2008) att det en omöjlighet att ge 
generella anvisningar till vilka översättningsregler som bör gälla. Kopiering 
av idén kan vara lämplig i situationer där en framgångsrik praxis ska införas 
i en organisation där stor osäkerhet råder. Men det kan också vara så att när 
idén ska översättas behöver något tas bort exempelvis till följd av att det kan 
uppfattas som provocerande. Det kan även vara så att en radikal omvandling 
är nödvändig i situationer där idén är generell och diffus. 
 
Idén med tjänstegarantier har blivit föremål för en successiv anpassning till 
en ny kontext.  Detta har inneburit att idén har anpassats till de 
förutsättningar som råder i offentlig sektor. Men när idéer översätts 
förändras idén i grunden (Czarniawska m.fl. 1996; Røvik 2008) vilket blir 
tydligt när det gäller de begrepp som används. Offentlig sektor använder ofta 
begreppet upprättelse synonymt med ersättning, och då med betydelsen av 
en annan ersättning än en ekonomisk. Anpassningen innebär att offentlig 
sektor använder greppet med tjänstegarantier men undviker begreppet 
(Røvik 2008) med ersättning, vilket möjligen kan vara ett exempel på ett 
begrepp som kan uppfattas som provocerande i offentlig sektor. Systemet 
med upprättelse bygger på Storbritanniens konstruktion av tjänstegarantier 
som utgjort förebild för många offentliga organisationer (McGuire 2001; 
Torres 2005). Med upprättelse menas vikten av att erkänna misstaget, ge en 
officiell ursäkt, en förklaring, och att åtgärda situationen. Upprättelse har 
blivit den dominerande formen av kompensation inom svenska kommuner. 
Kommuner som kompenserar med en ersättning gör det genom att sänka 
avgiften för tjänsten.7  
 
Förändringen av begreppet ersättning till upprättelse kan ses i relation till de 
skillnader som finns mellan privata och offentliga tjänster. Tjänsters 
                                              
7 Framgår av exemplen i inledningen s. 4. 
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egenskaper är i grunden lika oavsett om det handlar om privata eller 
offentliga tjänster men de skiljer sig på fem olika områden (Edvardsson & 
Larsson 2004 sid. 27-28). De offentliga tjänsterna produceras inte i 
vinstsyfte utan utifrån ett samhälleligt välfärdsperspektiv. Offentliga tjänster 
är demokratiskt styrda av politiker och inte kommersiellt styrda av 
aktieägare eller bolagsstyrelser.  Offentliga tjänster är till större delen 
skattefinansierade, även om avgifter förekommer inom flera områden.  
Tjänsterna består av både myndighetsutövning och service. Offentliga 
tjänster innebär oftast inga valmöjligheter på samma sätt som en fri marknad. 
Monopolsituationen håller på att lösas upp, men i flera kommuner finns inte 
denna valmöjlighet.  
 
En konsekvens av de skillnader som Edvardsson och Larsson (2004) berör 
handlar om att det är två olika verksamhetslogiker i de båda kontexterna 
(Lundqvist 1998). Idén med tjänstegarantier är hämtad från en kontext där 
vinstsyfte, kommersiell styrning och valmöjligheter råder. Men i en kontext 
där välfärd, demokratisk styrning samt monopolsituationer är dominerande 
kan effekterna av idén med tjänstegarantin vara mer oklar. De olika 
verksamhetslogikerna organisation och marknad beskrivs ofta som varandras 
motsatser (Coase 1937). En marknad är en plats med en situation där ett 
utbyte sker mellan en säljare och en köpare, där varan betingar ett pris, och 
varans pris är ett konkurrensmedel på marknaden (Fligstein 1996). Men i 
offentlig sektor existerar inte marknadens prismekanism och tjänstegarantier 
har sitt ursprung i en marknad där prismekanismen är väsentlig på en 
konkurrerande marknad. Hur effekterna av tjänstegarantin blir när inte någon 
prismekanism finns utan en monopolsituation råder kan vara svårt att 
förutsäga. Trots skillnaden mellan en marknad och en hierarkisk organisation 
kom tjänstegarantin att spridas till offentlig sektor som ett verktyg i 
förbättringsarbetet. 
 

Tjänstegarantin har fått en bred spridning 
Tjänstegarantier fick en bred spridning inom offentlig sektor under 1990-
talet (McGuire 2001; Torres 2005).  Torres (2005) menar att en anledning till 
att tjänstegarantier fått en bred spridning är att förändringen i sig inte ställer 
krav på strukturella förändringar. Røvik (2008) menar tvärtemot att när 
system för kvalitetsstyrning ska införas krävs det omfattande förändringar 
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för att implementeringen ska lyckas och att översättarens roll är avgörande 
för vilken idé som översätts. 
 
När en idé ska introduceras i en ny kontext innebär det att idén behöver 
tolkas och tilldelas mening i den nya kontexten. Det innebär dels att det 
skapas ”en lokal identitet” (Røvik 2008 s. 258) i den nya kontexten och dels 
att idén blir föremål för en ”tidsmarkering” (Røvik 2008 s. 260) som innebär 
att en generell idé sätts in i lokal tid. En effekt av lokalanpassningen och 
tidsmarkeringen är att idén kan komma att tappa referensen till idéns 
ursprung.  Idén med tjänstegarantier har sitt ursprung inom privat sektor 
(Hart 1988) medan det är Storbritannien som betraktats som föregångsland 
inom offentlig sektor (McGuire 2001).  
 
Idén med tjänstegarantier kan ses som både en generell och en populär idé 
som spridits under lång tid, och som tidsmarkerats till olika kontinenter 
såsom Amerika, Europa och Oceanien. Sammanfattningsvis infördes 
tjänstegarantier i Storbritannien 1991, Frankrike 1992, Belgien 1993, USA 
1995, Australien 1997, de nordiska länderna Finland, Norge och Sverige 
1998 och därefter Spanien 1999 och Italien 2000. Den lokala identiteten som 
tjänstegarantier har fått varierar mellan länderna trots att samma verktyg 
implementerats.  I bilaga 1 finns en kort sammanställning av garantiernas 
innehåll och benämning i olika länder.  
 
När idéer sprids börjar det oftast med det som Røvik (2008 s. 302) kallar för 
”språksmitta”. Idéerna uppmärksammas ofta i ledningskretsar där ledningen 
främst attraheras av det yttre skalet och den språkliga etikett som idén 
begreppsmässigt fått. I Sverige började tjänstegarantierna att spridas från 
senare delen av 1990-talet och framåt. En försöksverksamhet startades inom 
ett tjugotal statliga myndigheter samtidigt som ett antal kommuner frivilligt 
började införa tjänstegarantier. Hur implementeringsprocesserna har 
genomförts varierar mellan olika myndigheter och kommuner.  
 
När en idé ska överföras till en ny kontext behöver idén översättas till den 
nya praktiken. Översättaren behöver prata om idén och ”tillreda” (Røvik 
2008 s. 287) den för att idén ska bli tillräckligt konkret i organisationen. En 
aktör i konkretiseringen av tjänstegarantier har varit Svenska 
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Kommunförbundet. Svenska Kommunförbundet8 (2002)  har utarbetat 
anvisningar för hur implementeringen bör gå till. Även Svenska 
Kommunförbundet har haft Storbritannien som förebild när idén om 
tjänstegarantier har hämtats hem (Svenska Kommunförbundet 200). 
 
Av Svenska Kommunförbundets anvisningar framgår det att 
implementeringen av tjänstegarantier är ett långsiktigt arbete som involverar 
olika aktörer i en kommun. Dels förväntas kunder delta i processen för att 
kommunen ska få kunskap om vilka tjänster som kunden anser är angelägna 
för dem. Dels ska anställda involveras i planeringsprocessen för att de ska få 
en förståelse för tjänstegarantin, och vilka processer som ska förverkliga den 
unika tjänstegarantin. Ledningen för verksamheten förväntas integrera 
tjänstegarantin i planeringen så att den blir en del av de system 
organisationen har för att styra verksamheten. Politiker deltar aktivt i 
processen och beslutar om vilka tjänstegarantier som ska prioriteras.  För att 
hantera synpunkter och avvikelser införs administrativa verksamhetssystem 
som ska underlätta hanteringen av avvikelserna. När de olika aktiviteterna 
har genomförts kvarstår marknadsföringen av tjänstegarantierna. 
Kommunerna rekommenderas att noga tänka igenom hur tjänstegarantierna 
ska spridas på kort och lång sikt.  
 
Av anvisningarna som utarbetats framgår det att arbetets förutsättningar 
förändras när tjänstegarantier ska införas. Chefer, politiker och kunder 
förväntas tillsammans medverka i utvecklingen av offentliga tjänster. Nya 
system införs för att fånga uppkomna brister i tjänsters kvalitet och 
tjänstegarantierna blir en del av den övergripande planeringen och styrningen 
av verksamheten. Införandet av tjänstegarantier ställer också krav på att 
tjänstegarantin kommuniceras och förtydligas inåt i organisationen och utåt 
gentemot kunderna. Tjänstegarantin förväntas bli ett verktyg som ska 
förbättra effektivitet, kvalitet och öka kundinflytandet vilket tillsammans 
antas stärka förtroendekapitalet för offentliga tjänster.   
 
Vilka effekter tjänstegarantier får i praktiken är som tidigare berörts tämligen 
outforskat inom offentlig sektor. Det bör påpekas att forskningen om 
reformer är omfattande medan forskningen om tjänstegarantier som verktyg i 
reformeringen inte är lika omfattande (Criado 2007).    
                                              
8 Numera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 
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De erfarenheter som nu ska redovisas är hämtade från olika myndigheters 
interna uppföljningar av tjänstegarantier och från vetenskapliga studier. 
 

Erfarenheter från offentlig verksamhet 
Implementeringen av tjänstegarantier har kantats av en del svårigheter, vilket 
har inneburit att de förväntade effekterna inte alltid har uppnåtts. Men när 
implementeringen väl har skett, har tjänstegarantierna medverkat till ett ökat 
kundfokus samtidigt som tjänsterna har effektiviserats. Inställningen till 
nyttan med tjänstegarantier som ett verktyg för utveckling varierar mellan 
olika grupper av anställda. 
 
I detta avsnitt berörs de svårigheter som implementeringen inneburit samt 
vilka effekter tjänstegarantin haft när implementeringen har skett, och 
slutligen hur anställda, fackliga företrädare och politiker ser på nyttan med 
tjänstegarantin som verktyg. 
 

Svårigheter att implementera tjänstegarantier 
Det har visat sig vara svårt att implementera tjänstegarantier i offentlig 
sektor och svårigheterna kan kopplas till brister i implementeringen. När 
idéer ska fångas, översättas och implementeras krävs mångkontextuella 
kompetenser (translatorkompetens) hos den som översätter idén, vilket 
vanligen inte beaktats vare sig i praktiken eller i teorin (Røvik 2008). I en 
rapport till Brittiska Underhuset konstaterades att tjänstegarantier har varit 
ett verktyg i förbättringen av tjänster i Storbritannien samtidigt som 
implementeringen har kantats av en del svårigheter (Public Administration 
Committee 2008). En svårighet har varit hur implementeringsprojekten 
organiserats. I Storbritannien har implementeringsprojekten varit allt för 
centralistiska och det har funnits ett behov av att anpassa tjänstegarantierna 
till de lokalt rådande förutsättningarna (Public Administration Committee 
2008). Komplexiteten i organisationen innebär att den som ska översätta 
idén behöver förtydliga idéns orsak och verkan på det lokal planet där idén 
ska adopteras (Røvik 2008). Det handlar om att översättaren måste kunna 
förstå hur den idé som ska överföras är ”inflätad” (Røvik 2008 s. 282) i den 
lokala kontexten. Kunskap om den lokala organisationen är även 
betydelsefull för att översättaren ska få gehör för reformidén . 
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En annan svårighet har handlat om att tjänstegarantierna inte implementerats 
i den omfattning som avsetts från början (Public Administration Committee 
2008). Idén behöver objektifieras för att bli påtaglig och därefter behöver 
den återbäddas i den nya kontexten vilket inte skett (Czarniawska m.fl. 
1996). Någon översättning av idén äger inte rum i praktiken och när 
implementeringen uteblir kan det bero på flera olika saker. En orsak kan vara 
att pratet uteblir i organisationen och förutsättningarna för att idén ska få 
fäste i organisationen inte finns (Røvik 2008).  Men pratet behöver även vara 
adekvat för att idén ska kunna konkretiseras i organisationen.  En annan 
orsak kan vara att det helt enkelt finns en trötthet i organisationen mot 
förändringsreformer och översättaren behöver få grepp om vilka reformer 
som tidigare genomförts. Förändringen kan vara alltför utmanande i 
förhållande till verksamheten och befintliga värderingar eller också betraktas 
idén som alltför enkel och idén stöts bort (Røvik 2008). 
 
Förutsättningen för en lyckad översättning är att översättaren har kunskap 
om den kontext där idén ska hämtas ifrån men också ifrån den kontext där 
idén ska införas (Røvik 2008).  I utvärderingen av ett försöksprojekt med 
servicedialoger och serviceåtaganden inom svenska myndigheter kunde 
resultatet av försöket ha varit bättre om styrningen av projektet hade varit 
hårdare (Statskontoret 2003). Brister i kunskap om verktyget och 
implementeringsmodeller samt en för kort prövotid har orsakat problemen. 
En viktig egenskap hos översättaren är förmågan att fånga idén och att ha 
modet att fastställa de regler som ska gälla för att idén ska få fäste i 
organisationen (Røvik 2008). Översättaren behöver även ha tålamod när nya 
idéer införs då det kan ta lång tid innan idén får fäste i organisationen varför 
prövotiden inte får bli för kort. 
 
Ledningens engagemang och förmågan till nytänkande utpekades som två 
viktiga framgångsfaktorer som även de har brustit i det svenska projektet 
(Statskontoret 2003). Nya idéer behöver bli föremål för diskussioner i 
organisationen och översättarens kreativa förmåga betonas för att idéerna ska 
kunna göras begripliga för anställda (Røvik 2008). Det kan saknas ett språk i 
organisationen och abstrakta begrepp kan behöva göras begripliga innan 
översättningen kan genomföras. Liknande erfarenheter med brister i 
styrningen beskrivs även i ett spanskt projekt med implementering av 
elektroniska tjänstegarantier. I projektet konstaterades brister i 
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implementeringen och att processen inte har varit särskilt ambitiös från 
statens sida (Criado 2007). Røvik (2008) menar att det i praktiken finns en 
tro på att idéer enkelt låter sig överföras och att ett beslut om att införa idén 
innebär att ledningen tror att idén är implementerad. 
 
När idéer ska adopteras kan idén översättas så att den i det närmaste bli 
”tandlös” (Røvik 2008 s. 276) till följd av att idén översätts på ett felaktigt 
sätt vilket inte leder till någon förändring i praktiken. Exempelvis har 
utformningen av tjänstegarantierna kritiserats i Storbritannien. 
Tjänstegarantierna har varit otydliga i målformuleringen och de löften som 
utlovades har varit så vaga att de blivit meningslösa (Public Administration 
Committee 2008). Hart (1988) hävdade att tjänstegarantins viktigaste uppgift 
är att konkretisera kvaliteten i tjänsten och att skapa rätt förväntningar på 
tjänsten men idén med tjänstegarantier tycks ha varit svår att fånga. Røvik 
(2008) menar att tandlösheten kan beror på felaktigheter i översättningen av 
idén.  En felaktighet i översättningen kan vara att idén har kopierats i stället 
för att anpassas. För att utforma och anpassa en tjänstegaranti krävs det både 
arbete och eftertanke (Hart 1988). En tjänstegaranti måste vara unik och 
olika andras (McCollough & Gremler 2004) samtidigt som det krävs 
grundläggande kunskaper om vad en tjänstegaranti är och hur den definieras 
(Hogreve & Gremler 2009).  
 
För att en idé ska fungera i en ny kontext kan det krävas en radikal 
omvandling för att idén ska kunna fungera i den nya kontexten (Røvik 
2008). Men det kan även leda till att idén radikalt omvandlas. I stället för att 
skapa en utmanande och unik tjänstegaranti kan tjänstegarantin omvandlas 
till att bli en standard för en generell miniminivå. Tjänstegarantierna behöver 
förnyas i Storbritannien där de förändrade attityderna om rätten till offentliga 
tjänster behöver beaktas (Public Administration Committee 2008). 
Tjänstegarantier som en rättighet skulle driva på utvecklingen av kvaliteten i 
tjänsterna, och det skulle även stärka engagemanget för offentliga tjänster 
(Public Administration Committee 2008). Målet är inte att skapa enhetliga 
tjänster utan att garantera en miniminivå för tjänstens standard. I 
standardiseringen av tjänster bör tjänstegarantier införas som anger 
tjänsternas miniminivå för att förtydliga vad man kan förvänta sig och hur en 
eventuell prövning ska ske (Public Administration Committee 2008). När 
tjänstegarantier ska utvecklas måste processerna med att anpassa 
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tjänstegarantierna ske med brukarnas medverkan för att skapa processerna 
kring rättvisa tjänster (Public Administration Committee 2008). I de finska 
studierna påtalas vikten av att inte skapa förväntningar om medborgarnas 
möjlighet att påverka som senare inte kan garanteras (Inrikesministeriet 
2002). 
 
När idéer adopteras behöver idén diskuteras i förhållande till befintliga 
begrepp och regelverk i organisationen Røvik (2008). I Storbritannien anses 
kundernas klagomål vara både välgrundade och rimliga men erfarenheten 
visar att kunderna sammanblandat synpunktshanteringen med överklagandet 
av myndighetsbeslut (Public Administration Committee 2008). 
Sammanblandningen kan främst ses som ett resultat av kontexternas 
olikheter där myndighetsutövning kommit att sammanblandas med idéer om 
synpunktshantering från företagsvärlden. Diskussioner och pratet i 
organisationen är viktiga för att förståelsen för idén ska få fäste i 
organisationen men även för att göra idén tydlig gentemot kunder och 
medborgare Røvik (2008). Möjligheten att kunna åberopa tjänstegarantier 
som fallerat beskrivs som viktig. En svårighet som framkommit är de 
trösklar som finns för att lämna skriftliga synpunkter (Public Administration 
Committee 2008). Hart (1988) menar att det måste vara enkelt att åberopa en 
tjänstegaranti och erfarenheterna visar att kunderna vill ha enkla och rättvisa 
regler för hur åberopandet går till (Björlin-Lidén & Edvardsson 2003; Wirtz 
& Kum 2004). När trösklarna blir för höga lämnar inte kunden in några 
synpunkter även om de är missnöjda med tjänsten.  
 
Tjänstegarantin är ett kraftfullt verktyg i marknadsföringen av tjänster i den 
privata sektorn (Hart 1998) men när tjänstegarantierna ska spridas inom 
offentlig verksamhet har ett genomgående problem varit hur informationen 
ska spridas till kunderna. Erfarenheterna från Storbritannien pekar på att 
tjänstegarantier behöver spridas ytterligare bland medborgarna för att hjälpa 
dem att förstå vilka krav som de kan ställa på olika tjänster (Public 
Administration Committee 2008). Marknadsföring inom företag har en 
annan tradition där marknadsföringen är en del i att positionera tjänsterna på 
marknaden. 

Tjänstegarantins löfte om tid leder till förbättringar 
I Storbritannien har tjänstegarantier medverkat till att förtroendet för 
offentliga tjänster har förbättrats (Public Administration Committee 2008). 
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Intresset för att sätta kunden i fokus har haft betydelse i utvecklingen av 
offentliga tjänster. Här finns likheter med den privata sidan där 
tjänstegarantin också har medverkat till ett ökat kundfokus (McCollough & 
Gremler 1999). Tjänstegarantier har bidragit till att effektiviteten i tjänster 
har utvecklats i Storbritannien (Osborne & Plastrik 1998). En del 
organisationer har medvetet använt tjänstegarantier som en strategi i 
utvecklingen av tjänster. De resultat som påvisats är kopplade till 
tjänstegarantins löfte om tid. När tjänstegarantier utvecklas är tiden en av de 
faktorer som förtydligas för att kunden ska veta hur lång väntetiden är innan 
tjänsten levereras (Hart 1988). Exempelvis har väntetider förkortats inom 
hälso- och sjukvården från 120 till 30 minuters väntetid (Osborne & Plastrik 
1998). Tjänstegarantierna har även haft effekt på sjukvårdsköerna där antalet 
personer som fått vänta på sjukhusbesök i mer än ett år har minskat från 200 
000 personer 1990, till 32 000 personer 1995.  Ytterligare exempel på 
förbättringar är inom tågtrafiken, där man lyckats öka andelen tåg med 
avgång inom 10 minuter från utsatt tid. Andelen avgångar inom 
tidsmarginalen ökade från 78 till 88 procent. Även utfärdande av pass har 
varit föremål för tjänstegarantier och handläggningstiden har sänkts från 95 
till 15 dagar (Osborne & Plastrik 1998).  
 
Osborne och Plastrik (1998) pekar på att kundnöjdheten med den offentliga 
servicen ökade från 51 procent 1991 till 61 procent 1995. Erfarenheter från 
ett delaktighetsprojekt i Finland där serviceförbindelser infördes visar att en 
ökad dialog med medborgarna stärker förtroendet för demokratin och att det 
krävs en växelverkan mellan medborgarna och politikerna för att utveckla 
det representativa systemets sätt att fungera (Inrikesministeriet 2002). 
 

Tjänstegarantin och nyttan i organisationen 
Tjänstegarantier har blivit föremål för utvärderingar för att få kunskap om 
dess effekter och nytta. I en jämförande studie mellan Australien, USA och 
Storbritannien visar det sig att tjänstegarantier har införts utifrån olika 
ideologiska värderingar (McGuire 2001). Trots att verktyget är likartat visar 
studien att strategierna för genomförandet skiljer sig åt, vilket anges bero på 
ländernas olika lokala förutsättningar. Lokalanpassningen är en naturlig del 
när idéer ska införas i den nya kontexten (Røvik 2008). 
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Den jämförande studien pekar på svårigheten att mäta tjänstekvalitet och att 
kvalitetsindikatorer från den privata sidan inte i tillräcklig omfattning tar 
hänsyn till den offentliga verksamhetens särdrag (McGuire 2001). Men det 
har även visat sig vara svårt att isolera enskilda faktorer i studier av 
tjänstegarantier i privat sektor (Hogreve & Gremler 2009). Resultaten av 
studierna är motsägelsefulla och resultaten beskrivs med dubbla funktioner. 
Det framstår som det finns svårigheter att fånga idén med tjänstegarantier.  I 
Storbritannien har tjänstegarantierna blivit ett verktyg i förbättringsarbetet 
men effektiviteten i tjänstens kvalitet behöver kunna mätas på nya sätt 
(Public Administration Committee 2008). Utvärderingarna bör fokusera på 
användarnas erfarenheter av tjänstegarantier. Genom att använda bredare 
riktade användarvänliga undersökningar kan kunskaperna kring tjänste-
kvalitet fångas.  
 
Tjänstegarantier har blivit ett verktyg i Storbritannien som anses vara till 
nytta i organisationen. Kunderna kan fortfarande främja kunskaper inom 
offentlig sektor och tjänstegarantin kan ses som ett verktyg för utvecklingen 
om de tar utgångspunkt i kundens perspektiv och intressen (Public 
Administration Committee 2008).  I Spanien liksom i Belgien och Frankrike 
är tjänstegarantier mer ett verktyg för kvalitetsarbete än vad de är för 
användarnas rättigheter (Torres 2005). I Spanien finns en vilja att förändra 
och modernisera den byråkratiska kulturen till en mer kundfokuserad, 
tillgänglig och transparent myndighet för medborgarna (Torres 2005). 
Motiven till varför tjänstegarantier införs skiljer sig åt mellan olika länder 
och tjänstegarantin har införts utifrån ett modernistiskt perspektiv (Røvik 
2008) där den ses som ett verktyg för att utveckla kvaliteten vilket i grunden 
handlar om problemen som ska åtgärdas är av likartad karaktär. 
 
Ambitionen i det svenska projektet har varit hög när det gäller att förbättra 
verksamheten med stöd av kunderna (Statskontoret 2003). De tydligaste 
effekterna avser förbättringar till följd av de angreppssätt som använts. 
Samspelet mellan servicedialoger, serviceåtagande och verksamhetsutveck-
ling har underlättat för organisationen att omsätta målen med en ökad 
kundorientering i praktiken.  Det bör dock påpekas att i Sverige har de 
serviceåtaganden som utarbetats återgett den rådande standarden på tjänster 
och det är bara någon myndighet som höjt ribban till en högre nivå 
(Statskontoret 2003). Ett syfte med införandet var just att ”spänna bågen, 
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dvs. tänja gränserna, i serviceåtagandet kan det också fungera som ett 
kraftfullt sätt att förbättra verksamheten” (Statskontoret 2003 s. 32). När 
tjänstegarantierna infördes i svenska myndigheter var det utifrån ett 
modernistiskt perspektiv (Røvik 2008). Tjänstegarantin skulle bli det verktyg 
som förtydligade kvaliteten och förbättrade verksamheten och effektiviteten. 
 
Hur ledningen och anställda ser på tjänstegarantin som verktyg är intressant 
att belysa då anställda förväntas förverkliga tjänstegarantierna. I en spansk 
studie av myndigheter framkommer det att 77 procent av de svarande anser 
att tjänstegarantier har förändrat synen på myndigheten (Torres 2005). 
Intresset för och betydelsen av tjänstegarantin varierar beroende av vem som 
tillfrågas i organisationen. Politiker visade störst intresse för 
tjänstegarantierna där 46 procent angav högt intresse, medan 50 procent av 
cheferna, och 56 procent av medarbetarna angav ett medelmåttigt intresse. 
Fackföreningar visade minst intresse för tjänstegarantier och resultaten 
visade att 44 procent hade lågt intresse. Tjänstegarantin innebar en bättre 
lagsammanhållning menade 27 procent, medan 17 procent ansåg att 
tjänstegarantierna inte haft någon påverkan.  
 
Intresset för tjänstegarantier och uppfattningen om vilken nytta 
tjänstegarantin har som verktyg skiljer alltså mellan ledning, anställda och 
fackliga företrädare. 
 

Sammanfattning 
I kapitel 2 redogörs för hur tjänstegarantin införts i offentlig sektor under 
1990-talet. Offentlig sektor har kritiserats för bristande effektivitet och 
bristande förtroende för politiker och tjänstemän. Reformer har ansetts 
nödvändiga och införandet av tjänstegarantin ska ses som en del i 
reformeringen av offentlig verksamhet. Reformeringen beskrivs från 1950- 
talet och framöver och berör generella utvecklingsområden för hur offentlig 
verksamhet kan organiseras effektivare, hur kvaliteten ska förbättras och hur 
kundernas inflytande ska stärkas i utvecklingen av tjänster.  Reformerna som 
genomförts i praktiken beskrivs utifrån forskarvärldens samlingsetikett med 
New Public Management som handlar om hur offentlig sektor hämtar idéer 
från den privata sektorn för att förbättra verksamheten. New Public 
Management-litteraturen har kritiseras för att den saknar en enhetlig teori.   
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I grunden finns det få exempel på idéer som överförts från privat till 
offentlig sektor i NPM- litteraturen (Røvik 2008).  
 
Idén med tjänstegarantier är hämtad från privat sektor, men det är 
Storbritannien som varit förebild när tjänstegarantier införts i offentlig 
sektor. När Storbritannien adopterade idén med tjänstegarantier har idén 
anpassats till offentlig verksamhet vilket innebär att idén blivit föremål för 
omvandling. Begreppet ersättning har kommit att användas synonymt med 
upprättelse när den anpassats till offentlig sektor. Anpassningen kan kopplas 
till de skilda verksamhetslogiker som finns mellan en marknad och offentligt 
finansierade välfärdstjänster. Tjänstegarantier fick en bred spridning i 
offentlig sektor i hela västvärlden under 1990-talet och framöver. 
Tjänstegarantin har anpassats till lokala förhållanden och tidsmarkerats, 
vilket innebär att idén har kommit att anpassas på varierande sätt i olika 
länder. Erfarenheterna från offentlig sektor pekar på att implementeringen av 
tjänstegarantier har kantats av svårigheter vilket inneburit att de förväntade 
effekterna inte alltid har uppnåtts. Men när implementeringen väl skett har 
tjänstegarantin medverkat till ett ökat kundfokus, och effektivisering av 
tjänster.  Studier pekar på att uppfattningen av nyttan med tjänstegarantin 
varierar mellan politiker, chefer, anställda och fackliga organisationen. 
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KAPITEL 3 

METOD 

I metodkapitlet framgår det hur studien har planerats och genomförts. 
Inledningsvis beskrivs valet av en kvalitativ metod och de egna 
erfarenheterna som ska hanteras i studien.  Därefter beskrivs urvalet av 
enheter för studien och vad som varit praktiskt genomförbart i urvalet av 
anställda.  I studien har en grundad teori-inspirerad analysteknik tillämpats 
och här redogörs för hur analysen har genomförts. Kapitlet avslutas med en 
presentation av de två kommunerna som ingår i studien. 
 

