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Förord 

I september 2