Val av kvalitativ metod 
Mitt val av kvalitativ metod har styrts av min forskningsfråga (Andersen 
1994; Ely 1993). Studiens syfte är att undersöka hur anställda upplever 
tjänstegarantin som ett verktyg i arbetet och vad den innebär för dem. Ett 
vanligt angreppsätt i sådana sammanhang är att tillämpa en kvalitativ metod 
för att skapa en djupare förståelse för en fråga.  Den kvalitativa forskningen 
har ett fokus på ord och verbala analysmetoder tillämpas för att tolka och 
förstå människors upplevelser (Patel & Davidsson 2003).  
 
En kvalitativ metod anses vara en lämplig metod när det finns en liten 
kunskap om ett fenomen (Jacobsen 2007).  Idag har vi en ofullständig 
kunskap om vad som händer när tjänstegarantier har införts i svenska 
kommuner. Samma förhållande gäller även för den privata sektorn. 
Visserligen finns det kunskap om tjänstegarantier men resultaten behöver 
verifieras och belysas på lång sikt (Hogreve & Gremler 2009). I den tidigare 
forskningen om tjänstegarantier inom privat sektor har kvantitativ metod 
varit dominerande (Hogreve & Gremler 2009).  Valet av kvantitativ metod 
speglar främst de forskningsfrågor som då varit aktuella där teorier om 
tjänstegarantier testats och hypoteser prövats.  
 
Den kvalitativa metoden skapar möjlighet till att utveckla teorier med 
utgångspunkt ifrån det som observeras i praktiken (Jacobsen 2007; Bryman 
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2011). När data insamlas induktivt sker datainsamlingen på ett öppet sätt för 
att undvika på förhand bestämda uppfattningar. Ett induktivt synsätt innebär 
att data först samlas in och teorier genereras utifrån praktiken. Dock är det 
ovanligt med renodlade induktiva studier, utan det sker en växelverkan 
mellan praktik och teori. Bryman (2011) menar dessutom att ett induktivt 
angreppssätt där teorier genereras från praktiken mer är ett uttryck för 
strategins tendenser, då kvalitativa studier inte alltid lyckas generera teorier.  
I studien har jag försökt att värna om ett öppet förhållningssätt till de data 
som framkommit genom intervjuerna för att undvika att alltför tidigt 
påverkas av eventuellt befintliga teorier. 
 
Studier av tjänstegarantier behöver bli mer empiriskt förankrade (Björlin-
Lidén & Edvardsson 2003). Tjänstegarantier har ofta studerats isolerat från 
kunder och från den kontext där tjänstegarantin verkar.  Hogreve och 
Gremler (2009) menar att under det senaste decenniet har studierna blivit 
mer empiriskt förankrade samtidigt som de har förbättrats metodmässigt. De 
välkomnar också fler studier av tjänstegarantier i de miljöer som 
tjänstegarantin verkar i. Utgångspunkten i studien är att studera fenomenet 
med tjänstegarantier i två olika kommuner. Studien har fokus på vad som 
händer i praktiken när idén med tjänstegarantier införts. 
 
Även om ett induktivt förhållningssätt eftersträvas går det aldrig att bortse 
från att forskaren påverkas av egna erfarenheter och idéer som behöver 
hanteras under studiens gång (Patel & Davidsson 2003).   
 

Egna erfarenheter att hantera 
För att undvika att en studies resultat påverkas av egna erfarenheter och 
fördomar bör forskaren inta en självkritisk hållning (Andersen 1994). För att 
minimera konsekvenserna bör man vara medveten om på vilka punkter eller 
grunder där undersökningen kan påverkas av egna antaganden.  I vardagen 
närmar vi oss det mesta utifrån förutfattade meningar, vilket får till följd att 
vi redan har gjort en bedömning som förstås i relation till vårt 
tolkningsschema som vår nuvarande kunskap är uppbyggd kring. Dessa 
förutfattade meningar är ofta triviala och forskaren behöver vara 
uppmärksam på dem och deras betydelse. Genom att ställa sig frågor om vad 
man förväntas finna, skulle vilja finna och hoppas finna kan fördomarna 
göras tydliga (Gillham 2008 s. 27). 
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Jag har en mångårig erfarenhet från arbete inom offentlig sektor. 
Erfarenheter som innebär att jag som ansvarig chef har genomfört New 
Public Management- reformer som har inneburit både positiva och negativa 
effekter i organisationer. Det innebär även att jag skaffat mig erfarenheter 
från implementering av tjänstegarantier i praktiken, och från att stödja andra 
kommuner i implementeringen och från att sprida kunskaper om 
tjänstegarantier och synpunktshantering.  
 
Men att ha erfarenhet från arbete som chef innebär inte något likhetstecken 
med att veta vad som händer i organisationer. Det finns forskning som visar 
att det finns en stor skillnad mellan chefers och anställdas uppfattning om 
vad som händer i organisationer när verksamheten förändras (se tex. 
Alvesson & Svenningsson 2008;  Huzell 2005; Kunda 2006; Røvik 2008). 
Forskning om reformering visar till exempel på att det råder en stor 
diskrepans mellan ledares uppfattning och anställdas uppfattning om 
organisationer och förändringar i organisationer (Huzell 2005).  Forskningen 
om vad som händer i organisationen när tjänstegarantier införs är tämligen 
oklar och flera studier behöver genomföras för att öka kunskapen ur 
anställdas perspektiv. 
 
Mina egna antaganden inför studiens genomförande handlar om att jag i 
grunden förväntas fånga såväl positiva effekter som negativa effekter. Jag 
tror att motiven till varför tjänstegarantier införs är otydliga. Jag utgår ifrån 
att otydligheten kan ge en rad problem i organisationen som jag inte kan 
precisera närmare. Jag tror att tjänstegarantin kan ha en roll i 
kvalitetsutvecklingen av tjänster och jag tror även att empiriska studier kan 
bidra med kunskap om hur idén med tjänstegarantier påverkar anställdas 
arbete i organisationen. Som forskarstuderande drivs jag av ett intresse och 
en nyfikenhet att få utforska det okända inom ett område som intresserar 
mig. För mig handlar det om att skaffa kunskap, generera kunskap och sprida 
densamma och att förhålla mig objektiv till fördomar, förutfattade meningar 
och en eventuell förförståelse.  
 
Jag ska nu beskriva hur jag gått till väga när jag skulle hitta kommuner som 
med tjänstegarantier som var intresserad av att delta i studien. 
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Urval  

Urval av kommuner 
När idén med tjänstegarantier ska studeras i praktiken så innebär det att 
fenomenet behöver studeras i en miljö där tjänstegarantin implementerats. 
Urvalet av enheter för studien blir därmed målinriktad vilket är ett vanligt 
urvalsförfarande inom kvalitativ forskning (Bryman 2011). En målinriktad 
studie innebär normalt ett urval i två nivåer.  Första urvalet avser vilka två 
kommuner som kan ingå i studien och det andra urvalet avser vilka anställda 
som ska intervjuas. Urvalet i kvalitativa studier väljs utifrån de kriterier som 
ligger till grund för studiens frågeställningar.  
 
Första steget i urvalet blev att få en bild över vilka kommuner som infört 
tjänstegarantier i praktiken. Någon förteckning över kommuner med 
tjänstegarantier fanns inte någonstans utan jag fick utgå ifrån några få 
informationskällor. Utifrån Edvardsson och Larsson (2004) översikt samt 
deltagarförteckningar i det nationella nätverket för tjänstegarantier och 
synpunktshantering var det uppskattningsvis ett 90-tal kommuner som kunde 
vara aktuella.  
 
En definition utarbetades för att förtydliga vad som menades med en 
existerande tjänstegaranti. Tjänstegarantin ska omfattas av definitionen med 
ett uttalat löfte och en ersättning eller kompensation, om kvalitetsnivån inte 
motsvarar förväntan (Hogreve & Gremler 2009).  Tjänstegarantierna ska 
omfatta så många kunder som möjligt, därför bör tjänstegarantier ha 
implementerats i hela organisationen och omfatta en stor andel av invånarna. 
Sett ur ett kundperspektiv är det viktigt att tjänstegarantin har tagits i anspråk 
och att kunderna har haft möjlighet att åberopa tjänsten.  
 
Tjänstegarantin ska även vara aktiv gentemot anställda och fungera som 
verktyg i arbetet med att säkerställa tjänstens utlovade löfte. Ledningen 
måste se tjänstegarantin som ett verktyg i styrningen av verksamheten. Inom 
organisationen ska det finnas en systematik i arbetet med att planera, 
genomföra, följa upp och förbättra tjänsters innehåll. Slutligen behöver det 
finnas en fungerande synpunktshantering där kunden kan lämna synpunkter 
om tjänsten avviker från utlovat löfte. Därefter gjordes en grov 
sammanställning av några tänkbara kommuner. I detta skede valde jag att 
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utgå ifrån de kommuner vars rykte framstod som ”framgångsrikt” i 
implementeringen.  
 
Ambitionen i urvalet har varit att hitta kommuner som kan ge en allsidig 
belysning under förutsättning att fenomenet med tjänstegarantier existerar i 
verkligheten. Kommuner som jag hade någon personlig relation till 
plockades bort. Därefter gjordes en översiktlig dokumentgranskning av den 
tilltänkta kommunens hemsida. Granskningen syftade till att granska 
dokument som verifierar att tjänstegarantin existerade på pappret.  
 
Den viktigaste frågan handlade om de framgångsrika kommunerna ville 
medverka i studien. Kontakt togs med kvalitetsansvariga i kommunerna och 
jag ställde frågor om på vilket sätt kommunen motsvarade definition av en 
existerande tjänstegaranti. Första kommunen som var intresserad avböjde 
senare då de ansåg att tjänstegarantin inte hunnit sätta sig ännu. Nästa 
kommun som kontaktades meddelade senare att det inte var intressant att 
ingå i en studie ur anställdas perspektiv men de kunde tänka sig delta i en 
undersökning som avsåg ett kundperspektiv. Tredje kommunen menade att 
tjänstegarantin främst var en pappersprodukt mer än ett fungerande verktyg. 
Nästa kommun som kontaktades var en mindre kommun och de tackade ja 
till att medverka i studien. Valet föll därefter på en större kommun som 
kontaktades och som efter viss övertalning tackade ja till att delta i studien.  
 
Därefter genomfördes träffar med kommunledningen om intresset av att 
medverka i studien, samtidigt som ledningen fick möjlighet att beskriva hur 
tjänstegarantin existerade i verkligheten. Besöken har möjliggjort en närmare 
presentation av mig som forskarstuderande, forskningsprojektet och syftet, 
etiska principer i forskning och praktiska frågor bl.a. om vad det innebär i 
arbetsinsats för berörd kommun och tillgång till lokaler. Därefter har en 
överenskommelse träffats om respektive kommuns medverkan i studien.  
 
Urvalet av den första nivån har nu beskrivits och jag ska nu redogöra för den 
andra urvalsnivån som avser urvalet av respondenter i studien. 
 

Urval av anställda 
Det har funnits en skillnad mellan min initiala ambition och vad som varit 
praktiskt genomförbart i urvalet av anställda. När jag skulle göra urvalet av 
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anställda förtydligade jag vilka krav som skulle gälla för urvalet av 
respondenter. Ett krav var att den anställde skulle ha arbetat i minst två år för 
att de skulle haft möjlighet att delta i planering och uppföljning av 
tjänstegarantier.  Däremot behövde inte urvalet bygga på att man varit 
delaktig från början när tjänstegarantin implementerades. 
 
Vid urvalet av respondenter fick jag utgå ifrån bekvämlighetsurval, det vill 
säga de personer som enklast kunde nås (Bryman 2011).  Initialt var det inte 
tanken men i praktiken det enda möjliga sättet att nå anställda på inom 
rimliga tider. Motivet till bekvämlighetsurval var svårigheten att bedöma om 
verksamheten arbetade med tjänstegarantier, svårigheten att veta hur länge 
respondenten arbetat med tjänstegarantier samt svårigheten att veta om det 
fanns intresse att delta i studien. Bekvämlighetsurval anses ha vissa brister 
inom kvantitativ metod eftersom det är svårigheter att veta vilken population 
som finns representerad. Men när det gäller organisationsstudier så menar 
Bryman (2011 s. 196) ”att bekvämlighetsurval spelar en större roll än man 
ibland tror”.  I kvalitativa studier menar Bryman (2011) att det också kan 
vara berikande att utforska mer än en miljö när förståelse ska skapas. Urvalet 
av anställda planerades ske utifrån tre olika verksamhetsområden i de två 
kommunerna. 
 
Kvalitetsansvariga i de båda kommunerna kontaktade ansvariga chefer och 
cheferna gjorde ett urval av personer som kunde tänka sig att medverka i 
studien.  Bekvämlighetsurvalet innebar några avvikelser från det som 
ursprungligen diskuterades. Det visade sig att respondenterna inte ville ställa 
upp inom skolan i den större kommunen och endast två personer ville ställa 
upp i den mindre kommunen. Bland respondenterna fanns även anställda 
som inte uppfattade att de omfattades av tjänstegarantier i praktiken. 
Dessutom valdes en medveten förskjutning mot anställda inom 
myndighetsutövning då den inledande analysen av intervjuerna pekade på 
svårigheter med tjänstegarantier inom myndighetsutövningen.  

Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes med halvstrukturerade frågor. Halvstrukturerade 
frågor ger möjlighet till att ställa förtydligande frågor och vidareutveckla 
förståelsen när vardagsnära sammanhang behöver fångas (Gillham 2008). En 
intervjuguide utarbetades och en provintervju genomfördes och analysen av 
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intervjun pekade på att frågorna tycktes fånga tjänstegarantin i 
arbetsorganisationen. 
 
Intervjuerna genomfördes i den mindre kommunen mellan maj 2010 till juni 
2011 och i den större kommunen mellan oktober 2010 till september 2011. 
Inledningsvis genomfördes en intervju åt gången som därefter analyserades. 
På grund av omfattande restid och omkostnader genomfördes sex intervjuer 
vid ett tillfälle, två intervjuer vid tre tillfällen och tre intervjuer vid två 
tillfällen. Anledningen var dels sjukdom vid tidigare intervjutillfälle och dels 
att personer fanns tillgängliga för intervjuer vid en viss tidpunkt. Vid ett 
intervjutillfälle deltog två anställda. I den mindre kommunen har tio personer 
intervjuats. Sammanlagt intervjuades tre män och sju kvinnor varav fyra 
personer inom vård och omsorg, två inom teknisk verksamhet, två inom 
myndighetsutövning samt två inom skolan. I den större kommunen har åtta 
personer intervjuats. I den större kommunen intervjuades sammanlagt två 
män och sex kvinnor varav fyra inom vård och omsorg, tre inom teknisk 
verksamhet inklusive myndighetsutövning samt en person inom 
myndighetsutövning inom vård och omsorg. I den större kommunen ville 
ingen ställa upp inom skolans verksamhetsområde. Ledningen lyckades inte 
hitta någon anställd som frivilligt kunde tänka sig att medverka i studien 
trots upprepade försök. 
 
Intervjuerna ägde rum i kommunernas ledningskontor frånsett med de 
anställda inom vård och omsorg där intervjun genomfördes på arbetsstället. 
Lokalerna var av god kvalitet frånsett en intervju som ägde rum i en större 
konferenslokal. Intervjuerna bandades samtidigt som jag också 
dokumenterade intervjuerna skriftligt ifall tekniken inte skulle fungera. Vid 
intervjuerna presenterades först studiens syfte och tidplan och jag 
presenterade mig själv lite närmare. Intervjuguiden användes vid 
intervjuerna samtidigt som följdfrågor ställdes när något intressant dök upp 
under intervjuerna. Intervjuerna avslutades med en fråga om det fanns något 
som respondenten hade förväntat sig att jag skulle fråga som inte 
framkommit. 
 
Intervjuerna transkriberades av mig själv för att därefter analyseras. Vid 
transkriberingen valde jag att skriva texten löpande och att markera med fet 
stil mina frågor, hummanden, andra verbala yttranden (omedvetna) och när 
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jag avbröt respondenten eller liknande för att om möjligt förbättra 
intervjutekniken. Efter varje intervju analyserade jag vad som kunde 
förbättras till kommande intervju, en reflektiv övning som emellanåt gav en 
del insikter. 
 

Grundad teori-inspirerad analysteknik 
I studien har en grundad teori-inspirerad analysteknik använts. Grundad teori 
utvecklades av Glaser och Strauss (1967) och därefter har teorin utvecklats i 
olika riktningar av Glaser (1978), Strauss (1987) och Strauss och Corbin 
(1998). Grundad teori är en strukturerad metod för att utveckla teorier som 
kan förklara problem och fenomen som studeras i verkligheten. Forskningen 
tar sin utgångspunkt i empirin där data samlas in, vanligen via intervjuer och, 
eller observationer som även kan kompletteras med andra 
informationskällor. Insamlade data kodas, grupperas och jämförs inbördes 
för att minska antalet begrepp som genererats. När ett begrepp som kan 
förklara de viktigaste händelserna i materialet funnits, kodas materialet 
utifrån ett fåtal koder som slutligen kan sammanfattas i en kärnkod (Glaser 
& Strauss 1967).  De olika analysstegen i en grundad teori-inspirerad 
analysteknik kan vara svåra att särskilja då de går in i varandra och flyter 
samman samtidigt som de också förändras i takt med att teorierna genereras.   
Grundad teori uppmuntrar forskarens kreativitet samtidigt som de teorier 
som genereras måste vara grundade i de data som samlats in. 
 
Studien gör inga anspråk på att ha tillämpat en grundad teori som metod. 
Däremot så har en grundad teori- inspirerad analysteknik använts och jag ska 
därför fokusera på att beskriva hur jag har analyserat materialet och hur de 
olika analysstegen kan kopplas till de olika stegen i grundad teori. 
 
Första steget handlade om att sätta sig in i materialet vilket skedde i samband 
med att intervjuerna transkriberades. Därefter påbörjades analysen med att 
bryta ned materialet i mindre analysdelar genom en öppen kodning av 
händelser (Glaser 1978 s. 56). Den öppna kodningen innebär att sätta en 
etikett eller ett begrepp på det som materialet uttrycker, vad man pratar om 
eller vad som är problemet.  Nedanstående citat är ett exempel på en öppen 
kodning från en intervju i den mindre kommunen. 
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Nej så är det inte, ja inte, gör inte…Skratt… (skratt- påverkas ej 
av tjänstegarantin) jag arbetar… Skratt…jag är den typen som jag 
sa va (skratt- mycket snack och lite verkstad)… Tystnad… Inte 
på nåt sätt? Nej det tycker jag inte, jag arbetar som tidigare i alla 
fall så att… (tjänstegarantin påverkar inte). Det får liksom inte 
påverka hur jag prioriterar vissa saker (tjänstegarantin får ej 
påverka) utan det är myndighetsutövningen (myndighetsutövning 
styrande) och då ska saker va korrekt hela tiden, jaa. Så de…Så 
du märker ingen skillnad på före och efter då om? Jag 
funderar aldrig på som jag sa va, neej (bryr sig inte).  

 
Den etikett eller de begrepp som genereras i den öppna kodningen kallas 
substantiva koder (Glaser, 1978 s. 56).  
 
Andra steget i analysen innebar att de substantiva koderna grupperades i 
gemensamma teman eller kategorier. I samband med att koderna 
grupperades och relaterades till varandra skapades nya begrepp eller så 
kallade teoretiska koder (Glaser 1978 s.72). När de substantiva koderna 
relateras till varandra växer de teoretiska koderna fram ur materialet. 
Koderna har därefter ställts i relation till varandra och analyseras utifrån 
likheter och olikheter. Nedan ges ett exempel på hur en teoretisk kod har 
växt fram när de substantiva koderna relaterats till varandra. 
 
Substantiv kodning; (arbetet påverkas inte av tjänstegarantier) (skratt-arbetet 
påverkas inte av tjänstegarantin) (tjänstegarantin påverkar inte arbetet) 
(turordningen styr) (rättvis behandling) (viktiga projekt kan gå före). 
 
Teoretisk kodning; Tjänstegarantin tillåts inte påverkar den anställde i 
arbetet utan det är turordning, rättvisa och viktiga projekt som arbetet styrs 
av. 
 
Första intervjun genererade sammanlagt 33 olika teoretiska kategorier.  I takt 
med att fler intervjuer analyserades växte nya teoretiska koder fram. Genom 
att skriva olika minnesbilder eller så kallade memos (Glaser 1978 s. 83) 
fångade jag det som respondenterna pratade om.  Genom att skriva 
minnesbilder och utveckla teoretiska koder påbörjades ett arbete som 
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därefter har pågått hela tiden varför det är vissa svårigheter att beskriva när 
det tredje steget påbörjades. 
 
I det tredje steget började jag att gruppera de olika kategorierna till 
ytterligare en högre nivå genom att ge dem en gemensam kod och 
intervjumaterialet fick helt enkelt en struktur. Den axiella kodning (Strauss 
& Corbin 1998 s. 96) innebar att kategorierna undersöktes närmare gällande 
kategoriernas samband och egenskaper för att sammanföra kategorierna i en 
gemensam kod.  Ett omfattande arbete med att sortera, och fördjupa analysen 
av materialet genomfördes. Dels för att sammanföra antalet kategorier till 
färre grupper (horisontellt), och dels för att sammanföra koderna till en högre 
nivå (vertikalt), och dels för att sortera bort material som inte kunde hänföras 
till de olika koderna.  
 
Den selektiva kodningen med att koda mot ett fåtal koder påbörjades i ett 
senare skede. Här går forskarnas åsikter något isär när den selektiva 
kodningen börjar.  Glaser och Strauss (1967)  menar att selektiv kodning 
redan påbörjas när den öppna kodningen börjar grupperas till kategorier.  
Strauss och Corbin (1998) förespråkar en selektiv kodning i ett senare skede. 
För att undvika en alltför snabb inriktning mot ett fåtal koder valde jag att 
selektera koderna i ett senare skede, vilket innebar att materialet var 
innehållsrikt men även något spretigt. Tanken med att selektera koderna 
senare var ett försök ha ett öppet förhållningssätt till intervjudata för att 
undvika alltför snabba slutsatser. Ytterligare en tanke vara att låta materialet 
få styra inriktningen och att undvika att dra för snabba slutsatser när de 
slutliga koderna skapades. 
 
Den axiala kodningen och den selektiva kodning (utifrån den klassiska 
grundade teorin) har trots allt pågått i stort sett under hela tiden och 
reviderats åtskilliga gånger för att göra jämförelser mellan intervjuerna och 
för att hantera och ta bort motsägelsefulla bilder och för att skapa en bild av 
hur de relaterar till varandra.  
 
I den selektiva kodningen handlar det om att hitta de centrala mönstren i 
materialet som kan relateras till så många kategorier som möjligt. Utifrån 
studiens syfte med att undersöka hur anställda upplever implementeringen av 
tjänstegarantier och vad det innebär för dem när tjänstegarantier införts 
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framträder tre mönster. För det första är tjänstegarantins existens ifrågasatt. 
För det andra är det den vanliga verksamheten som anställda planerar och 
ingen unik tjänstegaranti. För det tredje medverkar inte cheferna i den 
långsiktiga utvecklingen av tjänstegarantier. Eftersom studien av 
tjänstegarantier utgår ifrån två kontexter har skillnader och likhet mellan de 
olika kommunerna jämförts.  
 
I en grundad teori-inspirerad analysteknik så sker en växelverkan mellan 
empiri och teori.  Det som fångas i praktiken ska ställs i relation till tidigare 
teorier och det sker en fortlöpande växelverkan. Tidigare teorier kan därmed 
bekräftas, förkastas eller vidareutvecklas. I den avslutande delen av analysen 
har jag använt mig av Røviks (2008) nyinstitutionell teori där 
translationteorin och virusteorin har bidragit till att skapa förståelse för vad 
som händer med idén när den implementerats i en ny kontext och hur 
spridningen av idéer kan förstås.  
 

Citaten ska spegla pratet i organisationen 
I studien har jag medvetet valt att ta med flera citat för att öka kunskaperna 
om pratet i organisationen. När idéer överförs och verksamhetsförändringar 
genomförs pekar flera studier på hur viktigt pratet är i organisationen för att 
anställda ska förstå vad chefer vill uppnå (Alvesson & Svenningsson 2008; 
Cheung 1997; Røvik 2008). Jag finner det därför extra intressant att ge en 
bild av hur anställda pratar om tjänstegarantier i arbetet. Røvik (2008) menar 
att pratet om den idé som ska överföras är nödvändig för att idén ska 
förankras i verkligheten. Idén riskerar annars att dö ut av sig självt.  
 
Citat är en central del av analysen av studier (Jacobsen 2007). Citaten kan 
spegla individens ord och förhållningssätt och ska inte uppfattas som ett 
bevismaterial (Patel & Davidsson 2003). Genom citaten kan kunskapen om 
anställdas upplevelse ge en ökad kunskap om hur anställda pratar i 
organisationen. Nackdelen med att använda citaten handlar om svårigheten 
att välja de citat som speglar det som är väsentligt att förmedla (Jacobsen 
2007).  Bryman (2011) pekar även på riskerna med att texten fragmentiseras 
till följd av citaten.  
 
Citaten medför dessutom att det finns risker för att konfidentialiteten som 
utlovats inte kan infrias varför citaten hänförs till respektive kommun 
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(Bryman 2011). För att minimera denna risk är citaten kopplade till 
kommunnivån. 
 
Närmast följer en kort beskrivning av vilket ansvar som en kommun har och 
därefter presenteras de två kommunerna som ingår i studien. Uppgifterna är 
hämtade dels från samtalen med kommunledningarna och dels från olika 
styrdokument, årsredovisningar samt statistik från SCB och från 
valmyndigheten.  
 

Presentation av studiens två kommuner 
Det kommunala ansvaret finns reglerat i olika lagar och förordningar och 
ansvaret består i huvudsak av lokal demokrati, myndighetsutövning, 
medverkan i utvecklingen av samhället i stort och att ansvara för service 
gentemot medborgarna. En av grundprinciperna i lagstiftningen utgörs av 
kommunernas rätt att själva bestämma över verksamheten (kommunalt 
självstyre), och kommunallagen reglerar vilken service som är tvingande 
eller frivillig. Kommunerna beslutar om vilken verksamhet som ska bedrivas 
och hur verksamheten ska finansieras via skatter och avgifter. Kommunerna 
måste dock följa lagstiftningen för avgifter inom vissa områden exempelvis 
maxtaxa inom barnomsorg och inom äldreomsorg. Kommunerna måste även 
följa Kommunallagen (SFS 1991:900) när det gäller god ekonomisk 
hushållning. God ekonomisk hushållning innebär i korthet krav på en 
balanserad ekonomi där intäkterna överstiger kostnaderna. Dessutom finns 
föreskrifter om hur avvikelser i resultatet ska hanteras.  
 
Verksamhetsplaneringen ska omfatta de kommande tre åren och innehålla 
finansiella mål för planeringsperioden. Mål och riktlinjer ska utarbetas för 
verksamheten som är uppföljningsbara och kommunicerbara gentemot 
medborgarna. ”Verksamhetsmål kan rikta sig till medborgarna och anges i 
form av servicenivåer och kvalitet”.9 Ansvaret för att sätta upp mål och 
fördela medlen är en uppgift för kommunfullmäktige. Beslut om mål, medel, 
inriktning och kvalitet kan inte delegeras till tjänstemän utan är föremål för 
politiska beslut enligt kommunallagen (6 kap 34 §). När tjänstegarantier ska 
införas blir de därför föremål för ett politiskt ställningstagande. 

                                              
9 SKL, 2005, Hushållning i lagens namn – Att sköta ekonomin med mål, uppföljning och 
åtgärder 
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Den mindre kommunen 
Den mindre kommunen är en ganska vanlig svensk kommun, det vill säga en 
kommun med ett invånarantal som understiger 15 000 invånare. Kommunen 
har en äldre befolkning än genomsnittet för riket, lägre andel barn upp till 15 
år och färre personer i arbetsför ålder i förhållande till riket. Sveriges 290 
kommuner delas in i olika klasser10 beroende på storlek, geografisk 
tillhörighet, näringslivsstruktur med mera. Kommungruppen 
varuproducerande kommun består av 52 kommuner. Som varuproducerande 
kommun utmärker sig kommunen genom att andelen arbetstillfällen inom 
näringsgrenen för tillverkning och utvinning är betydligt högre än 
genomsnittet för riket. Samtidigt är de kommunala näringsgrenarna, 
utbildning, vård och omsorg mindre än genomsnittet för riket. Den 
varuproducerande kommunens näringslivsstruktur ger även avtryck i 
utbildningsnivån som är lägre än för riket i genomsnitt. Andelen personer 
med eftergymnasial utbildning är betydligt lägre än genomsnittet för riket, 
och andelen personer som saknar gymnasial utbildning är betydligt högre än 
genomsnittet för riket. Arbetslösheten motsvarar rikets nivå i mars 2011.  
 
Den politiska ledningen i den mindre kommunen har varit stabil sedan valet 
2002, och ledningen för kommunen har utgjorts av partier inom det 
borgerliga blocket. Sedan mandatperioden 2003 har kommunen haft samma 
kommunalråd som varit kommunstyrelsen ordförande. Oppositionspolitiken 
utövas av socialdemokrater och miljöpartiet. Det röd-gröna blocket har 
minskat och sverigedemokrater har tillkommit från valet 2006. 
Valdeltagandet har ökat men ligger under rikets nivå av samtliga 
röstberättigade kommuninvånare. Kommunens förtroendemannaorganisation 
är traditionellt uppbyggd med ett antal olika facknämnder. Endast en mindre 
del av kommunens verksamhet bedrivs i bolagsform. Till varje nämnd finns 
en förvaltningsorganisation som leds av en förvaltningschef. Beroende av 
förvaltningens storlek och interna organisation finns ytterligare chefer och 
arbetsledare. I kommunen arbetar cirka 900 personer och 84 procent är 
kvinnor.  
 
Av de olika styrdokumenten framgår det att införandet av tjänstegarantier 
har skett i projektform tillsammans med några andra kommuner i samband 

                                              
10 SKLs indelning av kommuner som används av SCB (www.scb.se) 



56 
 

med införandet av tjänstegarantier infördes datasystem för att hantera 
klagomål. I beslutet framgår det att varje nämnd har ansvar för att verkställa 
sina tjänstegarantier och hantera inkomna klagomål. Tjänstegarantierna 
skulle därefter följas i det årliga budgetarbetet. 
 
Av årsredovisningen framgår det att kommunledningen har ambitioner att 
utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrning på ett ansvarsfullt sätt. Det är 
inte enbart i ekonomiska termer som ansvarstagandet kommer till uttryck 
utan även i form av kvalitativa aspekter, det vill säga vilken kvalitet som 
kommer medborgarna till del exempelvis genom tjänstegarantier. Den 
mindre kommunen menar att de måste analysera vilka kvantiteter som 
kommer kommuninvånarna till del och vilken kvalitet som tjänsterna har. 
Vad avser kvalitet så framkommer det av årsredovisningen att kommunens 
tjänstegarantier kan utgöra en god grund för analyser.  
 
Den mindre kommunen följer lagstiftningen om god ekonomisk hushållning 
genom att sätta upp finansiella mål, verksamhetsmål och kvalitetsnivåer som 
följs upp och återkopplas i årsredovisningen. Av revisionens granskning av 
årsredovisningen framgår det att revisorerna uttrycker en oro för den 
negativa avvikelse gällande finansieringen av den löpande verksamheten 
som pågått under en längre period.  Vad gäller tjänstegarantierna finns de 
med i årsredovisningen för 2010. Samtliga nämnder utom bildningsnämnden 
redovisar vilka tjänstegarantier som finns och hur många synpunkter som 
inkommit under året.  
 

Den större kommunen 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting tillhör denna kommun gruppen 
större städer tillsammans med ytterligare 29 kommuner. Folkmängden har 
ökat betydligt i kommunen under senaste 10 åren. Andelen personer över 65 
år är lägre jämfört med riket, och andelen barn upp till och med 15 år är 
något lägre jämfört med riket. Andelen personer i arbetsför ålder mellan 20-
64 år högre än för genomsnittet i riket. 
 
Kommunen utmärker sig som utbildningsort när det gäller arbetstillfällen 
inom två offentliga näringsgrenar. Andelen arbetstillfällen inom vård och 
omsorg är betydligt högre i förhållande till riket. Andelen anställda inom 
utbildning är också betydligt högre. Kommunens näringslivsstruktur ger 
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även avtryck i kommunen med en utbildningsnivå som är betydligt högre än 
riket i genomsnitt både vad gäller eftergymnasiala utbildningar och andel 
personer med gymnasial utbildning. Arbetslösheten är lägre än för riket i 
mars 2011. 
 
Den politiska ledningen i den större kommunen har varit stabil sedan valet 
2002, och ledningen för kommunen har utgjorts av partier från det 
socialistiska blocket. Sedan mandatperioden 2003 har den större kommunen 
haft samma kommunalråd som kommunstyrelsens ordförande. 
Oppositionspolitiken utövas av det borgerliga blocket. Valdeltagandet har 
ökat något i valet 2010 och ligger därför över rikets nivå för samtliga 
röstberättigade kommuninvånare. Kommunens förtroendemannaorganisation 
är traditionellt uppbyggd med ett antal facknämnder. I koncernen finns två 
moderbolag och ett antal bolag inom fastighet och teknisk verksamhet. Varje 
nämnd har en förvaltningschef som är ansvarig för verksamheten. Det finns 
ytterligare ett antal chefsnivåer beroende på vilken verksamhet som avses. I 
den större kommunen arbetar cirka 9000 personer och större delen är 
kvinnor.  
 
Av styrdokumenten framgår det att införandet av tjänstegarantier i den större 
kommunen har varit en del i att utveckla kommunens kvalitetsarbete. 
Kommunen har valt att begränsa de kommungemensamma kraven på 
kvalitetsutveckling för att ge nämnderna möjlighet att själva utveckla och 
anpassa kvalitetsarbetet till verksamhetens unika förutsättningar. 
Kvalitetsarbetet är integrerat i verksamhets- och budgetprocessen för att 
skapa en gemensam struktur för uppföljning, utveckling, styrning och 
avstämning. En process som ska kännetecknas av dialog mellan politiker, 
verksamhet och medborgare.  
 
Tjänstegarantier i den större kommunen kallas för kvalitetsdeklarationer och 
av riktlinjerna framgår det att samtliga verksamheter är berörda. 
Tjänstegarantierna ska skapa tydlighet i kommunens tjänsteutbud och skapa 
realistiska förväntningar gentemot kunden. Tjänstegarantin ska fånga det 
som framkommit i trepartssamtalen mellan politiker, personal och 
medborgare. Dialog och samverkan är viktigt för att uppnå en utmanande 
nivå i verksamheten. I den större kommunen finns en kvalitetsstrategi som 
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förtydligar förväntningarna på de olika nämnderna när det gäller arbetssätt 
och uppföljningen av kvaliteten.  
 
Den större kommunen följer inte helt lagstiftningen om god ekonomisk 
hushållning. Av revisionens granskning av årsredovisningen 2010 framgår 
det att revisorerna riktar kritik gentemot kommunledningen till följd av att 
endast vissa mål redovisas och följs upp i årsredovisningen.  
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KAPITEL 4 

TJÄNSTEGARANTINS EXISTENS 

I kapitel 4, 5 och 6 analyseras, redovisas och jämförs resultatet från 
intervjuerna i de två kommunerna.   Studiens syfte är att undersöka hur 
anställda upplever implementeringen av tjänstegarantier och vilka 
konsekvenser tjänstegarantierna får för anställda i organisationen.  Kapitel 4 
inleds först med en beskrivning av de motiv som låg till grund för införandet 
av tjänstegarantier i kommunerna.  Därefter berörs det första av studiens tre 
framträdande mönster, nämligen att anställda ifrågasätter tjänstegarantins 
existens.  
 
Kapitlet behandlar hur anställda uppfattar tjänstegarantin som verktyg i 
organisationen med fokus på hur de har introducerats i tjänstegarantier och 
vilken innebörd tjänstegarantin har fått för dem. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning. 
 

Motiven till införandet av tjänstegarantier 
Som tidigare berörts har tjänstegarantier blivit ett uttryck för modernisering 
av offentlig sektor (Torres 2005). Men motiven för att införa tjänstegarantier 
i kommunal verksamhet varierar och ibland kan motiven vara otydliga 
(Edvardsson & Larsson 2004).  Närmast beskrivs motiven till införandet 
utifrån samtal med kommunledningarna samt de officiella styrdokumenten 
som beskriver hur besluten ska förverkligas. Motiven till att införa 
tjänstegarantier i de båda kommunerna har handlat om att skapa värde för 
kunden och att förbättra verksamhetsstyrningen. 
 

 Den mindre kommunen vill skapa en ny värdegrund  
När den politiska ledningen i den mindre kommunen fattade beslut om att 
införa tjänstegarantier var den angelägen om att förtydliga vad det var som 
de ville uppnå med tjänstegarantierna. Tjänstegarantier skulle medverka till 
att skapa en ny kundorienterad verksamhet i kommunen.  Politikerna ansåg 
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att tjänstegarantierna skulle kunna förbättra verksamhetens kvalitet och 
effektivitet. 
 
Motiven till införandet kan beskrivas som en önskan att skapa en ny 
värdegrund. En värdegrund handlar om den gemensamma grund som man 
vill skapa i organisationen och som bygger på gemensamma värden 
(Philipsson 2004). ”Ett värde är svaret på frågan: vad är gott och 
eftersträvansvärt? Ett värde är något man vill uppnå” (Philipsson 2004 s. 
110). Tjänstegarantier blev därför ett verktyg som ledningen för den mindre 
kommunen införde för att utveckla verksamhetens kvalitet i syfte att skapa 
värden som skulle öka kundcentreringen. Ett ökat kundfokus har varit en 
central del i reformeringen av offentlig sektor i New Public Management-
litteraturen (Politt & Bouckaert 2010). 
 
Kvalitetsfrågor är angelägna för kommunledningen i den mindre kommunen 
och en kvalitetsgrupp har organisatoriskt placerats under kommunstyrelsen. 
Kommunledningen menar att organiseringen av kvalitetsfrågorna direkt 
under kommunstyrelsen utgör en signal om vilket värde kvalitetsfrågorna har 
inom den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen följer utveckling av 
kvalitetsarbetet fortlöpande i kvalitetsgruppen. Uppföljningen av den mindre 
kommunens samlade verksamhet sker i samband med delårsbokslut och 
årsbokslut. 
 
En central funktion med kvalitetsansvarig har funnits med under lång tid 
som samordnat införandet av tjänstegarantier. Utarbetandet av 
tjänstegarantier har varit ett ansvar för respektive nämnd och förvaltning som 
utarbetat och fastställt tjänstegarantierna. 
 

Den större kommunen vill förbättra verksamhetsstyrningen 
Vikten av att förbättra verksamhetsstyrningen stod i fokus när 
tjänstegarantier infördes i den större kommunen. En del i kvalitetsarbetet har 
varit att utveckla målstyrningen och att utveckla kvalitetsindikatorer för 
olika tjänster.  Kvalitetsarbetet har varit en angelägen fråga för politikerna 
och det pågår omfattande förbättringsaktiviteter i den större kommunens 
olika verksamheter i syfte att förverkliga kommunens nya vision.  
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I den större kommunen är kvalitetsfrågorna en angelägenhet för respektive 
nämnd. Hur de olika nämnderna organiserar och utvecklar kvalitetsarbetet 
varierar därför. Utvecklingen av de olika nämndernas arbete följs främst via 
den återkoppling som sker till kommunstyrelsen i samband med 
delårsbokslut och årsbokslut. Centralt i kommunen har det funnits 
kvalitetsansvariga tjänstemän som också har fungerat som en motor i 
kvalitetsarbetet och under flera år har kommunen genomfört utbildning av 
sina anställda i kvalitetsarbetet. 
 
Motiven till att införa tjänstegarantier i den större kommunen beskrivs som 
en önskan att förbättra styrningen av verksamheten. En förbättrad 
verksamhetsstyrning med fokus på resultat har även det varit en central del i 
reformeringen av offentlig sektor som beskrivs i New Public Management-
litteraturen (Politt & Bouckaert 2010). I samband med ett 
verksamhetsstyrningsprojekt skulle budgetprocessen och målformulerings-
modellen samordnas mellan förvaltningar och så kallade balanserade styrkort 
(Kaplan & Norton 1992) skulle införas för att styrprocesserna skulle ske på 
ett likvärdigt sätt. Styrkorten skulle innehålla utfästelser till kunder och olika 
kvalitetsmått skulle utvecklas, samtidigt som förväntningarna på 
medborgarna skulle förtydligas.  Tjänstegarantierna blev ett verktyg för att 
lösa problemen med att förtydliga kvalitetsnivåerna för olika tjänster 
samtidigt som de blev ett verktyg i styrningen av verksamheten. När 
tjänstegarantierna skulle utvecklas betonades tidsaspekten med hur lång tid 
som kunden ska vänta innan tjänsten levereras.  
 
I den större kommunen har det funnits en central samordning för 
kvalitetsarbetet under lång tid som en motor i kvalitetsarbete.  I den större 
kommunen är det respektive nämnd och förvaltning som har ansvarat för 
utformningen och implementeringen av tjänstegarantierna. Den större 
kommunen har betonat att anställda är viktiga när tjänstegarantier ska 
utformas. 
 

Kvalitet och styrning är i fokus 
Av styrdokumenten framgår det att de båda kommunerna har fokus på 
kvalitetsarbetet och att tjänstegarantier har införts på ett medvetet sätt som 
ett verktyg för att förbättra kvaliteten och effektiviteten. Den mindre 
kommunen lyfter fram kundfokus i första hand medan den större kommunen 
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lyfter fram verksamhetsstyrningen i första hand. Det innebär inte att den 
större kommunen saknar kundfokus, utan att de båda kommunerna beskriver 
motiven något olika. Kvalitetsutveckling står i fokus i båda kommunerna. 
 
Kvalitetsarbetet har organiserats olika i de båda kommunerna.  I den mindre 
kommunen är kommunstyrelsen ansvarig för kvalitetsfrågorna medan den 
större kommunen har lagt ut ansvaret för kvalitetsutvecklingen på respektive 
nämnd. I den mindre kommunen har ansvaret för kvalitetsfrågorna fått en 
närmare politisk anknytning än i den större kommunen. Kvalitetsarbetet 
stöds av centralt placerade tjänstemän i de båda kommunerna.  
 
När idéer överförs är det vanligt att det är ledningen eller personer som 
arbetar nära ledningen som attraheras av idéerna (Røvik 2008). Beslut om att 
implementera idéer kan ske med ett uppifrån-perspektiv där ledningen svarar 
för styrningen eller med ett nedifrån-perspektiv där anställda som arbetar 
direkt mot medborgarna svarar för att förverkliga idéerna (Sabatier 1986). 
De två perspektiven är i praktiken oftast inte särskiljda utan kännetecknas av 
att de kombineras.  Den mindre kommunen har infört tjänstegarantier med 
ett uppifrån-perspektiv där implementeringsprocessen har styrts via 
kvalitetsgruppen under kommunstyrelsen. I den större kommunen är det 
respektive nämnd och förvaltning som har ansvarat för utformningen och 
implementeringen.  Således kännetecknas implementeringen mer av ett 
nedifrån-perspektiv. I anvisningarna för kvalitetsutveckling balanseras ett 
uppifrån- och ett nedifrån-perspektiv genom att ledningen för kommunen 
fastställer kommungemensamma minimikrav. 
 
I kapitlets följande avsnitt analyseras och redovisas vad en tjänstegaranti är 
för anställda och hur de har introducerats i tjänstegarantin som verktyg. Först 
beskrivs den mindre kommunen och därefter den större.  
 

Tjänstegarantins existens kan ifrågasättas 
En avgörande faktor för att anställda ska uppleva tjänstegarantin som ett 
verktyg är att de upplever att tjänstegarantin existerar i vardagsarbetet. Vid 
intervjuerna framkom det att anställda ifrågasätter tjänstegarantiernas 
existens. Men det finns en skillnad mellan de båda kommunerna. I den 
mindre kommunen framträder en bild av hur anställda introducerats i 
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tjänstegarantier som betydelsefull för om tjänstegarantin existerar eller ej, 
medan det i den större kommunen handlar om hur tjänstegarantin beskrivs 
och förstås av de anställda.  
 

Introduktionen påverkar legitimiteten för tjänstegarantin i den 
mindre kommunen 
I den mindre kommunen har det framkommit skillnader mellan anställda 
som introducerats under implementeringsprocessen och anställda som 
introducerats i ett senare skede. Därför kommer implementeringsprocessen 
att beröras med utgångspunkt i hur anställda introduceras i de nya 
arbetsuppgifterna när tjänstegarantin är införd.  
 
Introduktion som skett i samband med implementeringen skapar delaktighet 
medan historielösa anställda blir osäkra beroende på var i kommunen de 
arbetar. Hur anställda har introducerats i tjänstegarantier varierar, och 
introduktionen har påverkats av hur länge och var de arbetat i kommunen. 
Den introduktion som anställda har fått kan ha skett i samband med 
implementeringsprocessen, vid anställningstillfället, eller när personen har 
återgått i tjänst efter en period av frånvaro. Det finns även anställda som 
anger att de informerats via informationsbroschyren eller att introduktion 
saknats helt. 
 

Introduktion vid implementering skapar delaktighet 

Beroende på hur anställda har introducerats i tjänstegarantierna framträder en 
skillnad i deras kunskap om, och förståelse för tjänstegarantier. Anställda 
som introducerats under implementeringsprocessen kan definiera vad en 
tjänstegaranti är. De beskriver tjänstegarantin som ett utlovat löfte som 
verksamheten ger i samband med att tjänsten tas i anspråk, och att det finns 
en form av kompensation om löftet inte uppfylls. De beskriver även att tiden 
är en viktig komponent i tjänstegarantin, alternativt att tiden i sig är det som 
utgör tjänstegarantin. 
 

Vi har skrivit ned de här tjänstegarantierna och förutsättningarna då och vad 
vi inte kan lova då, att det inte gäller om det är något som strider mot 
lagstiftningen utan det får vara på ett korrekt sätt. Man ger en tidsram där 
man förhoppningsvis ska klara det hela och om man inte gör det inom 
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tidsramen så ska man erhålla en viss kompensation för det. (Anställd i den 
mindre kommunen)  

 
Introduktion som skett i samband med implementeringsprocessen ger en 
förståelse för tjänstegarantier. Genom delaktighet under implementerings-
processen har tjänstegarantier diskuterats i organisationen och det har 
skapats utrymme för att anpassa tjänstegarantierna efter verksamhetens 
behov och gällande lagstiftning. Delaktighet och medinflytande är en viktig 
förutsättning för ett framgångsrikt kvalitetsarbete i organisationer (Bergman 
& Klefsjö 2007). Diskussionerna om hur en tjänstegaranti ska utformas och 
konstrueras beskrivs inom vissa verksamheter som avgörande för att 
verksamheten ska kunna ge något unikt löfte om tjänstens kvalitet. 
Medinflytande är en av få metoder som kan användas för att höja 
arbetsmoralen och öka produktivitet i organisationer (Bolman & Deal 2012). 
Det är samspelet mellan anställda och kunden som utgör en kritisk faktor i 
sanningens ögonblick (Normann 1983) och anställdas motivation är viktig 
för att kunden ska uppleva en god kvalitet i tjänsten.  
 

Historielösa anställda har frågor 

Anställda som inte haft möjlighet att delta i implementeringsprocessen 
saknar historien till varför man kommit fram till den enskilda tjänstegarantin. 
I de fall ingen förklaring kan ges till varför kommunen valt just en enskild 
tjänstegaranti uppstår frågor och funderingar kring varför ledningen utformat 
tjänstegarantin. En anställd menar att historielösheten leder till att förståelsen 
för tjänstegarantin blir mindre och frågan om att förändra tjänstegarantierna 
har därför lyfts. Implementeringsprocessen tycks ha bidragit till att 
förståelsen för tjänstegarantin är större än för medarbetare som introducerats 
senare. Personer som inte har haft möjlighet att delta under 
implementeringsprocessen har svårare att definiera och beskriva vad en 
tjänstegaranti är för något. 
 

Ja, det var lite svårare. Ja men lite att vi ska stå till tjänst till invånarna, och 
så jobba för dem, och försöka underlätta för dem, ja vara tillgänglig. Visa att 
man finns, och lite vad vi gör och så där. De ska få insyn kanske. (Anställd i 
den mindre kommunen) 
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Tjänstegarantin beskrivs utifrån allmänna och generella kvalitetstermer, och 
anställda använder inte definitioner som påtalar något specifikt löfte eller en 
kompensation för en enskild tjänst.  
 
Men även en anställd som deltagit i implementeringsprocessen upplever att 
historien tappas över tid. I samband med en längre periods frånvaro från 
arbetet uppstår en osäkerhet kring vilka tjänstegarantier som är aktuella när 
man återgår i tjänst. När en längre tid förflutit efter introduktionen utan att 
tjänstegarantierna diskuterats uppstår en osäkerhet kring vilka 
tjänstegarantier som är aktuella i nuläget. 
 

Det är väl det att det antas tror jag att man har förkunskapen kvar, att det 
finns en tjänstegaranti. Men det kan ju ha förändrats och man kanske 
glömmer det på vägen. (Anställd i den mindre kommunen) 

 
Anställda som upplever brister i introduktion beskriver en osäkerhet om 
tjänstegarantier och vilken status och giltighet tjänstegarantin egentligen har. 
Avsaknaden av internt samspel mellan talet om idén och vad idén faktiskt 
leder till i verkligheten försvårar förståelsen för anställda (Alvesson 2009).  
Bristerna leder även till att anställda upplever en otydlighet i organisationen 
om vem som är ansvarig för introduktionen och hur introduktionen ska ske. 
Oklarheterna leder därmed till fortsatta otydligheter kring hur nyanställda 
och praktikanter ska introduceras i tjänstegarantier. 
 

Jag vet faktiskt inte. Jag har inte sett att den står där. […] Men jag tog de 
pappren som vi har till nyanställda, när jag skulle introducera min 
praktikant. Och då, antingen har det stått där, men jag har hoppat över den, 
för jag har inte informerat henne om den. (Anställd i den mindre kommunen) 

 
Introduktionen i tjänstegarantier beskrivs som otillräcklig och väcker frågor 
om vilka tjänstegarantier som finns, vad en tjänstegaranti är för något och 
varför de överhuvudtaget finns om de inte används.  Anställda som inte har 
fått tillräcklig introduktion beskriver inte tjänstegarantin som något verktyg, 
utan de ser den mer som en pappersprodukt som de själva har fått sätta sig in 
i genom att läsa den informationsfolder som utarbetats till medborgarna.  
 

Sen så är det kanske så att hade jag blivit ytterligare informerad så hade jag 
kunnat använda mig utav det på något sätt va. […] Nej det är någonting jag 
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har missat, alltså som jag tror att jag vet om fast jag inte vet det. (Anställd i 
den mindre kommunen) 

 
Då introduktion brister eller där tjänstegaranti inte diskuteras, upplevs 
tjänstegarantin inte existera i verkligheten utan uppfattas som en 
skrivbordsprodukt. För att en idé ska få fäste i organisationen är pratet 
nödvändigt i organisationen (Røvik 2008). Pratet ska medverka till att olika 
åsikter kan diskuteras för att idén ska kunna mogna. När pratet uteblir leder 
det till att tjänstegarantierna tappar sin legitimitet i verksamheten. När 
tjänstegarantin inte vinner legitimitet får anställda svårigheter med att 
identifiera sig med organisationen och vad den står för. För att kunna tolka 
och förstå verkligheten behöver anställda tilldela den en mening. 
Meningsskapandet handlar om en tillbakablickande process där anställda kan 
prata om pågående resultat som först tar form när människor i efterhand ser 
på situationen (Weick 1995). När anställda i efterhand inte kan se resultaten 
av tjänstegarantier riskerar tjänstegarantin att motverka sitt syfte med att 
skapa en kundorienterad kultur, då anställda inte kommer att tilldela 
tjänstegarantin någon mening. 
 
Vissa anställda har också introducerats i tjänstegarantier via 
informationsbroschyrer, vilket innebär att de inte deltagit i själva 
framtagandet av tjänstegarantierna. Informationen har skett på 
arbetsplatsträffarna och det framträder en bild av att anställda främst 
informeras om vilka tjänstegarantier som finns. Informationen ges av 
cheferna och det är företrädesvis inom verksamheter med många anställda 
inom samma yrkesgrupp som anställda informeras med det 
informationsmaterial som utarbetats till kunderna. 
 

Var anställda arbetar påverkar hur de involveras 

Beroende på var anställda arbetar i organisationen involveras de mer eller 
mindre i genomförandet av tjänstegarantier. Tjänstegarantierna tycks ha fått 
olika genomslag i organisationen. I den mindre kommunen har skolans 
personal endast delvis arbetat med tjänstegarantierna. En anställd menar att 
skolan inte behöver tjänstegarantierna eftersom verksamheten styrs av 
skollag och läroplan varför någon ytterligare garanti inte är nödvändig.  Det 
finns därför inte något motiv för att garantera det som lagstiftningen redan 
garanterar. Visserligen har de varit delaktiga i processen vid 
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implementeringen, men redan då upplevdes svårigheter med att utforma 
tjänstegarantier inom skolans värld. Under intervjun beskrivs den 
problematik som uppstod till följd lagstiftningen och som inneburit ett visst 
motstånd som kommer till uttryck genom att skämta om tjänstegarantierna. 
  

Alltså, jag tror att vi skojade om det på den tiden hur svårt det då, redan då 
var, att hitta något som vi kunde garantera på brukare, som inte redan fanns i 
skollagen. Vi hade ju, en sådan garanti om ett, om ett tionde skolår men det 
var ju fullständigt vansinnigt för det togs ju i skollagen då. (Anställd i den 
mindre kommunen) 

 
Motstånd som kommer till uttryck genom skämt och förlöjligande utgör ett 
exempel på det som Ackroyd och Thompson (1999) menar är kopplat till 
ledningens försök att utöva en viss kontroll över anställdas identitet.  När 
ledningen inför nya värden i organisationen kan anställdas reaktioner på 
förändringen komma till uttryck i form av skämt.  Skämten ger då uttryck för 
att anställda inte identifierar sig med ledningens värderingar. Skämtet blir ett 
sätt för anställda att skapa distans i förhållande till ledningens försök att 
kontrollera deras identitet.  
 
Motståndet kan även tolkas utifrån virusteorin, som en form av förvärvad 
immunitet. Røvik (2009) menar att en organisation kan ha en förvärvad 
immunitet mot en del idéer inom ramen för New Public Management. När 
tjänstegarantier ska spridas i organisationen kan de stöta på ett yttre försvar 
som innebär att försvarsmekanismer inträder och förhindrar att idén införs. 
Tjänstegarantier tolkas som en alltför enkel idé för att implementera i den 
komplexa skolvärden, där skollagen uppfattas vara det organisationen ska 
förverkliga. 
 
Inom vård och omsorg involveras medarbetarna främst via muntlig 
information och informationsfolder på arbetsplatsträffarna. Någon större 
aktivitet äger inte rum till följd av att tjänstegarantierna har implementerats.  
Inte heller beskriver anställda inom vården att de involverats i implemen-
teringsprocessen på liknande sätt som handläggare och chefer.  Inom 
socialtjänsten har handläggare haft möjlighet att delta under 
implementeringen och tjänstegarantier diskuteras på arbetsplatsträffen. Men 
det framkommer även att det inte är någon ”het potatis” och en anställd 
menar att tjänstegarantierna inte tagits upp för någon diskussion. Även inom 
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de tekniska verksamheterna förmedlas en liknande bild av att 
tjänstegarantierna inte längre är föremål för några större diskussioner. 
Handläggare har haft möjlighet att delta i implementeringsprocessen för åtta 
år sedan medan nyanställda mer informeras om att tjänstegarantier finns. I 
den mindre kommunen finns ett antal tjänstegarantier som endast en person 
är berörd av och enskilda anställda involveras i den egna rollen men någon 
återkommande diskussion i organisationen framkommer inte. 
 

Kunskap om kompensation 

Kunskapen om hur kunderna ska kompenseras i de fall tjänstens kvalitet 
brister är kända hos de anställda oberoende av hur de har introducerats i 
tjänstegarantier. Anställda beskriver att de tjänstegarantier som inte uppfylls 
kompenseras olika beroende på vilken tjänstegaranti som åberopats, men att 
det är den enskilde medborgaren som själv måste åberopa kompensation. En 
del tjänstegarantier kompenseras ekonomiskt, medan andra kompenseras 
genom att man ber om ursäkt för kvalitetsbristen. Det förefaller dock som 
om det finns en större kunskap om kompensationen för tjänstegarantier med 
ekonomisk kompensation än för tjänstegarantier som inte kompenseras 
ekonomiskt. En anställd i hemtjänsten menar att det finns en ekonomisk 
kompensation om maten inte levereras i tid samtidigt som den intervjuade 
inte kände till synpunktshanteringen som införts för att hantera uppkomna 
avvikelser. Om det finns något som behöver påtalas tas detta upp på 
arbetsplatsträffarna, alternativt skriver anställda en avvikelserapport på det 
inträffade.  
 
Men det finns även anställda som är osäkra på hur tjänstegarantin 
kompenseras och som inte är insatta i vad som gäller inom den egna 
verksamheten. 
 

Det borde stå någonting om men det vette rackaren om vad den där garantin, 
men du ser hur dåligt påläst jag är, om det var det som var kompensationen? 
Nej, ja, lägg ned det projektet (Anställd i den mindre kommunen) 

 
Skillnaden mellan att enbart prata om den idé som ska åstadkomma 
förändringen och att genomföra den i verkligheten menar Brunsson (1993) 
handlar om organisatoriskt hyckleri.  Enbart prat anses främst skapa en 
tidsfrist inför genomförandet och pratet bidrar främst till att skapa fokus på 
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vad som är möjligt att uppnå. Røvik (2008) menar att detta handlar om 
artisteri när idén tas in i organisationen men inte tas i bruk. När idéerna inte 
får fäste i organisationen kan idén betraktas som misslyckad. Inom skolan 
tycks inte tjänstegarantin ha fått genomslag i organisationen. Av den mindre 
kommunens årsredovisning verifieras att skolan inte redovisar 
tjänstegarantierna. 
 
Anställda menar att det är ovanligt att kunderna är missnöjda med en 
tjänstegaranti. Det har förekommit synpunkter på tjänsterna men det finns 
svårigheter för anställda att minnas någon konkret tjänstegaranti som 
åberopats.  Det framkommer att det är kunderna som själva ska åberopa 
brister i tjänstegarantin. Men inom vården är det de anställda som ansvarar 
för att administrera avvikelserna. Ett exempel utgör den tjänstegaranti som 
finns för matdistribution och som har en tydlig tidsangivelse. Om maten inte 
levereras inom utlovad tid registreras avvikelsen direkt av de anställda och 
kunden behöver inte åberopa tjänstegarantin för att kompenseras. Något som 
beskrivs som enkelt och okomplicerat under intervjun. 
 

När klockan blivit efter halv två så liksom då har vi levererat det för sent och 
då har vi sagt till pensionären att nu drar vi bort det. Varje dag som vi kör 
maten så fyller vi i en dagjournal och sätter ett streck att den fått sin mat, 
men så stryker vi den så de behöver inte betala då. Så det försvinner 
automatiskt på fakturan då ju. (Anställd i den mindre kommunen) 

 
Hanteringen förefaller både skapa förvåning och uppskattning bland 
kunderna. En anställd menar att kunden inte har framfört något klagomål, 
och kunden förstår inte varför de fått maten gratis för den korta stunden de 
har fått vänta.  Samtidigt har kunden varit glad för att få tillbaka pengarna.  
Hart (1988) hävdar att tjänstegarantier bör vara enkla att åberopa, samtidigt 
menar han att tjänstegarantier inte får vara så enkla att de aldrig åberopas. En 
förklaring till att kunder inte åberopar tjänstegarantin kan även vara 
svårigheter för äldre att hålla sig uppdaterade med tjänstegarantierna, och att 
anställda är måna om att ”rätt ska vara rätt”. Anställda tar därför ansvar för 
att åberopa tjänsten åt kunden. 
 
Inom vissa verksamheter tycks alltså anställda ha skapat enkla rutiner för att 
kunden ska slippa åberopa tjänstegarantin, medan det inom andra 
verksamheter är upp till kunden att åberopa brister i tjänstegarantin. Den 
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rutin som anställda har skapat inom vård och omsorg handlar om att få flyt i 
vardagsarbetet och utgör ett exempel på ett reproduktivt lärande (Ellström 
2003). Ett reproduktivt lärande handlar om att minska variationen i 
handlandet till skillnad från ett utvecklingsinriktat lärande där variation och 
mångfald stimuleras.  Ellström (2003) menar att ett reproduktivt lärande kan 
ske på organisationsnivå när syftet handlar om att minska variationer i tanke- 
och handlingsmönster för att skapa flyt i arbetet och för att få ett rutiniserat 
handlande. Ellström (2003) har utvecklat ett antal hypoteser som han menar 
främjar produktionslogiken och ett reproduktivt lärande.  Några av dessa 
hypoteser handlar om en hög grad av standardisering av arbetet, anställdas 
begränsade delaktighet i beslut, mål som är formulerade i kvantitativa 
prestationer samt en låg grad av ledningsstöd. Ett reproduktivt lärande tycks 
främjas när tjänstegarantier införts. Tjänstegarantier sätter en standard för 
arbetet, kvantifierar prestationen tidsmässigt samtidigt som anställda inom 
vården inte görs delaktiga i beslutsprocessen, och de beskriver ett litet 
ledningsstöd i vardagsarbetet, vilket berörs mer i kapitel 6. 
 

Tjänstegarantin är allt och inget i den större kommunen 
För anställda i den större kommunen uppfattas tjänstegarantin som allt och 
inget. När anställda i den större kommunen ska beskriva hur de introducerats 
i tjänstegarantier framstår deras beskrivning av vad en tjänstegaranti är som 
betydelsefull för vad de anser att de introducerats i. Anställdas beskrivning 
av tjänstegarantin blir avgörande för om de introducerats i tjänstegarantin 
som ett verktyg eller om det är det övriga kvalitetsarbetet som de 
introducerats i. Tjänstegarantierna förefaller vara såväl abstrakta som 
konkreta för anställda, men det tycks även vara att tjänstegarantin kan vara 
obegriplig för anställda i organisationen. 
 

Abstrakt, konkret och obegriplig 

Under intervjuerna framkommer en svårighet för anställda att beskriva vad 
en tjänstegaranti är då tjänstegarantierna är en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet i den större kommunen.  Det är inte alltid lätt för anställda att 
hålla isär alla begrepp och vad som är skillnad mellan tjänstegarantier, 
visioner, mål och värderingar. Även om den nya visionen fått genomslag i 
organisationen är det svårt att hålla isär begreppen. 
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Det är så många nivåer i de där pappren och jag kan inte visionen. Det är 
visionen som jag har lite svårt att (tystnad). Sen de orden som kommer där 
nere är ju kännetecken. Värderingar kommer längst ned (tystnad) nu tappade 
jag bort mig igen.  Om det var värderingen? … Förr hade vi en jättesvår 
vision. Kommunens vision (egen benämning) är ju en kort version. (Anställd 
i den större kommunen) 

 
Det är oklart huruvida en tjänstegaranti egentligen är en tjänstegaranti eller 
inte. En anställd menar att det kan vara svårt att förklara skillnaderna, men 
det kan också vara svårigheter att förklara vad en tjänstegaranti är, eller om 
det överhuvudtaget är en tjänstegaranti eftersom indikatorer för mätbarheten 
saknas. En tjänstegaranti måste gå att mäta för att vara en tjänstegaranti, 
menar den anställde. 
 

Den är ganska, den handlar om man ska säga det utan att titta på den så ska 
vi vara tydliga och lättillgängliga, och snabb, trevliga kanske, jag vet inte. Så 
det är ingen tjänstegaranti egentligen, för den är väldigt svår att mäta, eller 
den går inte att mäta. (Anställd i den större kommunen) 

 
Då den större kommunen infört balanserat styrkort (Kaplan & Norton 1992) 
som styrningsverktyg behöver mål och mått för verksamheten utformas. 
Styrkortet berör kundtillfredsställelse, interna processer, innovations- och 
inlärningsförmågan samt ekonomiska och finansiella prestationer. 
Tjänstegarantier tillhör kategorin kundtillfredsställelse, vilket innebär att 
tjänstegarantin förväntas uttrycka ett mått eller en kvalitetsindikator, något 
som har varit svårt att utforma. Røvik (2008) menar att balanserat styrkort 
utgör ett exempel på en institutionaliserad superstandard som är diffus och 
svår att få att fungera. Han menar att sådana verktyg kräver radikala 
omvandlingar för att implementeras framgångsrikt. Det framkommer 
svårigheter för anställda att förstå hur tjänstegarantin ska uttryckas i 
styrkortet. Tjänstegarantin upplevs som diffus då den anställde menar att den 
inte kan beskrivas i mätbara termer. 
 
Det finns även anställda som intervjuats som inte vet vad tjänstegarantier är, 
vilket har inneburit en viss svårighet i kommunikationen under intervjun. 
Under intervjun uppstod en diskussion kring vad det var som jag menade 
med tjänstegarantier. Vid intervjutillfället gjordes flera försök till att få den 
anställde att beskriva vad en tjänstegaranti är. Den anställde hade helt enkelt 
inte tidigare kommit i kontakt med begreppet. 
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På vilket sätt har du introducerats i tjänstegarantier? Ja jag vet inte hur 
jag ska svara på den frågan. Hur kom du i kontakt med det? Jag vet inte 
vad jag ska svara. Jag vet inte riktigt vad du menar med tjänstegarantier. Ja 
det är samma som ni kallar för kvalitetsdeklarationer. Ja jag har inte hört 
det ordet heller. Nu vart jag ställd. (Anställd i den större kommunen) 

 
Däremot kunde intervjupersonen beskriva hur verksamheten arbetar med att 
förverkliga de politiska målen och den värdegrund som utarbetats inom 
enheten.  För att idéer ska få fäste i organisationen är det nödvändigt att 
anpassa språket och utveckla begreppen så att det blir möjligt för anställda 
att förstå idén (Røvik 2008). Något prat som har medverkat till att idéerna 
har slipats av mot de rådande begrepp och förutsättningar som gäller i 
organisationen beskrivs inte av den anställde. 
 
Det finns en ambition att tjänstegarantierna ska täcka ett så stort område som 
möjligt. Anställda menar att tjänstegarantin är till för att kunderna ska vara 
nöjda med de tjänster som erhålls. Men kunderna kan se väldigt olika ut och 
ha olika behov.  Kunderna kan vara små företag, stora företag och enskilda 
medborgare och det kan därför vara svårt att utforma och utveckla en 
tjänstegaranti som ska täcka många olika kundgruppers behov. Därför menar 
en anställd att tjänstegarantierna blir ganska generella till sin karaktär. En 
följd av att de blir generella är att de kan bli intetsägande.  
 

Och sen satt vi och försökte formulera ihop någonting av det där och så att 
säga ta fram en textmassa över vad vi kunde stå för. Det här fick ju inte vara 
något långt det skulle ju rymmas på en A-fyra så det blir ju lätt ganska, vad 
ska vi säga generella saker.(Anställd i den större kommunen) 

 
Ytterligare en begränsning i konstruktionen av tjänstegarantin är den mall 
som utformats för tjänstegarantin genom att rubrikerna blir styrande för hur 
tjänstegarantierna ska utformas. I spridningen av idéer betraktas idén i sig 
som enkel i förhållande till den kontext den ska föras in i. Det är enkelheten i 
konstruktionen som möjliggör en stor spridning av idéer (Røvik 2008). 
Utifrån virusmetaforen är kärnan den text som kommer till uttryck i idén 
medan det som utgörs av skalet blir etiketten. Den text som A4-mallen 
innehåller är kärnan i idén medan dokumentet där tjänstegarantin ingår är 
skalet. När idéer sprids kan detta få konsekvenser i själva spridningen. 
Erfarenheterna från Storbritannien pekar på att tjänstegarantierna blivit 
otydliga och vaga i formuleringarna och de har därför uppfattas som 
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meningslösa (Public Administration Committee 2008). Genom att utforma 
en mall finns det en tro på att kärnan enkelt låter sig kopieras. Røvik (2008) 
menar att det finns en uppfattning om att idéer enkelt låter sig överföras men 
när tjänstegarantier ska utformas hävdar Hart (1988) att det krävs en hel del 
eftertanke för att utforma en fungerande tjänstegaranti. 
 
Under intervjuerna framkommer det att tjänstegarantierna har ett 
symbolvärde och att de finns uppsatta på arbetsplatserna för att påminna 
anställda om att tjänstegarantierna finns, och att de ska förverkligas.  
Anställda beskrev att tjänstegarantierna finns uppsatta på väggen för att 
utgöra en vägvisare i vardagen.  En vägvisare som inom den tekniska 
verksamheten har funnits med i kvalitetsutvecklingen av ISO 9000. Eller 
som en anställd uttryckte det: 
 

Vi har haft den med oss i certifieringen också när vi byggt våra rutiner och 
sådana saker. Ja, man kan säga att dess ande har svävat över oss. […] och 
den dök upp så sent som i, igår när vi hade revision. (Anställd i den större 
kommunen) 

 
Även inom vård och omsorg beskrivs tjänstegarantin utgöra en form av 
ledstjärna i vardagsarbetet. Anställda ger uttryck för att tjänstegarantin är 
abstrakt i form av en symbolisk vägvisare, men den beskrivs även på ett 
konkret sätt. Anställda i den större kommunen menar att en tjänstegaranti är 
något man lovar kunden som man ska hålla och att det är möjligt att klaga på 
tjänsten om man inte är nöjd. En tjänstegaranti är enligt Hart (1988) ett 
kraftfullt verktyg i marknadsföringen och den utgör signal om tjänstens 
kvalitet, vilket innebär att tjänstegarantin får ett symbolvärde.  
 

Delaktigheten varierar 

Delaktigheten varierar beroende av var anställda arbetar i organisationen. 
Anställda inom vård och omsorg introduceras och involveras via 
arbetsplatsträffen. Deras deltagande i kvalitetsgrupper berör enbart några 
personer inom de olika arbetsgrupperna. Det är den närmaste chefen som 
informerar om tjänstegarantier och ett informationsblad finns att tillgå. 
Anställda involveras främst i genomförandet av tjänstegarantin och inte 
under tiden som den utarbetas. 
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Inom den tekniska verksamheten tycks anställda vara mest involverade i 
utvecklingen av kvalitetsarbetet med processkartläggningen där 
tjänstegarantierna ingår. Inom miljö- och hälsoskydd deltar anställda i själva 
utvecklingen av tjänstegarantin i de så kallade trepartssamtalen mellan 
företagare, politiker och anställda.  Anställda upplever däremot att det de 
menar med en tjänstegaranti är luddigt beskrivet men att det pågår ett 
utvecklingsarbete med att förtydliga vad de kan lova i tjänsterna. Något som 
kan tolkas som att idén med tjänstegarantierna ska reaktiveras (Røvik 2008). 
 

Kompensation förekommer inte generellt 

Begreppet kompensation används generellt inte i diskussionerna till vardags, 
men hur en tjänstegaranti ska kompenseras har diskuterats. Diskussionen har 
då handlat om kompensationer i form av biobiljett eller en blomma snarare 
än en ekonomisk kompensation. En anställd menar att det viktigaste kanske 
inte är den ekonomiska kompensationen av tjänstegaranti, utan att höja 
ribban på vad de lovar så att tjänstegarantin blir pådrivande kvalitets-
utvecklingen. 
 

Jag har sett andra kommuner som lovat att man kan få avdrag på avgiften om 
det tar för lång tid och sådant. Det kanske är längre fram, jag tror inte att det 
blir i första utan i nästa steg. Vi lovar lite hårdare och så måste vi fundera på 
vad vi ska göra om vi inte håller. (Anställd i den större kommunen) 

 
Det framkommer att de diskussioner som förts om kompensation har ägt rum 
i kvalitetsledarutbildningen och till viss del i diskussionerna om hur 
tjänstegarantierna kan utvecklas i framtiden. Hogreve och Gremler (2008) 
menar att en tjänstegaranti utan kompensation inte definieras som en 
tjänstegaranti, utan blir då ett ogrundat löfte.   
 

Finns tjänstegarantier eller inte? 
När idéer ska översättas förändras idén i grunden (Czarniawska m. fl. 1996; 
Røvik 2008) vilket innebär att det råder en oklarhet om vilken idé som 
egentligen har blivit översatt när tjänstegarantierna infördes i de båda 
kommunerna. Translationsteorin bygger på att det är en och samma person 
som översätter idén vilket bland annat ställer krav på kunskap om både den 
kontext idén hämtas från och den kontext idén ska införas i (Røvik 2008). 
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Men i praktiken är det många olika översättare av idén med tjänstegarantier. 
I kapitel två beskrevs exempelvis hur tjänstegarantin omformats och 
anpassats till en offentlig kontext och hur Svenska Kommunförbundet 
medverkat till att konkretisera idéns innehåll genom att utarbeta 
metodanvisningar. Tjänstegarantin har därefter blivit föremål för en 
omformning av flera olika översättare när den tidsanpassats och 
lokalanpassats. 
 
Røvik (2008) betraktar kunskapsöverföringen av organisationsidéer som en 
form av översättning som kan vara avsiktlig eller omedveten. Avsiktliga 
översättningsmotiv handlar om att idén anpassas till lokala förhållanden, att 
motstridiga intressen driver utvecklingen åt ett visst håll, eller att idén kan få 
symboliska eller prestigefyllda effekter.  Men översättning kan även ske på 
ett omedvetet sätt där det inte finns någon vilja, avsikt eller medvetenhet om 
att idén omformas.  Införandet av tjänstegarantier behöver därför sättas i 
relation till de problem som de två kommunerna avsåg att lösa med 
införandet av tjänstegarantier.   
 
De båda kommunerna har förtydligat motiven till införandet där den mindre 
kommunen har betonat behovet av en mer kundcentrerad verksamhet, medan 
den större kommunen har betonat behovet av en bättre verksamhetsstyrning. 
Vilken översättningsstrategi som är lämplig när idéer ska översättas kan inte 
generaliseras, menar Røvik (2008). Den mindre kommunen har översatt idén 
med tjänstegarantier med ett uppifrån-perspektiv för att öka 
kundcentreringen, medan den större kommunen har haft ett nedifrån- 
perspektiv för att förbättra verksamhetsstyrningen. Tjänstegarantin som ett 
verktyg ska i den mindre kommunen sätta kunden i fokus medan 
tjänstegarantin i den större kommunen ska sätta verksamhetsstyrningen i 
fokus. Det finns även svårigheter att översätta idéer som avser 
kvalitetsstyrning och andra New Public Managment-trender då idéerna är för 
otydliga och svåra att fånga (Røvik 2008). När översättningen sker av flera 
översättare kan det vara svårt att veta vilken idé som översatts och som 
organisationen har smittats av i praktiken. I båda kommunerna har idén 
anpassats och översatts av ett flertal olika översättare vilket komplicerar 
översättningen av idén. 
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Det framkommer en skillnad mellan de båda kommunerna som handlar om 
vilken idé som organisationen smittats av. Hur tjänstegarantin definieras och 
hur anställda introduceras i arbetet med tjänstegarantier påverkar anställdas 
uppfattning om huruvida tjänstegarantin är närvarande i organisationen eller 
om den enbart blir en retorisk figur. 
 
Det finns en skillnad mellan hur tjänstegarantier beskrivs och uttrycks i de 
två kommunerna. Tjänstegarantier har fått olika innebörder i de två 
kommunerna och studien visar att konstruktionen av tjänstegarantierna 
skiljer sig åt. I den mindre kommunen har tjänstegarantierna konstruerats 
utifrån ett löfte om tjänstens kvalitet och en kompensation om tjänstens 
kvalitet inte motsvarar löftet. I den större kommunen är tjänstegarantin 
konstruerad kring vilket löfte som uttalas när det gäller tjänstens innehåll, 
men generellt framgår det inte hur eventuella kvalitetsbrister ska 
kompenseras eller hur brister i kvalitet ska åtgärdas. Därmed finns inte de 
två komponenterna löfte och kompensation med som måste finnas för att 
något ska betraktas som en tjänstegaranti (Hart 1988; Hogreve & Gremler 
2009). Tjänstegarantierna i den större kommunen skiljer sig därmed från den 
ursprungliga systematiseringen av tjänstegarantier som Hart (1988) menar 
utgör ett kraftfullt verktyg i marknadsföringen av tjänster för att förbättra 
tjänstens kvalitet.  

 
I den större kommunen handlar det om att de har infört en 
Kvalitetsdeklaration eller en redovisning av innehållet i tjänsten och inte en 
tjänstegaranti enligt Hogreve och Gremlers (2009) definition. Ett 
kännetecken för en deklaration11  är även att den förtydligas offentligt. 
Røvik (2008) menar att när greppet används men begreppet undviks, är detta 
en del i det han menar är en mutation. Men när idéerna muterar är detta en 
slumpmässig kopiering till något annat, vilket även får en stor betydelse för 
vad som händer med idén.  En svårighet som Røvik (2008) pekar på är att 
anställda kan luras av idén, något han menar kan vara en strategi hos 
ledningen för att minska motståndet eller att skapa en tro att organisationen 
uppfunnit något unikt själva. Den mindre kommunen har däremot infört 
tjänstegarantier utifrån en definition med löfte och kompensation (Hogreve 
& Gremler 2009; Hart 1988).   
 
                                              
11 www.Nationalencyklopedin.se hämtad 2012-11-05 
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Studien visar att de båda organisationerna har smittats olika av idén med 
tjänstegarantier. Virus smittar genom direktkontakt eller via smittbärare även 
om det är oklart hur smittspridningen sker (Røvik (2008). Det behövs ingen 
närkontakt vid idésmitta, men det verkar som att när det finns en närkontakt 
har idéerna lättare för att sprida sig. Anställdas delaktighet spelar nämligen 
en viktig roll för i vilken omfattning som idén med tjänstegarantier smittat av 
sig.   
 
Ur anställdas perspektiv beskrivs brister i chefernas förmåga att skapa 
förståelse och legitimitet för tjänstegarantin som verktyg.  Det är inte enbart 
definitionen av en tjänstegaranti som försvårar förståelsen av vad en 
tjänstegaranti är. Hur anställda introducerats i arbetet påverkar uppfattningen 
om tjänstegarantin existerar eller inte. Delaktigheten tycks spela en 
betydelsefull roll för om anställda upplever förståelse för tjänstegarantin så 
att den får legitimitet i organisationen. Det finns även en rollstyrd 
delaktighet som främst involverar tjänstemän och chefer när 
tjänstegarantierna införs i organisationen i båda kommunerna. Övriga 
grupper, till exempel inom vård och omsorg i de båda kommunerna, berättar 
om hur de introduceras genom att de informeras om tjänstegarantierna på 
arbetsplatsträffarna. Det är chefen som informerar på arbetsplatsträffen eller 
informeras anställda via utarbetat informationsblad. I den mindre kommunen 
tenderar tjänstegarantin bli mer personlig då det endast finns en handläggare 
till den aktuella tjänstegarantin. Ramsdal och Skorstad (2004) pekar på flera 
studier där reformeringen i kommuner påverkar arbetsvillkoren olika för 
anställda. Hur villkoren påverkar beror på av anställdas arbetsuppgifter och 
professionell bakgrund.  I den här studien är det anställda inom vården som 
inte involverats inte på samma sätt som exempelvis chefer och tjänstemän. 
 
Den rollstyrda delaktigheten tycks även styras av chefers egna intressen i 
chefsrollen. Det visar sig att var anställda arbetar i organisationen får 
betydelse för i vilken omfattning som anställda görs delaktiga i arbetet med 
tjänstegarantier.  Det förefaller som olika förvaltningar har kommit olika 
långt men också att intresset hos förvaltningarna skiljer sig åt.    I den mindre 
kommunen menar anställda att det endast är delar av skolans verksamhet 
som involveras.  Vissa organisationer har skapat en immunitet mot idéer 
inom New Public Management och skolan kan vara ett exempel på att 
organisationer blir immuna mot idéer. Ett yttre försvar inträder då idén ska 
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införas som gör att organisationen inte blir mottaglig för idén (Røvik 2009). 
En hypotes kan vara att det motstånd som skolan uppvisar gentemot 
tjänstegarantier skulle kunna tolkas som en förvärvad immunitet.  
 
För att en idé ska få fäste i organisationen behöver idén bli föremål för 
diskussioner och pratet behövs för att idéerna inte ska dö ut (Røvik 2008). 
Pratet om tjänstegarantier har avstannat i den mindre kommunen och blivit 
otydligt i den större. Tjänstegarantier blir inte föremål för några diskussioner 
på arbetsplatser i den mindre kommunen.  Virusteorin belyser hur idéerna 
uppför sig på lite längre sikt och Røvik menar att virus kan ha en lång 
inkubationstid innan de får fäste i organisationen.  
 
I den större kommunen diskuteras tjänstegarantin utifrån kvalitetsarbetet i 
stort. Ett kvalitetsarbete där vision, mål, värdegrunder och tjänstegarantin 
sammanblandas för de anställda.  Anställda i den större kommunen har 
därför problem med att beskriva vad en tjänstegaranti är och att särskilja den 
från organisationens vision, övriga mål och andra kärnvärden som utarbetats 
i kommunen. När pratat uteblir försvåras förståelsen av vilka värden som ska 
skapas och anställda förstår inte vad cheferna menar (Røvik 2008). I den 
större kommunen har avsaknaden av pratet inneburit svårigheter för anställda 
att uppfatta vad som skiljer tjänstegarantin från de andra rådande begreppen i 
organisationen.  
 
I den större kommunen är det inte enbart en New Public Management-idé 
som införts utan både balanserat styrkort och tjänstegarantier, där båda 
idéerna kan anses vara generella, diffusa och svåra att förstå för anställda 
(Røvik 2008).  När nya idéer ska översättas behöver översättaren ha modet 
att förtydliga vilka regler som ska tillämpas och samtidigt introducera 
begreppen så att de blir tydliga i organisationen. Avsaknad av pratat har 
inneburit att tjänstegarantin beskrivs som allt eller inget då den inte slipats av 
gentemot rådande begrepp som även de är diffusa för anställda.  
 
Idéer kan ha massiva effekter som kan ge skilda effekter i olika 
organisationer (Røvik 2008). En effekt som framkommer i den mindre 
kommunen är att när tjänstegarantier införts vill anställda betona rättvisa i 
arbetet. Det framträder en bild av ett rättvisepatos som betonas när ärenden 
ska handläggas. Anställda ger uttryck för att de vill behandla kunderna på ett 
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likvärdigt sätt och ärenden inom myndighetsutövningen ska handläggas i den 
ordning som de inkommer och inte därför att det finns en tjänstegaranti. 
Prioritering av en tjänstegaranti anses inte vara en korrekt och rättvis 
ärendehantering. Anställdas rättvisepatos är ett uttryck för en likvärdig 
hantering och tolkning av lagstiftningen i förhållande till kunderna. 
 
Rättvisepatos framträder även i situationer där kvalitetsbrister ska 
kompenseras. När anställda inom vård och omsorg själva anser att 
tjänstegarantin inte infriats skapas rutiner för rättvisan oavsett om kunden är 
medveten om tjänstegarantin eller inte.  Ett rutiniserat handlande skapas och 
genom en enkel rutin i arbetet har anställda skapat ett system för hur de 
hanterar kunderna rättvist. Kunden behöver därför inte åberopa 
kvalitetsbristen. Anställdas rättvisepatos kan kopplas till den utsatthet de 
anser att den äldre gruppen har och att de företräder de äldre som är i ett 
beroendeförhållande till dem.  
 
Det framkommer att introduktionen i, och beskrivningen av tjänstegarantier 
påverkar anställdas uppfattning om tjänstegarantin finns eller inte finns. 
Delaktigheten varierar mellan olika verksamheter och roller och 
tjänstegarantin får ett symboliskt värde. I båda kommunerna framträder det 
en bild av att tjänstegarantier har blivit en sorts ikon för kvalitet i 
kommunernas strävan med att förbättra verksamheten. Tjänstegarantin 
framstår främst som en symbol för anställda i organisationen.  Røvik (2008) 
menar att det kan vara själva berättelsen om hur bra ett verktyg fungerar i 
praktiken som kan ge prestigefulla effekter, varför verktyget blir mer en 
symbol än ett verktyg i sig. 
 

Sammanfattning 
I det första analyskapitlet har fokus legat på dels vilka motiv som ligger till 
grund för införandet av tjänstegarantier och dels hur anställda upplever och 
beskriver vad en tjänstegaranti är, samt hur de har introducerats i verktyget. 
 
Den mindre kommunen har infört tjänstegarantier för att stärka 
kundcentreringen och den större kommunen har infört dem för att förbättra 
verksamhetsstyrningen. Vilken översättningsstrategi som är lämplig när 
idéer ska överföras kan inte generaliseras. Det går heller inte att på förhand 
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veta vilket öde som idén går till mötes i organisationen. I båda kommunerna 
har det funnits flera olika översättare av idén och den har blivit föremål för 
anpassning och omformning som inneburit att tjänstegarantin fått olika 
innebörder i de båda kommunerna. Den större kommunen kan därmed inte 
sägas ha infört tjänstegarantier enligt definitionen (Hart 1988; Hogreve & 
Gremler 2008), utan de har infört kvalitetsdeklarationer.  
 
Studien pekar på att anställda har svårigheter att veta om tjänstegarantier 
finns eller inte. Brister i introduktionen gör att anställda blir historielösa i 
den mindre kommunen. I den större kommunen har anställda svårigheter att 
särskilja tjänstegarantin som verktyg ifrån andra begrepp som grundläggande 
värderingar, vision och mål och där tjänstegarantin har blivit allt och inget. I 
båda kommunerna har avsaknaden av pratet om idén medfört svårigheter att 
tolka och förstå vad en tjänstegaranti är. När idén spridits har de båda 
organisationerna smittats olika. Det framkommer en rollstyrd delaktighet i 
båda kommunerna som påverkas av var den anställde arbetar i 
organisationen och till följd av chefens intresse för att utveckla 
tjänstegarantier. Anställda inom vård och omsorg görs inte delaktiga i 
utvecklingen av tjänstegarantier. En hypotes är att det inom skolans värld 
tycks finnas en förvärvad immunitet mot New Public Management-idéer 
vilket leder till att idén med tjänstegarantier införs men inte tas i bruk i 
praktiken. 
 
I studien framkommer det att anställda betonar rättvisa när tjänstegarantier 
införs. Rättvisepatos handlar om att myndighetsutövningen ska skötas 
oberoende av tjänstegarantin. Samtidigt utformas ett rutiniserat handlande 
när en fallerad tjänstegaranti ska åberopas inom vård och omsorg, för att 
grupper som inte själva kan åberopa garantin ska kompenseras.  
  
Anställda beskriver tjänstegarantin med symboliska förtecken och de 
beskriver den främst som en ikon för kvalitetsarbetet och därmed inte som 
ett verktyg i arbetet. 
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KAPITEL 5 

ANSTÄLLDA PLANERAR VERKSAMHETEN 

I kapitel 5 redogörs för det andra av de tre framträdande mönster i studien 
som avser hur anställda planerar den vanliga verksamheten. I den 
självorganiserade planeringen uppstår målkonflikter där tjänstegarantin, 
myndighetsutövning och kundbegreppet står i fokus.  
 
Kapitlet berör på vilket sätt arbetet och planeringen av arbetet förändras när 
tjänstegarantin införts. Det är den vanliga verksamheten och kvalitetsarbetet, 
som står i fokus. Planeringen blir personlig och arbetsbelastningen påverkar 
samtidigt som nya målkonflikter uppträder. 
 

I den mindre kommunen är det verksamheten som planeras 
Anställda i den mindre kommunen planerar för den ordinarie verksamheten 
och inte för någon unik tjänstegarantiprocess. Det är verksamhetens vanliga 
processer som anställda berättar om och då handlar det främst om hur de 
beskriver hur handläggningen av olika ärenden går till eller hur tjänster 
utförs. Planeringen blir personlig och ensamarbete och arbetsbelastningen är 
två organisatoriska förutsättningar som påverkar när tjänstegarantin ska 
planeras. 
 

Planerar inte någon tjänstegarantiprocess 

Det är ovanligt att anställda beskriver ett aktivt deltagande i någon 
verksamhetsplanering som stöd för deras arbete.  Anställda menar att det 
oftast inte förekommer någon systematisk planering i arbetsgruppen som de 
involveras i, vare sig det gäller tjänstegarantierna eller den övriga 
verksamheten. Det framkommer vid intervjuerna att det finns skillnader 
mellan hur olika avdelningar och förvaltningar planerar verksamheten och 
hur anställda involveras i planeringen.  Det är främst inom individ- och 
familjeomsorgen som anställda beskriver ett systematiskt arbetssätt med 
verksamhetsplaneringen men även här har de anställda olika uppfattningar 
om hur planeringen genomförs. Verksamhetsmål och tjänstegarantier har 
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diskuterats på arbetsplatsträffen där alla anställda har möjlighet att delta, 
men någon mer omfattande eller regelbunden diskussion om just 
tjänstegarantier förekommer inte.  
 
Anställda menar att det är den vanliga verksamheten som de planerar och 
inte någon enskild tjänstegaranti. Således skiljer inte anställda på processer 
som avser en planering för en unik tjänstegaranti ifrån den planering som 
avser den vardagliga handläggningen av ärenden och utförandet av tjänster.  
 

Nej, det är ingen process, det ingår liksom bara i själva bygglovsbehand-
lingen då i ett ärende. (Anställd i den mindre kommunen) 

 
Införandet av tjänstegarantin påverkar inte den vanliga arbetsprocessen. En 
anställd menar att om tjänstegarantin uppfylls är det bra, men det är inte 
tjänstegarantin som är det viktigaste utan att handläggningen sker på ett 
korrekt sätt. Den anställde upplever inte att tjänstegarantin påverkar arbetet. 
 
Hart (1988) påtalar vikten av en noggrann planering för tjänstegarantierna, 
där tiden utgör en av flera faktorer som behöver diskuteras.  En tjänstegaranti 
antas påverka arbetsprocesserna och de aktiviteter och flöden som ska 
förverkliga tjänstegarantins löften, och en process finns alltid oavsett om de 
blir föremål för diskussioner eller inte. Tjänstegarantins löfte om tid 
förväntas medverka till effektivare processer i verksamheten. För att 
utveckla värdeskapande arbetsprocesser behöver arbetsprocesserna kartläggs 
med fokus på att uppmärksamma eventuella väntetider som kan eller ska 
kortas (Bergman & Klefsjö 2007). 
 
Även om anställda menar att det inte finns någon unik tjänstegarantiprocess 
framkommer det under intervjuerna att det sker en planering för att 
tjänstegarantin ska genomföras. 
 

Planeringen blir personlig 

Ansvaret för att planera verksamheten ligger på de anställda och någon form 
av arbetsledning förekommer inte. Arbetsledning tycks heller inte vara något 
som efterfrågas av de anställda. Anställda beskriver arbetet som 
oförutsägbart, vilket påverkar deras möjlighet att planera vardagen. De 
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menar att den ena dagen inte är den andra lik, då oförutsedda saker inträffar 
som påverkar hur de kan lägga upp sitt arbete till vardags.  
 
Hur anställda genomför sin planering varierar beroende på tjänstegarantins 
utformning. En anställd planerar att genomföra tjänstegarantin efter det att 
företagen lämnat in sina miljörapporter i mars varje år. Om det då är något 
som behöver kontrolleras samordnas det i samband med att tillsynsbesöket 
(tjänstegarantin) genomförs under resterande del av året. 
 

Så skulle det vara någonting där som man vill kolla upp så har man ju läge 
att göra det när man fått in rapporten och gått igenom den. […] Skulle det 
vara någonting där sen så, så tittar jag på det på plats när jag är där sen, 
resten av året. (Anställd i den mindre kommunen) 

 
En annan anställd menar att planeringen kan ske i den direkta kontakten med 
kunden. Planeringen beskrivs som en stående rutin i handläggningen som de 
säkerställer i samband med kundkontakten. Rutinen handlar om att boka in 
ett kundbesök inom den tid som tjänstegarantin lovar. 
 
När en tjänstegaranti endast omfattar en enskild anställd finns det ingen 
arbetsgrupp att diskutera tjänstegarantin med, trots att personen tillhör en 
arbetsgrupp. Den anställde menar att planeringen skulle ha sett annorlunda ut 
om det funnits flera anställda som berörts av tjänstegarantin. 
 

Då hade man kanske försökt diskutera ihop men i och med att vi har så olika 
områden allihopa, så blir det liksom att man berörs inte av varandras 
områden. Hade det vart två på min tjänst så hade vi diskuterat ihop. 
(Anställd i den mindre kommunen) 

 
I den mindre kommunen är det vanligt förekommande att en tjänstegaranti 
enbart berör en person på arbetsplatsen. Det är inom tjänstemannasidan med 
myndighetsutövning som anställda blir ensamma i sina roller. Anställda 
menar att det är upp till dem själva att lösa planeringen för att 
tjänstegarantins löfte ska kunna förverkligas.  Chefer medverkar inte till att 
utveckla några verktyg för att underlätta planeringen utan verktygen 
utvecklas av enskilda anställda för den unika rollens behov. Chefernas 
frånvaro i planeringen ska inte tolkas som något negativt. Alvesson och 
Svenningsson (2008) pekar på vikten av att ledningen formar 
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förändringsarbetet så att anställda engageras och själva kan driva 
förändringsarbete.  
 

Arbetsbelastningen styr vad som blir möjligt i den mindre kommunen 

Arbetsbelastningen har varit ett återkommande tema i intervjuerna i den 
mindre kommunen och det framstår som att den höga arbetsbelastningen är 
ett problem som löses av den anställde. Anställda beskriver att 
arbetsbelastningen i vardagen påverkar om tjänstegarantin kan förverkligas 
eller inte. Vardagens arbete beskrivs som oförutsägbart på så sätt att den ena 
dagen inte är den andra lik och att det därför är svårt att planera 
verksamheten. Handläggare som arbetar med myndighetsutövning ger 
uttryck för att de har en högre arbetsbelastning än anställda som inte arbetar 
med myndighetsutövning.  En bidragande orsak till att handläggarna 
upplever en högre belastning inom myndighetsutövningen kan vara att det 
inom myndighetsutövningen endast är en person som har ansvaret för den 
tjänstegaranti som utlovats. När en anställd är ensam i yrkesrollen innebär 
det att olika former av frånvaro kan påverka i vilken omfattning 
tjänstegarantin kan levereras. Tjänstegarantier som inte kan uppfyllas under 
frånvaro som sjukdom och semester, ses som naturligt och innebär en 
naturlig och acceptabel förklaring till avvikelsen.  
 
Anställda i den mindre kommunen betonar att det är viktigt att ta ansvar för 
det uppdrag som de har. Men för att hantera arbetsbelastningen har anställda 
hittat olika sätt att lösa arbetstopparna på. En anställd beskriver att 
arbetsbelastningen hanteras inom ramen för systemet med flextid i 
kombination med hur innestående semester tas ut. Men det framkommer 
även att anställda som är ensamma i yrkesrollen upplever stress till följd av 
tjänstegarantin när andra arbetsuppgifter med stoppdatum ska handläggas. 
Stress beskrivs också i samband med att tjänstegarantin uppfattas som 
orealistisk.  Tiden räcker inte till oavsett hur mycket mer man arbetar menar 
en anställd. 
 

Jag blev oerhört stressad av de gamla som fanns. […] Och det var oerhört 
frustrerande att inte bli hörd och lyssnad på och tillrättavisad av sin chef för 
att man inte hann med och gjorde ett dåligt arbete. […] När 
arbetsuppgifterna växer och man har den pressen på sig och man får inte 
ihop det. Man får inte ihop sin tid och man jobbar mer och mer. (Anställd i 
mindre kommunen) 
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Stressen ger ringar på vattnet menar den anställde vilket även påverkar 
utanför arbetet. Tjänstegarantin har därefter tagits bort och numera beskriver 
den anställde situationen som helt annorlunda med en fungerande 
arbetssituation. Tjänstegarantier kan ha negativa konsekvenser för anställda 
när de inte kan uppnås och tjänstegarantin kan då leda till en besvikelse hos 
anställda (Wirtz 1998).  
 
För anställda handlar det även om hur vardagens tillgänglighet ska lösas. För 
att hantera kraven på tillgänglighet tvingas anställda att stänga av telefonen 
för att få mer tid till att arbeta. Tillgänglighetens pris består därför av att göra 
sig otillgänglig.  
 

Man får stänga av telefonen och säga att man hade sammanträden ibland om 
man ska kunna, om det blir för mycket tid va, om tiden springer iväg för 
mycket. Det gör ju alla från kommunen så det är ju ingen skillnad. (Anställd 
i den mindre kommunen) 

 
Att stänga av telefonen för sammanträden är en kultur som är accepterad i 
hela kommunen. 
 

Tjänstegarantier skapar målkonflikter för anställda 

När tjänstegarantin ska förverkligas inom myndighetsutövningen uppstår en 
konflikt mellan tjänstegarantin och myndighetsutövningen som den enskilda 
handläggaren tolkar som oförenliga. Svårigheterna som handläggaren påtalar 
består i att tillämpa ett köp- och säljförhållande inom myndighetsutövningen 
och att hantera lagstiftningen på ett rättssäkert sätt. Handläggaren menar att 
Sveriges Kommuner och Landsting har varnat kommunerna från att tillämpa 
köp- och säljförhållanden inom myndighetsutövningen. Inom myndighets-
utövningen betonas att alla medborgare ska behandlas lika enligt lagen, och i 
ett köp- och säljförhållande finns det möjlighet att betala för en viss kvalitet 
medan det i myndighetsutövningen inte är möjligt. 
 

Men den myndighetsutövning och den får liksom inte vara som 
snabbköpsbutiken då du går in och köper, och betalar dyrt, så kan du få 
bättre varor än om du betalar mindre. Så får det aldrig vara när det gäller 
myndighetsutövning. Utan det ska ju vara strikt och alla behandlas lika. 
(Anställd i den mindre kommunen) 
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I den mindre kommunen finns det inte någon möjlighet att köpa högre 
kvalitet inom verksamheter som handlägger myndighetsutövning eller som 
verkställer tjänstegarantin. Däremot kan den enskilde medborgaren 
kompenseras om tjänsten inte håller den kvalitetsnivå som lovats. 
Kompensationen menar den anställde utgår för att kunden inte har fått 
tjänsten inom den tid som tjänstegarantin utlovar.  
 
Handläggaren menar att det även förekommer att kunderna vill, eller 
försöker kringgå lagstiftningen på olika sätt. Lagstiftningen måste hanteras 
på ett rättssäkert sätt och medborgarna ska få en rättvis och likvärdig 
bedömning. Handläggaren menar att det finns en grundläggande inställning 
till hur handläggning ska ske, nämligen att ärenden ska handläggas utifrån 
den turordning som ärendet inkommer och inte utifrån att det är en unik 
tjänstegaranti som ska uppfyllas inom en viss tid. Turordningen är beroende 
av ärendets art och i vilken omfattning ärendet kräver ytterligare 
kompletteringar från kunden, vilket kan få effekt på handläggningstiden. 
Därför menar handläggaren att svårigheten med en tjänstegaranti är att ge ett 
löfte om att få ett beslut inom en viss fastställd tid.   
 

Det ska ju vara strikt och alla ska behandlas lika. I tur och ordning så gott 
det går, sen kan man ibland prioritera någonting. (Anställd i den mindre 
kommunen) 

 
Turordningen beskrivs som en bidragande orsak till svårigheten med 
tjänstegarantier inom myndighetsutövningen. Tjänstegarantin har införts för 
att förkorta handläggningstiden, och en kortare handläggningstid stärker 
myndighetsutövningen då en brist i myndighetsutövning bland annat kan 
utgöras av långa handläggningstider.  De svårigheter som handläggaren 
beskriver inom myndighetsutövningen är ett uttryck för handläggarens syn 
på tjänstegarantin i förhållande till myndighetsutövningen. 
 
Men det finns exempel på hur anställda beskriver ett motsatt synsätt på 
tjänstegarantier inom myndighetsutövningen. När tjänstegarantin ska 
förverkligas inom myndighetsutövningen är det just ett kundperspektiv med 
ett köp- och säljförhållande som betonas av kunden.  Indirekt ökar 
rättsäkerheten genom att tjänsten faktiskt utförs. Handläggaren menar att 
företagarna i kommunen har framfört synpunkter på att de vill ha valuta för 
pengarna och för den myndighetsutövning (tillsynen) som är avgiftsbelagd. 
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Genom tjänstegarantin får de valuta för pengarna genom den årliga tillsynen. 
När tjänstegarantin genomförs förverkligas den gällande lagstiftningen med 
kraven på en årlig tillsyn inom miljöområdet och tjänstegarantin stärker i 
detta fall rättsäkerheten. 
 
Målkonflikter kan uppstå när tjänstegarantier införs. Målkonflikten handlar 
om att helheten i miljöarbetet kan bli lidande till följd av tjänstegarantins 
utformning. Genom att tjänstegarantin är utformad som ett löfte om årlig 
tillsyn hos de större företagen, anser handläggaren att tillsyn görs på företag 
som oftast har flera miljöhandläggare, och hos företag som arbetar intensivt 
med miljöfrågor och där man i praktiken inte har några miljöproblem.  
 

De stora prioriteras fastän jag miljömässigt inte behöver vara hos dem. 
Indirekt är det de mindre som blir lidande på så sätt att de inte får någon 
kontroll då. Jag tycker inte det är så himla, jag tycker inte det är lämpligt. 
Jag känner att man skulle behöva vara ute hos dem. Vara ute hos dem och få 
dem att förstå att det inte behöver vara så svårt att arbeta med miljön. 
(Anställd i den mindre kommunen) 

 
Målkonflikten uppstår när tjänstegarantin är utformad på ett sådant sätt att 
kvantitetsmål ställs före kvalitetsmål. Tjänstegarantin handlar om att en 
miljötillsyn ska genomföras årligen på de större företagen. Tillsyn 
genomförs på företag som har miljöhandläggare medan tillsynen på de 
mindre företagen som inte har miljöhandläggare inte prioriteras. 
Handläggaren menar att tjänstegarantier som förbättrade miljön skulle vara 
mer relevanta sett ur ett miljöperspektiv. Målkonflikten har diskuterats med 
chefen som har valt att inte förändra något i tjänstegarantin och 
målkonflikten kvarstår för handläggaren.  
 
Målkonflikter kan även handla om att anställda upplever att målen varit 
orimliga och att de inte har stämt överens med gällande lagstiftning. Som 
exempel beskrivs löftet om handläggningstiden i tjänstegarantin för 
kontaktpersoner som konfliktfylld. En anställd menar att det var en 
orimlighet att i socialtjänsten utreda och tillsätta kontaktfamiljer inom 14 
dagar. Den normala handläggningstiden menar handläggaren uppgår till 4 
månader. Att prioritera kontaktfamiljer kan därför komma i konflikt med 
mer brådskande myndighetsärenden. 
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Det står inte i proportion till varandra, när vi i första hand ska hjälpa barn 
som far riktigt illa och vi sitter med LVU, alltså vi har fått en ansökan om 
LVU och att vi då ska prioritera en kontaktfamilj som är en frivillig insats 
eller så. På så sätt tycker inte jag att det var liksom inte förenligt med 
varandra. Det är orimligt. (Anställd i den mindre kommunen) 

 
Tjänstegarantin har därefter upphört att gälla då den var helt orealistisk enligt 
den anställde.  Hart (1988) menar att det inte är helt enkelt att utarbeta 
tjänstegarantier. Det krävs både eftertanke och arbete för att utforma en 
tjänstegaranti som blir hållbar ur flera olika perspektiv. Visserligen ska den 
inte vara för enkel så att den aldrig åberopas (Hart 1988), men den ska inte 
heller vara ouppnåelig för anställda då den kan skapa negativa känslor hos 
anställda (Wirtz 1998). 
 

I den större kommunen planerar anställda processerna  
Under intervjuerna i den större kommunen beskrivs tjänstegarantierna vara 
en del i kommunens arbete med kvalitet och processer. 
 

Kvalitetsarbete och processkartläggning 

Inom miljö- och hälsoskydd är verksamheten kvalitetscertifierad sedan några 
år tillbaka och arbetet med att kartlägga och förbättra processer pågår aktivt. 
Anställda beskriver hur huvudprocesser och delprocesser kartläggs, och även 
processer som innebär övergångar till andra verksamheter kartläggs för att få 
en bra och fungerande verksamhet. Att få grepp om vilka arbetsuppgifter 
som ingår i olika processer är angeläget menar en anställd. Kvalitetsfrågorna 
är alltid närvarande även om anställda inte direkt talar om just 
tjänstegarantierna. Trots denna tydlighet kan det vara svårt för anställda att 
se vilken betydelse tjänstegarantin har i kvalitetsarbetet i dess helhet.   
 

Jag tror inte att kvalitetsdeklarationerna har varit den största grejen, utan det 
är ju under hela det här kvalitets, certifieringsarbetet som vi har haft. Vi har 
tittat på processer, avvikelser, uppföljning Det är liksom större än det där 
pappret. (Anställd i den större kommunen) 

 
Hur olika verksamheter ska arbeta med tjänstegarantierna är inte bestämt, 
men det finns en gemensam mall för hur en tjänstegaranti ska skrivas och 
verksamheten har att följa de fasta rubriker som finns där. Anställda 
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beskriver att utvecklingen av tjänstegarantier påbörjats men att förvaltningen 
ännu inte gått ut och gett några löften om tjänsten, något som de nu funderar 
över i planeringsprocessen. 
 

Där har man pratat mycket om tjänstegarantier och så har vi sagt att vi ska 
förbättra våran kvalitetsdeklaration och kanske lova lite, mer specifikt, för 
de är lite lummiga rent ut sagt. Så det är väl lite så vi sagt. (Anställd i den 
större kommunen) 

 
Anställda inom miljö- och hälsoskydd beskriver en systematisk planering där 
de två gånger årligen planerar verksamheten. Planeringen utmynnar även i 
ett styrkort för verksamheten.  Under en intervju ställdes frågan om 
tjänstegarantin fanns med i styrkortet men tjänstegarantierna finns inte med 
på grund av svårigheten med att mäta och följa upp tjänstegarantin. Røvik 
(2008) menar att vissa idéer är svåra att få att fungera, exempelvis balanserat 
styrkort och kvalitetsledningssystem. I den större kommunen är det just 
dessa båda idéer som ska införas samtidigt. 
 

Nej, eftersom den inte går att mäta. Vi ska lämna information på ett tydligt 
sätt lovar vi. Hur kan vi kontrollera det? Det går ju inte. (Anställd i den 
större kommunen) 

 
Inom socialtjänsten beskrivs också planeringen främst utifrån 
kvalitetsarbetet där det pågår ett utvecklingsarbete som ligger i linje med 
tjänstegarantin, men man har inte använt sig av begreppet tjänstegaranti. Det 
finns även ett antal olika sätt som används för att följa upp verksamheten på. 
Anställda beskriver under intervjuerna hur de utvecklar egna system för att 
utvärdera och följa upp verksamheten inom socialtjänsten. Det genomförs 
årliga mätningar av kundernas upplevelse, men mätningarna kan vara svåra 
att koppla ihop med en tjänstegaranti och en anställd är frågande till vilket 
resultat som uppnås. 
 

Det gör ju via en enkät varje år. Men där, men där tror jag att det är ett 
ganska stort glapp för jag tror inte medborgarna kopplar ihop en garanti, en 
kvalitetsgaranti med kundenkäten.… det är mera flytande linje det man säger 
i kvalitetsdeklarationen. (Anställd i den större kommunen) 

 
Inom miljö- och hälsoskydd följs verksamheten upp regelbundet via 
vykortshantering som skickas ut till vart femte ärende som handläggs. Men 
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det är främst i styrkortet som verksamheten följs upp kvartalsvis. 
Erfarenheter från offentlig verksamhet pekar på att tjänstegarantier tenderar 
att bli intetsägande. Något som Røvik (2008) menar gör idén harmlös. 
 

Planerar tillsammans  

Inom socialtjänsten är tjänstegarantin en anledning till att arbetsgrupper 
pratar sig samman kring hur arbetet ska utföras. Inom en verksamhet 
beskriver en anställd hur tjänstegarantin har utarbetats av dem själva och att 
det har haft positiva effekter för dem. Det innebär det att arbetsgruppens 
tankar har förtydligats och den anställde menar att det blivit en form av 
arbetsbeskrivning som förtydligar hur det är tänkt att fungera i 
verksamheten. Den anställde menar att de i samband med introduktionen av 
nyanställda använder tjänstegarantierna.  Introduktionen i tjänstegarantin 
sker först efter det att den anställde introducerats i verksamheten. 
 

När man kan få nya så kan man ju visa det är så här våra tankar är att vi 
jobbar här, eller så har det blivit lite av en arbetsbeskrivning helt enkelt. 
(Anställd i den större kommunen) 

 
Inom vården menar anställda att tjänstegarantierna leder till att man jobbar åt 
samma håll. Tjänstegarantierna bidrar även till att diskussionerna i 
arbetsgruppen kommer igång och att olika uppfattningar diskuteras. 
 

Alla jobbar mot samma mål och alla jobbar åt samma håll och det 
underlättar arbetsteamen. Sen det negativa kan ju vara att man har lite olika 
uppfattningar om vad som är bra och dåligt, lätt och svårt och det är, det är 
lite man får hjälpas åt helt enkelt. (Anställd i den större kommunen) 

 
Införandet av tjänstegarantier har påverkat arbetet i arbetsgrupperna något 
olika. En del anställda menar att införandet inte har påverkat hur arbetet 
fördelas, utan var och en tar ansvar för sitt. De menar att en omfördelning av 
arbetsuppgifter ändå skulle ha skett. Andra anställda inom vården menar att 
arbetsuppgifterna faktiskt har påverkats, och att det blivit mer dokumentation 
i arbetet till följd av tjänstegarantin om genomförandeplaner. Varje anställd 
har ansvar som kontaktperson för ett visst antal genomförandeplaner, det vill 
säga de beviljade insatserna som ska genomföras gentemot kunden. Ansvaret 
för arbetsuppgifter har förtydligats till följd av tjänstegarantin. 
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Tjänstegarantin kan komma att röra om i grytan 

Men tjänstegarantierna kan komma att ”röra om i grytan” menar en anställd. 
De insatser som beviljas kunderna inom hemtjänsten eller i vården, kan 
påverka arbetet och det kan uppstå arbetstoppar som gör att 
personalresurserna behöver omfördelas. Vid intervjun menar den anställde 
att tjänstegarantin kan komma att styra mer mot kunden och dennes behov 
och att personalresurserna behöver omfördelas till de tider som beviljats. 
Detta påverkar arbetet, menar den anställde, och personalgrupperna får en 
helt annan arbetssituation där kraven kan öka, vilket kanske inte gillas av 
alla. 
 

Så man måste titta på när man ska börja. […] Det är rimligt att man får 
frukost på morgon, lunch mitt på dagen och middag på kvällen. Det här gör 
ju givetvis att det blir annat. […] Då finns det en grupp som tänker att 
äntligen ställer de krav på mig, så jag får visa hur jag kan utveckla mig, och 
sen finns det en grupp som tycker att det blir ju skrämmande ju. (Anställd i 
den större kommunen) 

 
Vid intervjun framkom det att anställda nog kan vara rädda för det okända 
och alla anställda kan inte delta i planeringen av utvecklingsarbetet. I de 
grupper som finns för utvecklingsarbetet deltar endast ett par representanter 
från arbetsgruppen men det finns även arbetsgrupper som inte har någon 
representant. Anställda får då inte tillgång till samma information som berör 
förändringarna. 
 

Målkonflikter blir synliga 

Intervjuerna i den större kommunen visar att det uppstår målkonflikter 
mellan tjänstegarantin och verksamhetens mål. En anställd menar att det kan 
uppstå svårigheter med vissa verksamheter, eftersom tjänstegarantin finns 
för att kunderna ska bli nöjda med verksamheten. Men det är inte alltid som 
myndighetsutövningen innebär att kundnöjdhet kan uppnås. 
 

Ja den där garantin finns ju för att kunderna ska bli nöjda med oss. Man ska 
få det man vill.  Men man kan inte alltid få som man vill, men man ska få 
klara besked varför man inte kan få som man vill. (Anställd i den större 
kommunen) 
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Den anställde beskriver de svårigheter som de möter i vardagen när det finns 
en ambition att förbättra kvaliteten så att kunderna blir nöjda. Svårigheten 
uppstår i de sammanhang som handläggarna behöver lägga ett begränsande 
beslut för en företagare som den inte vill ha, till exempel i form av 
vitesföreläggande. För handläggaren kan denna situation bli oförenlig då de 
å ena sidan ska vara kunden till lags och å andra sidan kan de inte vara det i 
den beskrivna situationen. 
 
När kundbegreppet införts i verksamheten uppstår svårigheter kring vem 
som är den egentlige kunden. Kundbegreppet innebär en naturlig koppling 
till någon som betalar. I verksamheter där interna köp- och säljrelationer 
förekommer, som till exempel inom kostproduktionen, blir kundbegreppet 
problematiskt för anställda i verksamheten. En anställd menar att svårigheten 
utgörs av att det inte finns någon kund som vill betala för tjänsten, och de 
som får ta del av tjänsten, det vill säga de som äter maten, kan inte benämnas 
vare sig kund eller brukare. Begreppen som tillämpats passar inte in i 
sammanhanget och anställda har diskuterat de olika begreppen. 
 

Vi har lite problem med vårt kundperspektiv eller brukarperspektiv eller hur 
man nu ska säga alltså. Ja vi börjar på att kalla dem för intressenter. Så att vi, 
nej det är inte kunder det vi har egentligen, och det är inte brukare som 
pratar om då eller. Så att våra kunder vill ju inte helst att vi ska leverera 
något till dem. Det kan ju kosta dem pengar. (Anställd i den större 
kommunen) 

 
Införandet av beställar- utförarmodeller med interna köp- och säljrelationer 
tillhör de New Public Management-reformer som fått stort genomslag i 
offentlig sektor (Hood 1995; Politt & Bouckaert 2010). En kritik som riktats 
mot interna köp- och säljmodeller är att det skapas en så kallad kvasi-
marknad, en konstruerad marknad som skiljer sig från en riktig marknad.  
För att en riktig marknad ska existera krävs det en marknad där säljare och 
köpare möts och kunden betalar ett pris i form av pengar och priset blir ett 
konkurrensmedel på marknaden (Fligstein 1996). En marknad innebär minst 
fyra parter, två säljare och två köpare för att en konkurrenssituation ska 
existera.  
 
I beställar- och utförarmodellen existerar inte konkurrensen som på en öppen 
marknad, utan det är fortsatt en monopolsituation med en hierarki som är 
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regelstyrd där beställaren står för formella beslut om vad som ska köpas från 
utföraren. De olika verksamhetslogikerna marknad och organisation kommer 
på kollisionskurs och kundbegreppet behöver anpassas till den rådande 
situationen i offentlig sektor (Lindström 2009). New Public Management-
reformer har medfört ett nytt språk där medborgarna förväntas få en större 
makt och inflytande genom att de blir kunder (Agervall 2005). Det 
förändrade språkbruket har inneburit att anställda själva försöker prata sig 
samman kring begreppen. 
 
Ytterligare ett område som kan innebära svårigheter för handläggarna är hur 
kundbegreppet används i arbetet med djurskydd. I samband med 
tillsynsbesök beskriver en anställd att den situationen blir betydligt mer 
personlig och svårhanterlig än ett besök inom till exempel en butik. 
 

Då blir det personligt på ett annat sätt än när jag går på ICA Maxi. Det är ju 
inte samma sak. […] Det blir en annan femma då det blir, då det blir jag och 
Albert i stället för jag och ICA Maxi.  (Anställd i den större kommunen) 

 
Tillsynsbesök i enmansföretag innebär därmed att handläggaren upplever 
tillsynen mer nära och personlig än tillsynsbesök som görs i en större 
verksamhet, och relationen till kunden upplevs därför olika av anställda.  
 

Självorganiserad planering 
När idéer överförts kan det ta en lång tid från det att organisationen smittats 
av idén till dess att idén får synliga effekter i verksamheten, något som 
Røvik (2008) liknar vid inkubationstid. Effekterna kan handla om att 
aktiviteter blir synliga, nya rutiner utvecklas eller nya strukturer börjar ta 
form till följd av att idén implementerats. Effekterna beror även på hur 
aggressiv idén är och vilket motstånd som idén stöter på i organisationen. De 
synliga effekterna av idén med tjänstegarantier pekar på att det är den 
vanliga verksamheten som anställda pratar om och som de själva planerar 
för. Men anställda får också hantera de mörkare sidorna av smittan när stress 
och målkonflikter uppstår. 
 
Införandet av tjänstegarantier tycks inte bli föremål för någon övergripande 
planering tillsammans med ledningen. Anställda menar att de planerar 
verksamheten och inte någon enskild tjänstegaranti. Det är en 
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självorganiserad planering som innebär att när tjänstegarantin införts 
uppträder målkonflikter. Det finns både likheter och skillnader mellan de 
båda kommunernas sätt att planera för tjänstegarantier. Kommunerna 
beskriver en liknande bild där tjänstegarantin inte blir föremål för någon 
unik planering av en tjänstegarantiprocess.  I den mindre kommunen är det 
den dagliga verksamheten som anställda planerar och i den större kommunen 
är det verksamhetens processer som anställda planerar. I den mindre 
kommunen blir anställda ensamma i yrkesrollen och tjänstegarantin blir mer 
personlig än i den större kommunen. Tjänstegarantin innebär negativa 
konsekvenser som stress och målkonflikter. När tjänstegarantin ska planeras 
är det den vanliga verksamheten anställda berättar om.  
 
Det framträder en bild av en självorganiserad planering i de båda 
kommunerna. Den självorganiserade planeringen innebär att anställda själva 
planerar det egna arbetet för att tjänstegarantin ska fungera. I den mindre 
kommunen är det den vanliga verksamheten som planeras och anställda 
beskriver att de själva planerar och organiserar sitt arbete utan inblandning 
av cheferna. Anställda planerar inte för någonting annat än det som de 
betraktar som den vanliga verksamheten och de försöker då att hitta enkla 
rutiner för hur tjänstegarantin ska genomföras. Ett rutiniserat handlande 
tycks bli resultatet av de anställdas planering av tjänstegarantin. Handlingen 
blir då till en norm för hur arbetet bör ske och idén kan därmed anses ha 
institutionaliserats (Czarniawska m. fl. 1996). Den normativa styrnings-
filosofin innebär att anställda förväntas ta ansvar för de mål som finns 
uppsatta i verksamheten (Tengblad 2000).  
 
I den större kommunen beskrivs planeringen ingå som en del i arbetet med 
processkartläggningen där det är svårt att urskilja den unika tjänstegarantin 
(kvalitetsdeklarationen) från det övriga kvalitetsarbetet. I den större 
kommunen pratar anställda främst om verksamhetens processer som de har 
börjat kartlägga och utveckla. Inom vård och omsorg menar anställda att 
tjänstegarantin diskuteras på arbetsplatsträffar, vilket gör att arbetsgruppen 
mer drar åt samma håll.  Arbetsfördelningen har däremot inte påverkats och 
anställda ansvarar själva för planeringen av de tjänstegarantier 
(kvalitetsdeklarationer) de omfattas av. 
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Det framträder en skillnad mellan de båda kommunernas förutsättningar i 
arbetet. I den mindre kommunen är anställda ensamma i yrkesrollen medan 
det i större finns flera anställda i yrkesrollen.  Tjänstegarantierna tycks bli 
mer personliga i de fall anställda är ensamma i yrkesrollen. Denna skillnad 
innebär också att det inte finns någon arbetsgrupp att diskutera 
tjänstegarantierna med. Anställda har behov av att prata om innebörden av 
idén för att den ska få fäste i organisationen (Røvik 2008) och när anställda 
är ensamma i yrkesrollen upplever de en avsaknad av diskussionsforum med 
kollegor i samma yrkesroll.  När tjänstegarantier har införts så är det de 
anställdas ansvar att lösa hur tjänstegarantin ska säkerställas. Ett 
förhållningssätt har utvecklats som innebär att avvikelser anses acceptabla 
under exempelvis semesterperiod och sjukdom. I den större kommunen har 
inte anställda gett uttryck för en sådan upplevelse. 
 
När tjänstegarantier har införts kan det leda till stress i arbetet. Stress tycks 
uppstå i den mindre kommunen i de situationer när tjänstegarantins 
tidsaspekt inte utformats i relation till den anställdes uppfattning om ett 
rimligt tidslöfte i förhållande till tjänsten och de förutsättningar som 
ensamarbetet innebär. Karasek och Theorell (1990) menar att negativ stress 
kan uppstå i situationer där anställda upplever ett högt arbetstempo i 
kombination med små möjligheter att påverka det egna arbetet. Karasek och 
Theorell (1990) har utvecklat krav- och kontrollmodellen vars teorier blivit 
betydelsefulla i forskningen om stress i arbetsmiljöer.  I krav- och 
kontrollmodellen är det kombinationen mellan arbetets krav och kontroll 
som skapar fyra olika arbetssituationer. Låga krav och låg kontroll är passiva 
arbeten. Höga krav och hög kontroll är aktiva arbeten. Låga krav och hög 
kontroll är lågstressarbeten och höga krav och låg kontroll är 
högstressarbeten.   
 
Tjänstegarantins krav på kort handläggningstid kan inte hanteras i praktiken 
samtidigt som den anställde pekar på brister i det sociala stödet från 
närmaste chef. Det har visat sig att socialt stöd kan minska skadeverkningen 
av höga krav och liten kontroll i arbetet (Johnsson 1986). Krav- och 
kontrollmodellen har därför kompletterats med en variabel som avser socialt 
stöd. Socialt stöd i arbetet kan utgöras av stöd mellan anställda eller mellan 
chef och anställda. Stress kan lättare hanteras när det sociala stödet är högt. I 
den mindre kommunen kan ensamarbetet vara en bidragande orsak till att det 
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sociala stödet mellan anställda kan vara svårt att upprätthålla. Tidigare 
studier visar att när tjänstegarantier upplevs som ouppnåeliga för anställda 
kan detta leda till besvikelse och skapa stress hos anställda (Wirtz 1998).  
 
I båda kommunerna beskriver anställda att problem och målkonflikter 
uppstår i arbetet när tjänstegarantier (kvalitetsdeklarationer) införts. I den 
mindre kommunen är det inom myndighetsutövningen som de flesta 
problemen och målkonflikterna uppstår. Problemen som beskrivs utgörs av 
svårigheten att tillämpa tjänstegarantier i ett köp- och säljsystem. Det finns 
en föreställning om att kunderna kan eller vill köpa högre kvalitet i tjänster, 
något som inte är möjligt i praktiken och som därmed inte innebär något 
egentligt hot. I grunden tycks problematiken bottna i den enskilde 
handläggarens synsätt där ärenden ska handläggas i den turordning som de 
inkommer och inte utifrån att det är en tjänstegaranti, något som främst 
handlar om ett rättvisepatos. Studien pekar på att när tjänstegarantier införts 
stärks myndighetsutövningen genom att de lagstadgade tillsynsbesöken 
genomförs. 
 
De målkonflikter som uppstått i den mindre kommunen handlar dels om en 
konflikt mellan tjänstegarantin och övergripande miljömål och dels om 
konflikten mellan lagstiftningen och tidslöftet i en enskild tjänstegaranti.  
Tjänstegarantin inom miljösidan är utformad utifrån ett kvantitativt mål som 
inte i sig leder till en förbättring av den totala miljön, vilket den anställde 
menar är väsentligt i miljöarbetet. Målkonflikter kan även uppstå mellan 
frivilliga insatser och lagstyrda insatser inom miljöverksamheten. Ett 
exempel är när tjänstegarantin utlovats inom en viss tid men där andra mer 
brådskande lagstyrda ärenden behöver handläggas före tjänstegarantin.  
 
I den större kommunen handlar problemen och målkonflikterna om själva 
kundbegreppet och vem som ska betala, men också målkonflikter som 
uppstår när tjänstegarantin avser myndighetsutövningen.  Bilden är något 
diffusare till följd av de svårigheter som tidigare berörts med att beskriva vad 
en tjänstegaranti (kvalitetsdeklaration) är i förhållande till visioner, mål och 
värderingar. New Public Management-reformer innebär en förskjutning mot 
mer marknadsliknande former för organisation.  När kvasi-marknaden 
skapats har det medfört svårigheter för anställda att definiera vem som är 
kund och vem som ska betala. En målkonflikt som framträder i studien 
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handlar om en konflikt mellan tjänstegarantin som ett verktyg för att uppnå 
kundnöjdhet, det vill säga det värde som skulle skapas, i förhållande till 
myndighetsutövning. Anställda i den större kommunen pekar på att 
kundbegreppet kan vara svårt att tillämpa inom myndighetsutövningen i de 
fall där föreläggande ska utfärdas som är negativa för den det berör. 
Tjänstegarantierna är tänkta att skapa något positivt för kunderna och 
anställda pekar på den målkonflikt som tjänstegarantin kan innebära. 
 
Den mindre kommunen har kommit längre i utvecklingen och planeringen av 
tjänstegarantier än vad den större kommunen har gjort. I den större 
kommunen pågår en planering för att förtydliga tjänstegarantierna och vad 
de kan lova i olika tjänster och hur detta ska kompenseras. 
 
Røvik (2008) menar att virus och organisationsidéer kan ha massiva effekter 
på de organisationer som adopterar idén.  Det Røvik inte tar upp i sin teori är 
att vissa virus även kan ge betydande komplikationer beroende på vilken 
kroppsdel som viruset infekterar. Virusinfektioner i centrala nervsystemet 
kan ge långdragna besvär som tröttar ut organismen. En möjlighet är att de 
målkonflikter som uppstår när tjänstegarantier införts kan ses som en 
komplikation beroende på vilken del av organisationen de påverkar. När 
centrala delar av organisationen påverkas kan komplikationerna bli 
tröttsamma och långdragna. I studien framträder två delar som centrala för 
sådana komplikationer. Den första delen utgörs av själva kundbegreppet och 
vem som ska betala för tjänster i en organisation som verkar på en kvasi-
marknad. Komplikationer uppträder inom kosten till följd av ett köp- och 
säljförhållande där det är oklart vem som är kund och ska betala för maten.  
 
Den andra delen utgörs av myndighetsutövning där idén med tjänstegarantier 
kan påverka myndighetsutövningen negativt som också kan trötta ut 
anställda i organisationen.  En hypotes är att följdkomplikationer kan 
förekomma i de fall där det finns en allmän nedsatthet på grund av 
underliggande sjukdom. Inom organisationen kan en sådan nedsatthet 
utgöras av ekonomiska underskott i verksamheten. 
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Sammanfattning 
I det andra analyskapitlet har fokus legat på hur anställda involveras i 
planeringen av tjänstegarantier och vilka konsekvenser tjänstegarantin har 
fått för anställda när verksamheten ska planeras. 
 
De synliga effekterna av idén är att när tjänstegarantier införts påverkas inte 
planeringen något nämnvärt i de båda kommunerna. Anställda planerar 
främst den vanliga verksamheten eller verksamhetens processer och inte 
någon specifik tjänstegaranti. Anställda beskriver en självorganiserad 
planering där de försöker skapa enkla rutiner för att tjänstegarantin ska 
förverkligas. I den mindre kommunen är anställda ensamma i yrkesrollen 
och tjänstegarantin upplevs då mer personlig än i den större kommunen. I 
den större kommunen medverkar anställda inom vård och omsorg i 
planeringen genom diskussioner på arbetsplatsträffen och då utifrån att det är 
en kvalitetsdeklaration man diskuterar. Inom miljö- och hälsoskyddet 
planeras tjänstegarantierna i trepartssamtal vart tredje år. 
 
När tjänstegarantins löfte om tid upplevs som orealistiskt uppstår en negativ 
stress i arbetet. Men tjänstegarantin kan även röra om i grytan när kundens 
behov av insatser ska ställas i relation till förändrade arbetstider för 
anställda.  
 
När tjänstegarantier införts uppstår problem och målkonflikter i båda 
kommunerna. I den mindre kommunen skapar tjänstegarantin målkonflikter i 
turordningen av handläggningen inom myndighetsutövningen. Målkonflikter 
framträder mellan tjänstegarantierna och övergripande verksamhetsmål, och 
mellan tjänstegarantier och frivilliga och tvingande tjänster. I den större 
kommunen uppstår problem till följd av en kvasi-marknad med interna köp- 
och säljförhållande som medför svårigheter att definiera vem som är kund. 
Även när problem och målkonflikter uppstår tycks anställda fortsatt vara 
ansvariga för att hantera situationerna i vardagsarbetet. 

 
Røviks (2008) virusteori kan vidareutvecklas med teorier om 
komplikationer. Virusinfektioner i centrala nervsystemet kan ge långdragna 
besvär som tröttar ut organismen. De målkonflikter som uppstår när 
tjänstegarantier införts kan ses som en komplikation beroende på vilken del 
av organisationen den påverkar. Centrala organisatoriska delar kan utgöras 
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av målkonflikter som är kopplade till myndighetsutövning och 
ekonomistyrning. 
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KAPITEL 6 

CHEFERNAS ENGAGEMANG EFTERFRÅGAS 

I kapitel 6 redovisas det tredje och sista framträdande mönstret i studien och 
detta pekar på att cheferna inte involverar sig i den långsiktiga utvecklingen 
av tjänstegarantier i de två kommunerna. 
 
Kapitlet beskriver hur anställda upplever att chefer använder tjänstegarantin i 
styrningen av verksamheten. Chefernas engagemang och deltagande står i 
fokus liksom deras brister i styrning och feedback till anställda i 
organisationen. 
 

Anställda pekar på en passiv ledning i den mindre kommunen 
Anställda i den mindre kommunen pekar på en passiv ledning där cheferna 
inte engagerar sig i utvecklingen av tjänstegarantierna. Chefernas 
engagemang beskrivs som en engångsföreteelse i samband med 
implementeringen. Det framträder en bild av att tjänstegarantierna 
utformades och planerades främst i samband med implementeringen för åtta 
år sedan och att de därefter inte har förändrats, frånsett att några 
tjänstegarantier tagits bort.   
 

Chefernas avtagande entusiasm påverkar anställda  

Anställda pekar på att chefernas delaktighet och entusiasm har avtagit över 
tid. Hur chefskapet utövas, och vilka effekter det får för anställda varierar 
mellan olika förvaltningar inom den mindre kommunen. Personer som 
deltagit i samband med att tjänstegarantier infördes, beskriver genomgående 
en positiv bild av implementeringsprocessen. Genom att personerna har varit 
med från början i utformningen har de haft ett visst inflytande, och de har 
upplevt att de haft möjlighet att påverka tjänstegarantierna. Anställda 
beskriver att delaktigheten vid implementeringen har bidragit till en 
förtroendeingivande känsla i förhållande till ledningen. Den positiva bilden 
av implementeringsprocessen ges även av de personer som ger uttryck för en 
mer kritisk inställning till tjänstegarantier när studien genomfördes.  



102 
 

Efter det att tjänstegarantierna har införts framkommer ett minskat 
engagemang bland cheferna för att arbeta med tjänstegarantier. Samtidigt 
beskriver anställda i den mindre kommunen att det finns en kvarstående 
entusiasm på politikersidan.   
 

Jag vet inte om det är så att de [cheferna] arbetar så mycket med det utan det 
var något så att säga i början som man var entusiastisk, utan sen har det 
klingat av lite grann.  Entusiasmen är ju mera på politikersidan. (Anställd i 
den mindre kommunen) 

 
När ledningens engagemang för tjänstegarantier minskar riskerar även 
medarbetarnas engagemang att minska. Anställda som inte har deltagit i 
implementeringsprocessen upplever inte att chefskapet skapar delaktighet 
och engagemang i utvecklingen av tjänstegarantierna. Anställdas beskrivning 
kan tolkas som att det saknas ett aktivt ledarskap för att stödja och motivera 
medarbetarna i utvecklingen av tjänstegarantierna.  Trots att medarbetare har 
försökt påverka utvecklingen av tjänstegarantier beskrivs inte något 
engagerat eller aktivt stöd från ledningens sida.  
 

Jag har försökt att ändra på dem också, men det har jag bara tagit med min 
chef, och där har han sagt att nej. Och då tänker jag att jag får väl ta dem, 
men då känner jag liksom att då lägger jag inget krut på dom. Man gör ingen 
djupdykning i dem. (Anställd i den mindre kommunen) 

 
Chefers passiva inställning förmedlas vidare till anställda.  Anställda 
beskriver hur de påverkas av chefens attityder och förhållningssätt till 
tjänstegarantin. En chef som förmedlar en passiv inställning till 
tjänstegarantier påverkar den anställde som i sin tur tolkar att 
tjänstegarantierna inte är så viktiga. Att inte få gehör för förslag till 
förbättringar eller att ingenting händer har en demotiverande effekt för 
anställda (Berling 2005). Den passiva inställningen som förmedlas påverkar 
även den anställde fortlöpande i arbetet, vilket ytterligare förstärker bilden av 
att tjänstegarantierna inte är viktiga.  
 

Jag har väl fått dem dragna av min chef. Han har bara förklarat att så här är 
det läget och ja, kanske lite varför vi har det också. Och vad som händer om 
de inte uppfylls eller så. Vad det handlar om är att man varit där, så det är 
mera att man går dit och säger, hej liksom. Den indikationen har jag fått av 
min chef också. Att lite visa sig bara i princip. (Anställd i den mindre 
kommunen)  
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Inom vissa delar av verksamheten framträder en bild av en passiv ledning, 
som också förmedlar passiviteten vidare nedåt i organisationen.  Fenomenet 
beskrivs som allmänt känt inom organisationen, och det uttrycks en 
besvikelse över hur det fungerar. 
 
Ledningens minskade entusiasm för att utveckla tjänstegarantierna påverkar 
anställdas motivation och kan leda till att tjänstegarantin inte blir ett verktyg 
för anställda. Avsaknaden av en återkommande systematisk planering som 
involverar anställda bidrar till att försvaga tjänstegarantin som verktyget ur 
anställdas perspektiv. Kvalitetsutveckling kan inte bedrivas utan ledningens 
medverkan och engagemang, och ledningen har ett ansvar för att 
planeringsprocessen hålls vid liv (Edvardsson & Thomasson 1992; Deming 
1986). Det räcker inte enbart med att starta en process utan den måste styras, 
följas och korrigeras för att inte spåra ur. Personalen behöver involveras i 
planeringsprocessen för att få förståelse för vad som förväntas av dem i 
tjänsteproduktionen. Det finns anställda som menar att det är upp till varje 
person att avgöra om man vill vara delaktig eller ej. Newton och Johnson 
(1998) menar att anställda är aktiva översättare och inte passiva mottagare av 
ledningens planering varför anställda spelar en aktiv roll i 
förändringsprocessernas förlopp.   
 

Chefer utövar ingen styrning med tjänstegarantin 

Trots att det var ledningen som införde tjänstegarantin som ett verktyg för 
styrning av kvalitet, effektivitet med fokus på kunden har det inte inneburit 
att anställda beskriver att ledningen i praktiken utövar någon styrning med 
tjänstegarantierna.  
 
Konstruktionen av vissa tjänstegarantier medverkar till att verktygets 
styrningseffekt minskas. När tjänstegarantierna infördes diskuterade varje 
förvaltning hur de skulle utforma och konstruera tjänstegarantierna. 
Anställda beskriver hur tjänstegarantier har konstruerats för att inte utmana 
organisationen ytterligare. Förvaltningen har utgått ifrån de rådande 
handläggningstider som de historiskt har haft. Konstruktionen har därför 
medvetet byggts upp på ett sådant sätt att någon kvalitetshöjning inte sker, 
utan den rådande nivån och handläggningstiden skulle behållas, något som 
handläggaren beskriver på följande sätt.   
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Vi garanterar inte det som jag sa. Vi garanterar att om du inte får bygglovet 
till en viss tid så kan du få en kompensation. Vi har inte sagt att i 
tjänstegarantin att du får bygglovet inom viss tid. För att så skulle vara tokigt 
att konstruera. Vi har ju utgått ifrån verkligheten och inte gett några löften. 
Utan säg, okej klarar vi inte det, vilket vi vet att vi kanske inte alltid kan 
göra, så har de möjlighet till en viss kompensation. (Anställd i den mindre 
kommunen) 

 
Den anställde menar att tjänstegarantin medvetet har konstruerats för att inte 
ge något löfte om tjänsten, utan konstruktionen garanterar en kompensation 
om tiden inte uppfylls. Konstruktionen som förvaltningen har gjort innebär 
inget löfte om tjänstens kvalitet, utan konstruktionen ger ett löfte om en 
ersättning i de fall det visar sig att tidsgränsen i handläggningen inte hålls. 
Utifrån den definition som Hogreve och Gremler (2009) har föreslagit 
innehåller en tjänstegaranti ett löfte om tjänstens kvalitet och en ersättning 
om kvalitetslöftet inte infrias. Genom att inte utlova något löfte om tjänsten, 
och genom att konstruera tjänstegarantin utifrån vad man hittills kan förvänta 
sig får tjänstegarantin inte en styrande effekt.  Något som Røvik (2008) 
menar handlar om att använda begreppet men undvika greppet. 
 
Cheferna utövar heller ingen styrning när tjänstegarantierna utformas utifrån 
det som betraktas som självklart.  Tjänstegarantierna inom vården beskrivs 
som självklara även om tjänstegarantin inte alltid infrias enligt en anställd. 
 

Mycket av det är självklart liksom, att så är det ju bara.[…] Det här med att 
sjuksköterska ska komma inom en viss tid alltså det tycker jag är så 
självklart att det ska vara så. Men det kanske inte alltid är så. Likadant det 
här med att dom ska få sina mediciner och ingen ska få vara själv i livets 
slutskede. Det tycker jag ju, jag tycker ju att det är självklara saker. 
(Anställd i den mindre kommunen) 

 
Genom att tjänstegarantin utformats utifrån det självklara upplever anställa 
att de blir tagna för givet och verksamheten utmanas inte ytterligare till att 
förbättra kvaliteten. Hart (1988) menar att man inte ska utforma 
tjänstegarantier för det som kunden redan förväntar sig att tjänsten ska 
innehålla. 
 
Styrningen kan också undvikas genom att ta bort de tjänstegarantier som 
trots allt tycks ha haft en styrningseffekt. Det framkommer exempel på att en 
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tidigare fungerande tjänstegaranti har tagits bort för att den inte längre 
behövdes då den ansågs som väl inarbetad.  Handläggaren menar att rutinen 
fungerar vid intervjutillfället, om än med ett visst tillägg.  
 

Vi skulle betala ut försörjningsstödet, när det är beviljat, så skulle de ha 
pengar inom tre arbetsdagar. Men vi har ju sagt att vi behöver inte den 
längre, för att när vi beviljar pengarna så betalar vi ut den samtidigt. Den har 
vi ju inte lägre nu, men den hade vi i många år. Däremot så vet jag att, det 
enda jag har behövt göra är att utöka det till en vecka. (Anställd i den mindre 
kommunen)   

 
Innan tjänstegarantin infördes var handläggningstiden ungefär en vecka. Med 
tjänstegarantin utlovades en handläggningstid på tre dagar. När 
tjänstegarantin togs bort menar den anställde att inget har förändrats då 
rutinen som utarbetades när tjänstegarantin infördes fortsatt tillämpas. Det 
enda som förändrades var handläggningstiden. När tjänstegarantin togs bort 
återgick handläggningstiden till det ursprungliga, något som tycks ske 
omedvetet. Under intervjun ställdes även frågan om organisationen har 
tillförts ökade resurser till följd av tjänstegarantierna. Handläggaren menar 
att resurser har tillförts men de kan inte kan kopplas direkt till 
tjänstegarantierna, utan är snarast en följd av samhällsutvecklingen med en 
hög arbetslöshet och en ökad utslagning i samhället. 
 
Inom skolans verksamhetsområde upplevs tjänstegarantierna som 
problematiska. Verksamheten styrs från staten och från kommunen. Någon 
ytterligare styrning utöver dessa två myndigheter känns inte motiverat menar 
en anställd. När idéer överförs sker en sortering där de nya idéerna prövas 
mot den rådande verksamheten och idéer kan väljas bort om de upplevs för 
komplexa för att fungera i den nya kontexten (Røvik 2008). Erfarenheter 
från Storbritannien visar att alla verksamheter inte infört tjänstegarantier som 
ledningen förväntat sig vilket de menar bör åtgärdas i den fortsatta 
utvecklingen av tjänstegarantierna (Public Administration Committee 2008). 
 

Chefer glömmer de anställda   

Anställda i den mindre kommunen har en liten kunskap om hur ledningen 
arbetar med tjänstegarantier. Cheferna tycks glömma att anställda har behov 
av feedback och återkoppling i arbetet. Tjänstegarantin diskuteras sporadiskt 
i verksamheterna och även anställda som menar att tjänstegarantierna är 
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föremål för diskussioner på arbetsplatsträffarna har svårt att verifiera att så 
sker. Anställda har även svårigheter att beskriva chefernas aktiva deltagande 
i uppföljningen, utan det är andra personer som anställda refererar till i 
uppföljningen. 
 

Alltså det är inte mycket vi pratar om egentligen heller för sist vi 
överhuvudtaget pratade om tjänstegarantierna så var det, de hade en 
uppföljning av tjänstegarantierna för att se att de var relevanta ju, det var ju 
några år sen och det var någon från kommunhuset. Någon tjänsteman som 
var ute och frågade på ett personalmöte. (Anställd i den mindre kommunen) 

 
Det är endast enstaka tjänstegarantier som följs upp via statistik där anställda 
lämnar ifrån sig uppgifterna till närmaste chef men någon återkoppling av 
statistiken sker inte till anställda. Den statistik som följs avser tiden för 
handläggning och den följs upp under två veckor per år och redovisas 
andelen uppfyllda tjänstegarantier i procent, det vill säga andelen 
tjänstegarantier som uppfyllts inom utlovad tidsram. Redovisningen av 
statistiken upplevs inte angeläget då det inte är själva redovisningen av 
statistik som är det intressanta utan att det är andra faktorer som är viktiga 
och då främst en rättssäker handläggning.  
 
Det är anställda som själva skapar system för att följa upp tjänstegarantierna. 
Dels kan det vara hjälpmedel i form av olika checklistor som den enskilde 
handläggaren själv har utvecklat, dels kan det kan vara registrering av 
statistik gällande handläggningstider och dessutom det kan vara en speciell 
rutin som tillämpas vid handläggningen.  Någon tjänstegaranti följs upp av 
handläggaren årligen men någon återkoppling till chefen sker inte.  
 
Den uppföljning som anställda beskriver att cheferna följer är 
avvikelserapporter i de fall där tjänstegarantins löfte om tiden inte hållits, 
vilket berörda menar aldrig har förekommit. Inom vården finns ett system för 
avvikelserapportering som anställda har god kunskap om, men även här 
beskrivs återkopplingen till de anställda som bristfällig. Den intervjuade 
menar att det inte handlar om att sätta dit någon utan att underlätta och att 
avvikelsen inte händer igen.  Någon kommunikation mellan chefer och 
anställda tycks inte äga rum kring tjänstegarantier. 
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Om man säger att jag har begått ett fel så är det oftast någon annan som 
upptäcker det. Men jag kan ju även upptäcka det själv. Och då skriver man 
en avvikelse på det och sen förklarar man vad som hänt, om jag har några 
tips på att det inte ska hända igen. Jag tycker att man skulle kunna få en 
återkoppling tillbaka, att det blir något. Det känns som att det inte händer så 
mycket. (Anställd i den mindre kommunen) 

 
I den mindre kommunen får de anställda information från andra kanaler än 
från chefer. En anställd berättar att det fungerade tidigare, när förre 
kommunchefen skickade ut ett återkommande informationsblad, vilket 
numera inte förekommer. I den mindre kommunen involveras inte anställda i 
dialoger med kunderna kring tjänstegarantierna. Visserligen beskriver 
anställda att de deltagit i fokusgrupper i samband med implementeringen, 
men då avses främst tjänstemän och handläggare och inte anställda inom till 
exempel vård och omsorg. 
 
Anställda i den mindre kommunen beskriver att tjänstegarantier införts 
utifrån ett uppifrån-perspektiv. Beskrivningen av vem som står för uppifrån-
perspektivet varierar och uttrycks på lite olika sätt i olika delar av 
organisationen. En anställd menar att uppifrån-perspektivet utgörs av 
kommunfullmäktige och en annan menar att det är kommunen. Under 
intervjuerna uttrycktes det på lite olika sätt. 
 

Ja det kom ifrån början från kommunen uppifrån eller så ju. (Anställd i den 
mindre kommunen) 

 
Anställda inom den mindre kommunen känner till att tjänstegarantierna rönt 
uppmärksamhet externt, och att kommunledningen varit ute och föreläst om 
de resultat som har uppnåtts i den mindre kommunen. Anställda har inte 
bjudits in till att delta i några aktiviteter för att berätta om hur de arbetar med 
att förverkliga tjänstegarantier. 
 

Utvecklingen ingen självklarhet 

Det är inte är någon självklarhet att tjänstegarantierna ska utvecklas, 
förändras eller utökas, även om det på olika sätt, direkt eller indirekt, kan 
leda till tjänsteutveckling eller tjänsteinnovation. Anställda ger uttryck för att 
tjänstegarantier är bra för kunden och att tjänstegarantier förtydligar 
förväntningarna på de tjänster som kommunen ansvarar för. Men det kan 
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även finnas olika uppfattningar om tjänstegarantier. Vid en intervju 
framkommer det att det inte finns någon önskan om att utveckla 
tjänstegarantierna eftersom det är verksamheten det handlar om och inte 
någon tjänstegaranti.  
 

Jag tycker inte garantin i sig som jag sagt är det primära utan det är korrekt 
behandling av ärendena. (Anställd i den mindre kommunen) 

 
Tjänstegarantier upplevs inte ha någon utvecklingspotential och 
tjänstegarantin tillåts inte, eller uppges inte påverka vardagsarbete för den 
anställde. Men det finns även motsatta uppfattningar bland anställda som 
innebär att tjänstegarantierna har en utvecklingspotential och som innebär att 
de kan integreras i arbetet. 
 

Ja jag tycker ju att de ska finnas kvar. […] Och jag tror säkert att de kan 
utvecklas också, och jag tror att vi kan finna ett bra arbetssätt till våra 
tjänstegarantier. (Anställd i den mindre kommunen) 

 
Anställda menar att det finns utvecklingspotential i tjänstegarantierna men 
det ställer krav på att chefer är lyhörda för anställdas synpunkter. Från andra 
anställda framträder en besvikelse över att ledningen inte lyssnat in de 
förslag som framförts på att rikta tjänstegarantin till andra målgrupper för att 
göra en större nytta inom verksamhetsområdet i dess helhet och därmed 
förbättra effektiviteten. Även ur ett kundperspektiv framkommer liknande 
signaler som innebär att kunder anser att tidsaspekten i tjänstegarantin bör 
förändras. Signaler som vidarebefordrats men som inte har lett till någon 
förändring. Att chefer inte lyssnar in eller utvecklar tjänstegarantierna leder 
till att anställda inte motiveras till att utveckla tjänstegarantierna. 
 
Anställda ger uttryck för att den politiska ledningen har framfört önskemål 
om att införa fler tjänstegarantier, vilket cheferna inte har hörsammat. I en 
förvaltning beskriver en anställd att de har diskuterat en utökning av antalet 
tjänstegarantier, och att de har kommit fram till att det inte ska införas fler 
tjänstegarantier. En anställd som anser att det inte ska finnas fler 
tjänstegarantier berättar om varför ytterligare tjänstegarantier inte ska 
införas. Motiven handlar om en formell och korrekt hantering av varje 
ärende i myndighetsutövningen. 
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Vi är ganska eniga på förvaltningen med att det räcker med dem vi har. Det 
går liksom inte att driva det hur långt som helst med myndighetsutövningen. 
(Anställd i den mindre kommunen) 

 
Politikernas önskan om att införa fler tjänstegarantier har inte fått genomslag 
inom den berörda förvaltningen.  Anställda visar på ett motstånd mot att 
utveckla tjänstegarantierna. Tidigare har motstånd i form av skämt och 
förlöjligande berörts. Karlsson (2008 s. 133) menar att ”Motstånd är sådant 
som anställda gör, tänker och är som överordnade inte vill att de ska göra, 
tänka och vara och som medvetet riktar sig uppåt i den organisatoriska 
hierarkin”. Krav som överordnade har på effektiviteten kan komma i konflikt 
med anställdas värdighet i arbetet. För att behålla värdigheten i arbetet 
behöver anställda ha kontroll och inflytande i, och över arbetet. Karlsson 
(2008) menar att när förändringar genomförs behöver det inte handla om ett 
motstånd mot att förändra, utan motståndet har att göra med innehållet i 
förändringen. Det motstånd som den anställde ger uttryck för handlar om 
förändringens innehåll och de konsekvenser som tjänstegarantierna får i 
förhållande till myndighetsutövningen.  
 

Ledningens delaktighet efterfrågas i den större kommunen 
Anställda i den större kommunen betonar att ledningens roll i utvecklingen 
av tjänstegarantierna är viktig. Men ledningens delaktighet beskrivs olika i 
verksamheten. Ledningen behövs för att anställda ska förstå ledningens 
ambitioner. Anställda menar att cheferna behöver styra och att det politiska 
engagemanget i utvecklingen av tjänstegarantierna behöver vidareutvecklas. 
 

Ledningen behövs för att förstå 

Inom socialtjänsten beskriver anställda hur ledningen medverkar i utkanten. 
Ledningen har medverkat vid en gemensam planeringsdag där social-
tjänstens värdegrund diskuterades. Därefter är det främst i de dokument som 
finns om tjänstegarantierna som ledningen har engagerat sig i. En anställd 
menar att det finns ett intresse hos ledningen för att utveckla tjänstegarantier 
då de tagit fram en gemensam värdegrund.  
 

Ja, men eftersom man höll på att, har så att säga påbörjat det arbetet att man 
åtminstone tog fram en värdegrund, och att man ville att det här skulle 
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socialtjänsten vila på så måste jag tolka att det finns intresse. (Anställd i den 
större kommunen) 

 
När den nya värdegrunden med omtanke, öppenhet och medskapande 
utarbetades genomfördes planeringsdagar där all personal gavs möjlighet att 
diskutera betydelsen av värdegrunden för verksamheten. Något som de 
anställda upplevde positivt. Därefter har det inte genomförts någon mer 
gemensam aktivitet kring värdegrunden. Värdegrunden är inte heller 
detsamma som tjänstegarantier, utan värdegrunden uppfattas som något 
annat än de egna tjänstegarantierna.  
 
Men ledningens engagemang är även viktigt när tjänstegarantierna utvecklas 
och beslutas. Vid en intervju framkommer önskemål om att ha avstämningar 
med ledningen kring tjänstegarantins konstruktion och om den uppfattas som 
rimlig att förverkliga. Den anställde menar att man måste diskutera om 
tjänstegarantin är rimlig och löftet kan uppfyllas. 
 

Är det här en rimlig garanti som man kan följa upp, eller leva upp till eller 
om den inte följd då, då har den ju ingen effekt. […] Så det tycker jag att de 
har en fundering på den så att vi inte lovar för mycket. (Anställd i den större 
kommunen) 

 
Ledningens syn på tjänstegarantin är viktig för att anställda ska kunna förstå 
hur ledningen ser på tjänstegarantierna och hur ledningen tolkar 
tjänstegarantins innebörd. Anställda efterlyser mer kommunikation om 
tjänstegarantierna för att de ska kunna förstå hur ledningen ser på 
tjänstegarantier i förhållande till hur anställda ser på dem. Anställda vill 
gärna veta vilka förväntningar som ledningen har på dem. Något som 
handlar om att anställda behöver få en ökad förståelse för den idémässiga 
representationen som tjänstegarantin står för (Røvik 2008). 
 
Inom den tekniska verksamheten beskriver anställda ett mer systematiskt 
arbetssätt hos ledningen. I samband med verksamhetsplaneringen i 
september förbereder och planerar förvaltningen tjänstegarantierna till 
politikerna som därefter får fundera, diskutera och komplettera 
tjänstegarantierna. Vart tredje år genomförs trepartssamtal och vid intervjun 
menar den anställde att nämnden involveras årligen i utvecklingen av 
tjänstegarantierna. Tjänstegarantierna (kvalitetsdeklarationerna) har däremot 
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ännu inte helt integrerats i styrkorten, eftersom de inte anses vara mätbara 
ännu. Något som handlar om att styrkortet anses vara både diffust och 
alldeles för generellt för att få att fungera (Røvik 2008). 

Vikten av att chefen styr 

Under intervjuerna framkommer det att anställda anser att det är viktigt att 
cheferna vågar styra.  Inom miljö- och hälsoskyddet menar en anställd att det 
inte är någon skillnad mellan ledningens styrning av tjänstegarantierna och 
ledningens styrning av den övrig verksamheten. Det måste finnas en styrning 
för att det överhuvudtaget ska kunna fungera och att det finns system för 
ledningen att styra verksamheten på. 
 

Det är ju ledningen sak att styra så då styr ledningen, nu ska vi göra så här, 
nu ska det här göras, nu ska det göras. Det är inget underifrån perspektiv i 
den meningen. Det kanske kan fungera utan tydlig toppstyrning också, men 
det beror ju på, då ska ju alla ingående medlemmar i en process vara 
engagerade för att, men alltså så vitt jag har förstått av lärt av 
ledningssystem och allting så är det, det är ledningens system.  Inte ett 
ledningssystem.  Det är ett system för ledningen att styra verksamheten på. 
(Anställd i den större kommunen) 

 
För att åstadkomma förändring behöver ledningen även vara lyhörda i 
vardagen menar de anställda.  De anställda menar att det handlar om att 
fånga signalerna på det som kan tolkas som motstånd mot förändringen.  
 
I den större kommunen beskriver de anställda att styrningen är viktig. 
Anställda beskriver en pågående utveckling av styrprocesser, mer än att de 
beskriver ett fungerande styrsystem.   
 
Den större kommunen befinner sig i en pågående utvecklingsfas där de ser 
att tjänstegarantier ännu inte är utvecklade, men att det finns en ambition att 
utveckla dem fullt ut.   
 

Politikernas engagemang varierar 

Politikernas engagemang i utvecklingen av tjänstegarantier varierar. 
Anställda menar att politikerna inte är aktiva i utformandet av 
tjänstegarantier. Samtidigt betonas det politiska deltagandet då 
tjänstegarantier är ett instrument för politikerna när kvaliteten i tjänster ska 
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fastställas. Det råder ingen tvekan om att anställda är väl medvetna om att 
tjänstegarantierna fastställs av politikerna men bilden av hur viktiga 
tjänstegarantierna är för politikerna varierar menar en anställd.  Intresset hos 
politiker som funnits med från början kan ha förändrats. En förklaring till att 
engagemanget förändrats över tid är att politikerna byts ut i stor omfattning 
vid valen, och att det är få politiker som varit med från början. 
 

Alltså de politiker som varit med hela resan va, de är lite mer aktiva för de 
var ju med när vi startade. […]Men sen har det gått en mandatperiod och det 
har bytts ut politiker som aldrig varit med om det här va, och vi har ju elva 
politiker i nämnden och det är två som var med. (Anställd i den större 
kommunen) 

 
Politikerna är viktiga i utformningen av tjänstegarantier menar en anställd 
inom vård och omsorg. Tjänstegarantin är främst ett politiskt instrument och 
den anställde menar att tjänstemännen måste förhålla sig till detta. Intresset 
för tjänstegarantier varierar mellan olika yrkesgrupper där politikergruppen 
visar sig vara mest positiva (Torres 2005). 
 

Obetänksam tillbakastyrning  
Røvik (2008) pekar på att idéer kan inaktiveras och reaktiveras. I den 
inledande fasen införs idéerna med stort engagemang och entusiasm, för att 
därefter bli mer inaktiva och inte ge några synliga avtryck i organisationen. 
Anställda i de båda kommunerna beskriver en liknande bild, nämligen att 
chefer inte involverar sig i den långsiktiga utvecklingen av 
tjänstegarantierna.  I den mindre kommunen beskrivs chefernas svalnande 
intresse för tjänstegarantierna, och i den större kommunen beskriver 
anställda att de vill ha ett ökat engagemang från chefernas sida i den 
långsiktiga utvecklingen.  
 
I den mindre kommunen beskrivs ett engagemang i implementeringsfasen, 
men därefter beskrivs få aktiviteter i relationen till de anställda som kan 
förknippas med en effektiv verksamhetsstyrning.  
 
Anställda i de båda kommunerna har svårt att beskriva hur chefer utövar 
någon påverkan och därmed styrning med tjänstegarantierna. Styrning 
handlar om en aktörs åtgärd för att påverka en annan aktör att göra det den 
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styrande eftersträvar (Anjou, 2008 s. 30). Styrningen består av två saker som 
innebär att anställda förväntas handla, det vill säga vad anställda gör och hur 
de gör det de gör. Det andra är vilket resultat som anställda i organisationen 
uppnår. Utifrån anställdas beskrivning av chefskapet utövar chefer en 
obetänksam tillbakastyrning. Tillbakastyrningen kommer till uttryck på flera 
olika sätt, men den kan sammanfattas som det som chefer gör eller inte gör i 
förhållande till tjänstegarantin och som leder till att tjänstegarantin som 
verktyg försvagas. Den obetänksamma tillbakastyrningen kännetecknas av 
att chefer på ett tanklöst, sätt motverkar den styrningen som de vill 
åstadkomma med tjänstegarantierna.  Den obetänksamma tillbakastyrningen 
tycks påbörjas redan då tjänstegarantierna konstrueras. Genom att acceptera 
att tjänstegarantier inte är styrt av tjänstens löfte utan av kompensationens 
löfte undviks styrningen av tjänstens kvalitet.  Det handlar även om att 
tjänstegarantin utformas utifrån det självklara och som alla redan förväntar 
sig.  Ett sådant synsätt på tjänstegarantin förefaller lättsinnig och 
tjänstegarantin blir inget verktyg i styrningen av tjänsten. Erfarenheterna från 
det svenska försöksprojektet visar på liknande fenomen att tjänstegarantin 
inte höjer ribban på tjänsternas kvalitetsstandard (Statskontoret 2003). 
 
Anställda beskriver även hur tjänstegarantier som förbättrat styrningen har 
tagits bort. Chefer tycks inte reflektera över skillnaden mellan 
tjänstegarantins tidslöfte gentemot kunden och de rutiner som införts när 
tjänstegarantin ska administreras. Detta har lett till en sammanblandning av 
begreppen och tjänstegarantin har tagits bort då rutinen har ansetts fungera. 
När tjänstegarantin togs bort kvarstod inte längre något löfte om tiden, 
medan rutinen var den samma men med förändrad tid. 
 
När tjänstegarantier har en styrande effekt som innebär att den är omöjlig att 
uppnå enligt anställda väljer ledningen att ta bort tjänstegarantin i stället för 
att revidera den och anpassa den till en rimlig nivå. Även genom att låta 
delar av organisationen stå utanför systemet med tjänstegarantier medverkar 
cheferna till att motverka de värden som skulle skapas med tjänstegarantin. 
Inom den mindre kommunen har anställda även pekat på chefernas 
avtagande intresse och engagemang vilket påverkar anställda negativt, 
genom att cheferna vidareförmedlar en passiv inställning som inte motiverar 
anställda i arbetet med tjänstegarantier. Styrningen försvagas även av de 
brister som anställda beskriver när tjänstegarantier ska följas upp och 
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förbättras. Cheferna ger ingen återkoppling på de förbättringsförslag och 
resultat som anställda försöker att uppnå. 
 
Det kan vara intressant att studera vad det är som gör att idéer inaktiveras 
och reaktiveras.  Røvik har utvecklat två hypoteser om de inaktiva och 
reaktiva perioderna (Røvik 2008 sid. 308-309). En hypotes är att de inaktiva 
och aktiva perioderna kan variera med idéströmningarna i omgivningen. Den 
andra hypotesen är att inaktivering och reaktivering kan vara ett uttryck för 
lokal rationalitet, då problemen som idéerna ska lösa är förhållandevis 
tidlösa till sin karaktär och att problemen därmed dyker upp med jämna 
mellanrum. Den första hypotesen utgår dock främst ifrån vad som tycks 
hända med idéer utanför organisationen (organismen). Den andra hypotesen 
däremot utgörs av en beredskap för att hantera återkommande problem inom 
organisationen.  Denna hypotes förutsätter att tidigare idéer inte löst den 
rådande problematiken. 
 
En annan hypotes skulle kunna vara att helt utgå ifrån att organisationen 
(organismen) redan är smittad av idén (viruset). Idén finns då i 
organisationen och den inledande fasen är intensiv, vilket framgår av 
intervjuerna i den mindre kommunen. Anställda upplevde då ett engagerat 
chefskap. När idén (smittan) blommat ut initialt har den har den åsamkat 
organisationen (organismen) betydande besvär (styrning av verksamheten). 
När idén (smittan) blivit alltför besvärande för organisationen (organismen) 
vidtar den obetänksamma tillbakastyrningen (inaktiveringen), det vill säga 
att cheferna medverkar till att inaktivera idén då den förorsakar problem och 
besvär i organisationen. Idén (smittan) övergår därefter i ett lugnare skede 
samtidigt som idén finns kvar i organisationen, men den ger inga besvär i 
den inaktiva fasen, det vill säga den finns där men märks inte av i 
organisationen. Idén kan återigen reaktiveras (det vill säga tjänstegarantin 
utvecklas och utövar en form av styrning) i organisationen. Under slutfasen 
av intervjuerna i den mindre kommunen berättades det om att 
tjänstegarantierna skulle utvecklas ytterligare.  Idén reaktiverades, men vilka 
effekter detta fått har inte berörts i studien. Røvik (2008) pekar på att när 
reaktiveringen sker omformas ofta idéerna så att de muteras. Genom att idén 
muterar finns det även förutsättning för att idén fortsättningsvis inte ger 
alltför besvärande avtryck (symtom) i organisationen. 
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I den större kommunen handlar det främst om vad cheferna inte gör som 
medverkar till den obetänksamma tillbakastyrningen. Anställda menar att 
cheferna behöver engagera sig i utvecklingen av tjänstegarantier. Anställda 
pekar på behovet av att förstå vad ledningen förväntar sig av dem och vad 
ledningen önskar uppnå med tjänstegarantier och vilket löfte som är möjligt 
att utlova för en tjänst. När pratat uteblir tycks det uppstå ett tomrum som 
gör att anställda får svårigheter att tolka och förstå innebörden med en 
tjänstegaranti. 
 
Chefskapet spelar en viktig roll för anställda när tjänstegarantierna ska 
utvecklas. Chefer kommer personligen att gestalta vad värdegrunden står för 
i organisationen (Gustafsson 2008; Denhart & Denhart 2000).  Chefer 
symboliserar den organisationssituation som de leder och deras hållning och 
närvaro påverkar anställda i deras meningsskapande processer (Smirchic & 
Morgan 1982). Faktorer som är viktiga i meningsskapandet är att chefer tar 
itu med och tolkar de tvetydigheter som finns i olika situationer. De måste 
personligen gestalta betydelsefulla symboliska värden som leder 
organisationen framåt och, de behöver utöva ett kommunikativt ledarskap 
(Denhart & Denhart 2000; Smirchic & Morgan 1982). Återigen pekar 
studien på att det inte pratas om idén i organisationen (Røvik (2008).   I ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt är det främst berättelsen om hur bra 
tjänstegarantin fungerar som ger kraft och legitimerar verktyget i 
organisationen (Røvik (2008). Ur de anställdas perspektiv beskrivs inte 
chefskapet spegla ett symboliskt ledarskap.  
 
I den större kommunen framträder även ett vikande intresse för 
tjänstegarantier bland politiker. En orsak till detta är att politikerna byts i 
samband med nya mandatperioder. När idébärare byts ut i organisationen 
innebär detta att idén kan inaktiveras (Røvik (2008). Under intervjuerna 
framkommer även initiativ till att utveckla tjänstegarantier, vilket kan tolkas 
som en kommande reaktivering av idén. Återigen kan det vara av värde att 
påpeka att delaktighet i utvecklingen av tjänstegarantier kan vara viktig för 
spridningen av idéer. 
 
Den obetänksamma tillbakastyrningen i den större kommunen tycks det även 
handla om en begreppsförvirring där visionsstyrning, målstyrning, 
värdestyrning och garantistyrningen inte kan hållas isär på ett begripligt sätt.  
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När ledningen inte medverkar till att förtydliga och tolka innebörderna 
försvagas verktyget för anställda. Till skillnad från den mindre kommunen 
befinner sig i den större kommunen i en utvecklingsfas av tjänstegarantierna.  
 

Sammanfattning 
I det tredje analyskapitlet har fokus legat på hur anställda upplever att chefer 
styr med tjänstegarantier och hur anställda ser på hur tjänstegarantierna kan 
vidareutvecklas. 
 
I den mindre kommunen beskriver anställda att chefernas engagemang var 
stort i början, men att det därefter avtagit och att cheferna inte utövar någon 
styrning med tjänstegarantierna. Cheferna glömmer att ge feedback i 
förbättringsarbetet och att utveckla tjänstegarantierna är inte alltid en 
självklarhet. I den större kommunen önskar anställda ett ökat engagemang 
från cheferna i utvecklingen av tjänstegarantier.  Ledningen efterfrågas för 
att anställda bättre ska förstå tjänstegarantins löften och styrningen anses 
viktig.  Det politiska engagemanget i den större kommunen varierar.  
 
Tjänstegarantier har införts i de båda kommunerna för att dels öka 
kundcentreringen och dels för att förbättra verksamhetsstyrningen. När 
tjänstegarantier ska utvecklas sker en obetänksam tillbakastyrning som 
innebär att chefer medverkar till att minska det som skulle uppnås med 
tjänstegarantier. Den obetänksamma tillbakastyrningen framträder inom den 
mindre kommunen när tjänstegarantierna konstrueras, när den höjer 
kvalitetsnivån, när den utformas utifrån det självklara, när styrande garantier 
tas bort eller inte revideras till rimlig nivå. Den obetänksamma 
tillbakastyrningen framträder i den större kommunen när chefer inte 
medverkar till att anställda kan tolka och förstå tjänstegarantin och 
innebörden i en tjänstegaranti i förhållande till andra begrepp i 
verksamhetsstyrningen. En hypotes kan vara att inaktivering inträder när 
idén blir alltför besvärande och idén ifrågasätts av anställda. Cheferna 
medverkar då genom en obetänksam tillbakastyrning (inaktivering), då idén 
ställt till med tillräckliga besvär i organisationen.  
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KAPITEL 7  

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Studiens syfte har varit att besvara den övergripande frågan hur anställda 
upplever implementeringen av tjänstegarantier och vilka konsekvenser 
tjänstegarantin får för anställda i organisationen. För att besvara studiens 
övergripande syfte har tre frågeställningar utarbetats:  
 

- Hur upplever anställda tjänstegarantin som verktyg? 
- På vilket sätt förändras arbetet och planeringen av arbetet när 

tjänstegarantin införts? 
- Hur upplever anställda att chefer använder tjänstegarantin i styrningen 

av verksamheten? 
 
Resultatet från intervjuerna i de två kommunerna har analyserats med en 
grundad teori-inspirerad ansats. Tre framträdande mönster framkommer i 
analysen som berör tjänstegarantins existens, nya målkonflikter som 
uppträder och hur verktygets styrningseffekter hålls tillbaka. För att öka 
förståelsen av vad som händer med idéer när de överförs och sprids i 
organisationer har jag inspirerats av Røviks (2008) pragmatiska 
institutionalism. Här bidrar translationsteorin till en ökad förståelse av 
översättningen av idéer och virusteorin bidrar till en ökad förståelse för vad 
idéerna kan göra med organisationen. 
 
De båda kommunernas motiv för att införa tjänstegarantier har varit tydliga, 
men det råder en oklarhet kring vilken idé som egentligen hämtats hem och 
om tjänstegarantierna löst de problem som avsågs när de infördes.  
 

Idén omformas när den hämtas från offentlig sektor 
Offentlig sektor har sedan flera decennier tillbaka hämtat idéer från den 
privata sektorn för att försöka modernisera verksamheten. Ett modernistiskt 
synsätt innebär att idéer enkelt låter sig överföras framgångsrikt mellan olika 
kontexter (Røvik 2008). De idéer som florerar antas lösa organisatoriska 
problem samtidigt som de förväntas bli till en norm och en symbol för en 
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framgångsrik organisation. Men när idéer hämtas från andra organisationer 
uppstår frågan vilken idé som egentligen hämtats hem, varifrån idén har 
hämtats, vem som hämtat hem idén och kanske det viktigaste av allt vilka 
problem idén ska lösa. 
 
I den här studien är det idén med tjänstegarantier som har stått i fokus och 
studien har utgått ifrån anställdas perspektiv. Idén med tjänstegarantier anses 
ha hämtats från den privata sektorn där tjänstegarantin blivit ett kraftfullt 
verktyg i marknadsföringen av tjänster och för att utveckla kvalitet i tjänster 
(Hart 1988). En tjänstegaranti förtydligar vilket löfte som utlovas gentemot 
kunden och hur kunden ska ersättas för en fallerad tjänstegaranti (Hogreve 
& Gremler 2009). Tjänstegarantin har bidragit till att kunden har satts i fokus 
inom privat sektor och att kvaliteten i tjänster har utvecklats.  
 
Motiven för att införa tjänstegarantier i studiens två kommuner har i den 
mindre kommunen varit att öka kundcentreringen medan den större 
kommunen har infört tjänstegarantier för att förbättra styrningen och för att 
öka effektiviteten i verksamheten.  
 
Røvik (2008)  hävdar att det knappast finns något exempel från New Public 
Management-litteraturen på en idé som hämtats från privat sektor och 
adopterats i offentlig sektor. Studien visar att idéerna hämtats från en 
offentlig organisation och inte från den privata sektorn. Det är Storbritannien 
som har utgjort föregångsland för den offentliga sektorns införande av 
tjänstegarantier i flera länder. När Svenska Kommunförbundet utarbetade 
metodanvisningarna har erfarenheterna hämtats från myndigheter i 
Storbritannien. De berörda kommunerna har därför inte hämtat idén från den 
privata sektorn, utan idén är hämtad från en offentlig organisation.  
 
När Storbritannien adopterade idén med tjänstegarantier har de inte kopierat 
tjänstegarantin utan de har omformat och anpassats tjänstegarantin till den 
nya lokala kontexten. Det har inneburit att begreppet ersättning har kommit 
att användas synonymt med upprättelse när den anpassats till offentlig 
verksamhet. Anpassningen av tjänstegarantin till den offentliga kontexten 
kan kopplas till olika verksamhetslogiker, där privat sektor styrs av 
marknadsmekanismer medan offentlig verksamhet styrs utifrån en hierarkisk 
organisation.  
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När idén med tjänstegarantier hämtats från offentlig verksamhet, pekar 
studier på att det uppstår svårigheter när tjänstegarantier ska adopteras i 
organisationen. Ledningen brister i kunskap om tjänstegarantin som verktyg, 
och ledningen brister i kunskapen om hur implementeringen ska genomföras. 
Implementeringsprojekten har dessutom inte varit särskilt ambitiösa. De 
tjänstegarantier som utformats har blivit så vaga att de blivit meningslösa. 
Ett konstaterande som kan göras är att idén har överförts från en organisation 
där tjänstegarantin har blivit översatt och adopterad på ett otydligt sätt. 
 
Røvik (2008) menar att den som ska översätta idén måste ha kunskap om 
den kontext som idén ska hämtas från och den kontext som idén ska 
adopteras i, för att kunna kommunicera idén på ett bra sätt för att passa in i 
den nya kontexten. I den mindre kommunen har tjänstegarantierna införts 
med ett uppifrån-perspektiv med ett fåtal översättare medan anställda i den 
större kommunen beskrivit ett nedifrån-perspektiv där de olika 
förvaltningarna har haft frihet att utforma tjänstegarantierna men ett flertal 
olika översättare. Med ett stort antal översättare kan idén komma att tolkas 
på flera olika sätt. Sammantaget kan sägas att den ursprungliga idé som 
tjänstegarantin innehållit har omformats i flera olika steg innan den 
adopterats i de kommuner som ingår i den här studien.  
 

Oklarheter upplevs om tjänstegarantins existens 
Studiens första frågeställning berör hur anställda upplever tjänstegarantin 
som verktyg. 
 
Anställda upplever en otydlighet kring tjänstegarantiernas existens i båda 
kommunerna. Otydligheterna kan kopplas till hur anställda introduceras i 
arbetet med tjänstegarantier och hur tjänstegarantier definieras.  I den mindre 
kommunen framkommer det att anställda som varit delaktiga under 
implementeringsprocessen har lättare att redogöra för vad en tjänstegaranti 
är. Brister i hur anställda introduceras i tjänstegarantier leder till att de blir 
historielösa och det uppstår funderingar kring vad en tjänstegaranti är och 
varför just en specifik tjänstegaranti utformats.  Det finns även en rollstyrd 
delaktighet som innebär att yrkesgrupper inom vård och omsorg inte 
involveras i utarbetandet av tjänstegarantier. Den rollstyrda delaktigheten 
innebär även att anställda påverkas av chefens engagemang i utvecklingen av 
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tjänstegarantier. Anställda i den större kommunen har svårt att särskilja en 
tjänstegaranti från de övriga grundläggande begreppen som används i 
kommunen. Anställda blandar samman begreppen med tjänstegarantier, 
vision, mål och värderingar och tjänstegarantin har i den större kommunen 
blivit ett uttryck för allt och inget.  
 
Under intervjuerna beskriver anställda hur tjänstegarantierna definieras olika 
i de två kommunerna. Den mindre kommunens definition innehåller både ett 
löfte och en ersättning medan den större kommunen generellt endast uttalar 
ett löfte. Därmed kan den större kommunen inte sägas ha infört 
tjänstegarantier enligt definitionen (Hogreve & Gremler 2008) utan de har 
infört kvalitetsdeklarationer. När en idé döps om och får en ny etikett 
betraktas detta som en mutation och vanligen förändras även idéns innehåll 
(Røvik 2008). När idéer byter etikett kan detta vara ett sätt att lura anställda 
för att minska på motståndet men det kan även vara ett sätt för ledningen att 
lura anställda att tro att organisationen skapat något unikt. Tjänstegarantin 
har främst blivit en symbol för anställda och de beskriver den som en ikon 
för kvalitetsarbetet och därmed inte som ett verktyg i arbetet. 
 
Røvik (2008) menar att idéer kan ha en lång inkubationstid innan de får fäste 
i organisationen och utkristalliseras i praktiken.  För att en idé ska få fäste i 
organisationen behöver idén bli föremål för diskussioner och prat i 
organisationen. Pratet är en nödvändighet för att skapa förståelse för idén så 
att olika begrepp blir tydliga och att de kan slipas av i förhållande till andra 
begrepp som organisationen använder. I den mindre kommunen har pratet 
avstannat och i den större kommunen har pratet blivit otydligt, vilket gör att 
anställda får svårigheter att förstå vad en tjänstegaranti är. I den större 
kommunen har även balanserat styrkort införts vilket gör att två diffusa idéer 
införts som båda kan vara svåra att få att fungera (Røvik 2008). 
  
Vissa idéer inom New Public Management antas skapa immunitet i 
organisationen (Røvik 2008). När organisationen blir immun utgör detta ett 
yttre försvar mot idén. Røvik menar att det kan vara svårt att hävda en 
medfödd immunitet medan en förvärvad immunitet kan uppstå mot vissa 
specifika idéer. Det finns anledning att reflektera över om skolans 
verksamhetsområde inom den mindre kommunen möjligen har utvecklat en 
förvärvad immunitet som gör att de inte blir mottagliga för idén. Då 
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anställda inom skolan i den större kommunen heller inte har velat delta i 
studien torde denna hypotes vara intressant för fortsatt forskning.  
 
Ett rättvisepatos framträder i den mindre kommunen när tjänstegarantierna 
införts. Anställda anser att inkomna myndighetsärende ska handläggas i den 
turordning som de inkommer och inte utifrån någon tjänstegaranti. Anställda 
inom vård och omsorg skapar enkla rutiner för att rättvisa ska uppnås när 
tjänstegarantier ska åberopas. 
 

Nya målkonflikter i den självorganiserade planeringen   
Studiens andra frågeställning berör på vilket sätt som arbetet och planeringen 
av arbetet förändrats när tjänstegarantier infördes. 
 
Anställda upplever inte att planeringen av arbetet förändras nämnvärt när 
tjänstegarantier införts utan det är den vanliga verksamheten som planeras i 
den mindre kommunen och verksamhetens processer i den större. I den 
mindre kommunen är det en självorganiserad planering där tjänstegarantin 
blir föremål för ett rutiniserat handlande i vardagsarbetet. I den större 
kommunen är det en större variation i hur tjänstegarantin planeras. Inom 
miljö- och hälsoskydd deltar anställda i trepartssamtal med kunderna medan 
vård och omsorg främst involveras på arbetsplatsträffen men då utifrån att 
det är en kvalitetsdeklaration som diskuteras.  
 
Det finns en skillnad i arbetets förutsättningar mellan den mindre och den 
större kommunen. Skillnaden innebär att anställda blir ensamma i 
yrkesrollen i den mindre kommunen vilket kan påverka anställda negativt 
genom att det skapar stress. Stress upplevs i situationer där arbetstempot är 
högt och möjligheten att påverka arbetet är lågt. Dessa högstressarbeten 
(Karasek & Theorell 1990) kan minskas av ett socialt stöd från chef eller 
arbetskamrater, samtidigt som det kan vara svårt att få stöd när anställda är 
ensamma i sin yrkesroll.  
 
När tjänstegarantier införts uppträder nya målkonflikter som anställda får 
hantera i båda kommunerna. Målkonflikterna berör myndighetsutövningen 
samt vem som är kund och ska betala tjänsten på en konstruerad marknad. 
Även vanliga målkonflikter som avser verksamhetsmål tycks uppstå. Inom 
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myndighetsutövningen kolliderar kravet på kundnöjdhet med negativa 
förelägganden i myndighetsutövningen. Kundbegreppet och konstruerade 
marknader ställer till problem då anställda får svårigheter att definiera vem 
som är kund och vem som ska betala exempelvis inom kostproduktionen. 
Konflikter som avser verksamhetens mål kolliderar när tjänstegarantin blir 
ett kvantitetsmått före ett kvalitetsmått. Även när problem och målkonflikter 
uppstår tycks anställda fortsatt vara ansvariga för att hantera situationerna i 
vardagsarbetet. 
 
I virusteorin berörs inte det faktum att virus kan ge besvärliga 
komplikationer, beroende på vilken del av organismen som smittan 
ockuperar.  Røviks (2008) virusteori kan därför vidareutvecklas med teorier 
om komplikationer. Virusinfektioner i centrala nervsystemet kan ge 
allvarliga komplikationer som ger långdragna besvär och som tröttar ut 
organismen. Två av de komplikationer som framkommit i studien, det vill 
säga målkonflikterna, handlar om centrala funktioner i en organisation. Dels 
uppstår målkonflikter i myndighetsutövningen, och dels uppstår 
målkonflikter kring hur verksamheten ska finansieras. Komplikationerna 
består i långa, svårhanterliga och uttröttande diskussioner i organisationen.  
 

Chefernas obetänksamma tillbakastyrning  
Studiens tredje frågeställning berör hur anställda upplever att chefer 
använder tjänstegarantin i styrningen av verksamheten. 
 
Anställda har svårt att beskriva hur chefer utövar någon styrning med 
tjänstegarantierna. Med styrning avses en aktörs åtgärd för att påverka en 
annan aktör att göra det som den styrande eftersträvar (Anjou 208 s. 30). I 
intervjuerna berättar anställda om situationer där tjänstegarantin blivit 
styrande och höjer ribban. När tjänstegarantin blir styrande utövar cheferna 
en obetänksam tillbakastyrning som innebär att den ribban som höjts 
återigen sänks så att tjänstegarantin blir verkningslös i styrningen. Det har 
varit svårt att hitta någon situation där tjänstegarantin har höjt kvalitetsribban 
långsiktigt. Den obetänksamma tillbakastyrningen inaktiverar tjänstegarantin 
som styrningsverktyg. I den mindre kommunen framträder tillbakastyrningen 
när tjänstegarantierna konstrueras, när den höjer kvalitetsnivån, när den 
utformas utifrån det självklara, när styrande garantier tas bort eller inte 
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revideras till rimlig nivå. I den större kommunen framträder en 
tillbakastyrning när chefer inte medverkar till att anställda kan tolka och 
förstå tjänstegarantin och innebörden i en tjänstegaranti i förhållande till 
andra begrepp i verksamhetsstyrningen. Den stora frågan handlar om varför 
cheferna motverkar det de försöker skapa, och vilka motiv ligger till grund 
för ett sådant agerande? 
 
Anställda upplever inte att cheferna visar något större engagemang i den 
långsiktiga utvecklingen av tjänstegarantierna. I den mindre kommunen 
beskrivs ett initialt engagemang som därefter har avtagit. I den större 
kommunen anser anställda att cheferna behöver bli mer aktiva i utvecklingen 
av tjänstegarantierna.  Även politikernas intresse i den större kommunen 
tycks ha svalnat. Idéer (och virus) kan som tidigare berörts ha massiva 
effekter för att därefter gå in i ett lugnare skede. Røvik (2008) utvecklar två 
hypoteser när det gäller hur idéer inaktiveras och reaktiveras. Den ena 
hypotesen handlar om att idéerna inaktiveras och aktiveras i förhållande till 
omgivningens idéströmmar. En annan hypotes är att det är en lokal 
rationalitet, där samma återkommande problem ska lösas, som reaktiverar 
idéerna. Røvik (2008)  pekar på behovet av ytterligare forskning kring vad 
det är som gör att idéerna inaktiveras och reaktiveras.  
 
En tredje hypotes kan vara att inaktivering inträder när idén blir alltför 
besvärande och idén ifrågasättas av anställda exempelvis ur ett 
styrningsperspektiv. Cheferna medverkar då genom en obetänksam 
tillbakastyrning (inaktivering), då idén ställt till med tillräckliga besvär i 
organisationen. Reaktiveringen kan bli aktuell när idén återigen efterfrågas 
och behöver utvecklas då grundproblemet återkommit.  I den mindre 
kommunen framkom det under slutfasen av intervjuerna att en reaktivering 
av tjänstegarantierna påbörjats. Även den större kommunen diskuterar hur 
tjänstegarantin kan utvecklas. 
 
När tjänstegarantier införts finns det förväntningar på att cheferna ska 
gestalta den värdegrund som tjänstegarantin ska symbolisera. I den mindre 
kommunen var det en kundcentrerad verksamhet som värderades och i den 
större kommunen var det en effektiv verksamhetsstyrning.  Av studien 
framgår det att det ännu inte blivit riktigt som det var tänkt. 
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Symbol eller verktyg? 
Motiven för att införa tjänstegarantier i den mindre kommunen har varit att 
öka kundcentreringen, medan den större kommunen har infört 
tjänstegarantier för att förbättra styrningen och för att öka effektiviteten i 
verksamheten. Vilka översättningsstrategier som är lämpliga i olika 
situationer kan vara svåra att förutsäga (Røvik 2008). Den mindre 
kommunen har valt ett uppifrån-perspektiv medan den större kommunen har 
haft en strategi med ett underifrån-perspektiv. 
 
Denna studie visar att anställda i den mindre kommunen inte involverats i 
utvecklingen av tjänstegarantierna i ett trepartssamtal kring utvecklingen av 
tjänstegarantin. Det är den vanliga verksamheten som anställda pratar om 
som de planerar trots att tjänstegarantier införts. I den stora kommunen 
skulle tjänstegarantin förbättra styrningen av verksamheten. Studien visar 
dock att anställda har svårigheter att veta vad en tjänstegaranti är och den har 
blivit svår att särskilja från andra begrepp som florerar i organisationen. 
Anställda menar att den ännu inte går att styra med. Den större kommunen 
har inte infört någon tjänstegaranti enligt definitionen (Hogreve & Gremler; 
Hart 1988), utan de har infört kvalitetsdeklarationer.  Røvik (2008) menar att 
vissa idéer är svårare än andra att adoptera på ett framgångsrikt sätt, och 
balanserade styrkort och kvalitetsledningssystem är exempel på idéer som är 
svåra att få att fungera. 
 
När Røvik (2008) utvecklade den pragmatiska institutionalismen var det 
utifrån kritiken att det modernistiska och det socialkonstruktivistiska 
synsättet användes alltför ensidigt och dessutom som varandras motpoler. 
Den pragmatiska institutionalismen, där de båda perspektiven betraktas som 
sammanflätade på ett komplicerat sätt utmanar de tidigare perspektiven.  I ett 
modernistiskt synsätt kan idéer enkelt reproduceras på ett framgångsrikt sätt 
medan recepten är särskilda från de organisationer de ska praktiseras i. 
Studien pekar på svårigheten att fånga idén med tjänstegarantier och att 
reproducera dem framgångsrikt. I ett socialkonstruktivistiskt synsätt är 
recepten på framgångsidéerna särskilda från de organisationer de praktiseras 
i. I studien framkommer det svårigheter att översätta idén då privata och 
offentliga verksamheter skiljer sig åt när det gäller hur en marknad fungerar i 
förhållande till hur en hierarkiskt styrd organisation fungerar. 
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Studien pekar på att tjänstegarantin i den mindre kommunen, och 
kvalitetsdeklarationen i den större kommunen, delvis används som ett 
verktyg i kvalitetsutveckling av tjänster. Samtidigt har tjänstegarantin blivit 
en ikon och en symbol för just kvalitet.  De båda perspektiven är därför 
sammanflätade och de två metaforerna translationsteorin och virusteorin har 
bidragit till en ökad förståelse för vad som hänt med idén med 
tjänstegarantier. Røvik (2008) är för övrigt tydlig med att skilja på idén som 
ett språkligt koncept från den praxis i form av arbetsuppgifter, rutiner och 
kunskap som ligger till grund för den framgångsrika praktiken. Den 
idémässiga representationen tycks vara något mer framträdande än det 
framgångsrika recept som idén med tjänstegarantin skulle lösa, nämligen att 
öka kundcentreringen och att förbättra verksamhetsstyrningen. 
Tjänstegarantin tycks hittills ha blivit en ikon för kvalitetsutvecklingen mer 
än ett verktyg i arbetet för anställda. 
 

Fortsatt forskning 
I studien har några områden för fortsatt forskning åskådliggjorts. För att 
ytterligare öka kunskaperna om tjänstegarantier är det intressant att studera 
hur chefer upplever närvaron av en tjänstegaranti. Denna studie har enbart 
utgått ifrån de anställdas perspektiv varför det är intressant att få chefernas 
bild av vad det innebär för dem.  Intressanta områden för fortsatt forskning 
handlar om vilka motiv som ligger till grund för att chefer motverkar det 
som de avser åstadkomma med tjänstegarantier. Hypotesen om att cheferna 
inaktiverar och reaktiverar tjänstegarantier som medverkar till att ribban höjs 
kan prövas.  
 
Införandet av tjänstegarantier innebär ett ökat fokus på kunden. I den mindre 
kommunen skulle en kundcentrerad verksamhet skapas när tjänstegarantin 
infördes. Då anställda i den mindre kommunen inte alls deltar i 
trepartssamtal och utvecklingen av tjänstegarantierna tillsammans med 
kunderna, är det även intressant att studera hur kunderna upplever 
tjänstegarantier i offentlig sektor. 

Självkritisk reflektion 
I metodkapitlet har jag beskrivit min egen förförståelse och jag ska nu ge en 
återkoppling till dessa antaganden. För det första fanns ett antagande om att 
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motiven för att införa tjänstegarantier skulle vara otydliga. Studien visar att 
båda kommunerna har varit tydliga med varför de införde tjänstegarantierna. 
För det andra fanns ett antagande om att tjänstegarantin kunde leda till 
problem som inte närmare kunde definieras. Studien visar att flera problem 
uppstått med otydligheter, nya målkonflikter och förväntningar som inte 
infriats. Antagandet att tjänstegarantier kan ge problem är ingen unik 
förförståelse utan torde snarast vara generell när nya idéer införs i 
organisationer. För det tredje fanns ett antagande om att tjänstegarantin kan 
leda till kvalitetsutveckling av tjänster. Antagandet har besannats men 
studien pekar på en tendens till att tjänstegarantin inaktiveras i de fall där 
tjänstegarantin höjer ribban och blir styrande. För det fjärde var det ett 
antagande om att empiriska studier kan öka kunskapen om hur 
tjänstegarantier påverkar anställda i organisationen. De tre frågeställningarna 
som utarbetats i studien har även besvarats.  
 
Ytterligare ett område för en självkritisk reflektion handlar om hur urvalet 
har genomförts. När urvalet av kommuner genomfördes fanns det i praktiken 
inte något större urval att välja bland. Flera kommuner föll bort då det inte 
gick att verifiera tjänstegarantins existens på hemsidan och några kommuner 
föll bort trots att studien av hemsidan pekade på att tjänstegarantin 
existerade. I efterhand kan det konstateras att den större kommunen inte har 
infört det som i studien definierats som en tjänstegaranti, utan de har infört 
det som kan definierats som en kvalitetsdeklaration. Den större kommunens 
benämning har också varit just en kvalitetsdeklaration. Trots att urvalet 
förgicks av såväl en scanning av kommunens hemsida som ett besök i 
kommunen för att verifiera att kommunen hade en existerande tjänstegaranti, 
kunde det inte verifieras att den större kommunen faktiskt inte hade en 
tjänstegaranti enligt definitionen (Hogreve & Gremler 2009). 
 
Det var först i samband med intervjuerna i den större kommunen som det 
blev tydligt att en generell kompensation inte förekom och anställda 
uttryckte även en stor tveksamhet till om de överhuvudtaget hade 
tjänstegarantier. En slutsats som kan dras av detta är att empiriska studier är 
värdefulla när det gäller idéer som införts i organisationen. Studierna kan 
visa på skillnaden mellan den idémässiga representationen och vilka effekter 
idén får i praktiken. 
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Trots att det fanns en överenskommelse om att genomföra intervjuer inom 
teknisk verksamhet, vård och omsorg och skola har skolan valt att inte 
medverka i den större kommunen och endast ett fåtal i den mindre 
kommunen. Studien hade kunnat planeras utifrån färre verksamhetsområden. 
Samtidigt framkommer intressanta resultat från skolan som möjligen kan 
tolkas något annorlunda än de andra verksamheterna. Exempelvis vore det 
intressant att pröva hypotesen att skolans verksamhetsområde har utvecklat 
en förvärvad immunitet mot tjänstegarantier. 
 
Även urvalet av anställda kunde ha gjorts annorlunda, men då hade det 
krävts mer tid för att genomföra studien. I urvalet av anställda är det en 
uppenbar ”risk” att de anställda har valts ut av chefer utifrån att de har en 
mer positiv inställning till tjänstegarantier. När ett specifikt fenomen ska 
studeras är det viktigt att hitta personer som har en erfarenhet från 
fenomenet. Utifrån de resultat som framkommit i studien, tycks inte urvalet 
ha inneburit en alltför snedvriden positiv bild av anställdas upplevelse av 
tjänstegarantier. 
 
När kvalitativa metoder används kan inte resultaten generaliseras till andra 
organisationer (Bryman 2011). Någon generalisering av resultaten har heller 
inte varit aktuell och studien visar på en stor variation mellan olika 
organisatoriska enheter. De tre mönster som blivit framträdande torde vara 
mönster som skulle kunna observeras vid liknande studier. I en grundad 
teori-inspirerad analys samlas empiriska data till dess att mättnad uppstår det 
vill säga att den sista intervjun inte tillför materialet något nytt. Inom vissa 
delar har en mättnad uppnåtts, medan de delar som mättnad inte uppnåtts 
mer kan kopplas till de olika organisatoriska enheterna som valts ut.  
 
Samtidigt som Røvik (2008) utvecklar två metaforer för att öka förståelsen 
för överföringen av idéer och vad som idéerna kan göra med organisationen, 
ställer han sig kritisk till metaforer då de riskerar att bli alltför ytliga och 
generella till sin karaktär. Den dominerade modemetaforen har blivit som 
modet självt, ytligt och kortsiktigt. Translationsteorin och virusteorin har 
utvecklats för att motverka enkelheten och ytligheten. Det finns anledning att 
vara kritisk till metaforer, även till translationsteorin och virusteorin, men det 
finns även anledning att se hur dessa teorier kan utvecklas för att ytterligare 
förfina teorierna. 
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BILAGA 1: TJÄNSTEGARANTIERNAS SPRIDNING 

Någon komplett bild av hur tjänstegarantin har spridits är svår att fånga då 
kunskapen sannolikt finns men inte tillgänglig på det engelska språket. 
Ytterligare en svårighet är att det råder en stor oklarhet om tjänstegarantins 
nuvarande aktualitet i olika länder. Sammanställningen ska därför enbart ses 
ur ett spridningsperspektiv under 1990-talet samt vilket motiv som betonades 
när tjänstegarantierna skulle införas. 
 
Frankrike 1992 
Tjänstegarantin (Chartes des services publics) bygger på ett antal principer 
för servicetjänster som handlade om öppenhet och ansvarsfullhet, enkelhet 
och tillgänglighet, delaktighet och anpassning, tillit och pålitlighet. Frankrike 
betonar vikten av att lyssna på kunden (Torres 2005). 
 
Belgien 1993 
Tjänstegarantin (Chartes de l`utilisateur de services publiques) var inte 
enbart ett sätt att modernisera den offentliga verksamheten på, utan den 
syftade även till att minska avståndet till medborgarna (Pollitt & Bouckaert 
2004).  
 
USA 1995 
Tjänstegarantier (Customer service plans) initierads av president Bill Clinton 
för att sätta kunden i främsta rummet. Syftet med tjänstegarantierna var att 
förbättra förtroendet för den offentliga förvaltningen. USA utarbetade 
normer för vilken service som kunderna kunde förvänta sig att få ta del av. 
(Torres 2005).  Förutom att sätta kunden i främsta rummet innebar 
reformarbetet även ett behov av att sänka kostnaderna (McGuire 2001).  
 
Australien  1997 
Tjänstegarantier (Government Service Charters) infördes 1997, för att 
därefter byta namn (Client Service Charters) från 2000 (McGuire 2001). I 
Australien betonades service och kvalitet. Ett enkelt dokument skulle 
utarbetas som förtydligade vilken servicenivå som kunderna kunder förvänta 
sig. Ministern för konsumentfrågor fick ansvaret för att följa upp 
implementeringen. Den Australiensiska Riksrevisionen ansvarade för 
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återrapportering av förbättringar till följd av klagomålshantering (Torres 
2005).  
 
Finland 1998 
Tjänstegarantier (Serviceförbindelser) infördes i syfte att utveckla kvaliteten 
på statens och kommunernas tjänster. Finland hade fokus på demokrati och 
delaktighet och det har berört medborgarnas delaktighet i förhållande till 
information, konsultation, beslut och verkställighet av beslut 
(Inrikesministeriet 2002). 
 
Norge 1998 
Tjänstegarantin (Serviceerklæringer) infördes i syfte att öka 
kundorienteringen och för att förbättra den offentliga servicen.  
Tjänstegarantierna skulle skapa realistiska förväntningar på de statliga 
byråerna och de skulle vara en vägvisare för ett gott utfört arbetet och 
därmed skapa tillit till statliga förvaltningar och offentlig förvaltning i stort 
(www.regjeringen.no).  
 
Sverige 1998 
Tjänstegarantier infördes på frivillig basis, med en mångfald olika 
benämningar. Under 2001 startades en försöksverksamhet upp med ett 20-tal 
myndigheter och försäkringskassor. Uppdraget syftade till att pröva om 
servicedialoger och serviceåtagande kunde bidra till att utveckla 
myndigheternas service till medborgarna och företag och för att skapa en 
ökad insyn och delaktighet i myndigheternas förvaltningsarbete 
(Statskontoret 2003). 
 
Spanien 1999 
Tjänstegarantier (Cartas de Servicios) infördes som ett omfattande 
kvalitetsprojekt. Tjänstegarantierna utformades utifrån ett 
medborgarperspektiv med utgångspunkt i att skapa legitimitet för det 
politiska systemet och hantering av offentliga medel, och om medborgarnas 
rättigheter och möjligheten att effektivt påverka servicen (Criado 2007). 
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Italien 2000 
Tjänstegarantier (Carta dei servizi) infördes med sex principer som 
tjänsteleverantören behöver uppfylla. Principerna handlade om jämlikhet och 
rättigheter för användarna, rättvisa i tjänsteproduktionen, kontinuitet och 
regelbundenhet när tjänster tillhandahålls, rättigheten att välja där är möjligt, 
samt delaktighet och effektivitet. Italien har skapat ett diversifierat system 
för kompensation för tjänstegarantier (Torres 2005). 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE ANSTÄLLDA 

Vilka arbetsuppgifter har du idag? 
 
Beskriv hur en vanlig arbetsdag ser ut.  
 
På vilket sätt har du introducerats i tjänstegarantier? 
 
Vilka tjänstegarantier har ni idag? 
Hur skulle du vilja beskriva en tjänstegaranti? 
 
Har du haft något inflytande över tjänstegarantierna? 
 
Har du som person påverkats av tjänstegarantierna? 
 
Har du haft några idéer om att utveckla tjänsten/er som erbjuds? 

 
Vilka fördelar ser du med tjänstegarantier? 
Vilka nackdelar ser du med tjänstegarantier? 
 
Hur arbetar ni till vardags med tjänstegarantier? 
Har tjänstegarantier påverkat hur arbetsuppgifterna fördelas? 
 
Hur arbetar ni med tjänstegarantier när verksamheten planeras? 
 
Hur involveras du i synpunktshanteringen? 
 
Vilka positiva och negativa effekter har tjänstegarantin för arbetsgruppen? 
 
Hur arbetar ledningen med tjänstegarantier? 
 
Vilka effekter har tjänstegarantierna fått för kunden/brukarna? 
 
Hur ser du på tjänstegarantier inför framtiden? 
 
Någon fråga jag borde ställt som inte ställts? 



Tjänstegarantin - Verktyg eller symbol?

Offentlig sektor har sedan flera decennier tillbaka hämtat idéer från den privata 
sektorn för att modernisera organisationen. En idé som fått en stor spridning 
är tjänstegarantier. När idéer ska hämtas ut, överföras och införas mellan olika 
kontexter sker alltid en omformning av idén.

Denna rapport berör vad som händer i praktiken när tjänstegarantier har införts i två 
svenska kommuner. Studiens syfte har varit att undersöka hur anställda upplever 
implementeringen av tjänstegarantier och vilka konsekvenser tjänstegarantin får 
för anställda i organisationen. Resultaten från studien visar på svårigheten att fånga 
idén med tjänstegarantier och att reproducera idén framgångsrikt. Av studien 
framgår det att tjänstegarantins existens är ifrågasatt och när verksamheten ska 
planeras uppstår nya målkonflikter. Anställda efterfrågar chefernas engagemang 
samtidigt som anställda beskriver en obetänksam tillbakastyrning. Studien pekar 
på att tjänstegarantin bara blivit en ikon för kvalitetsutveckling och inte ett 
verktyg i arbetet.
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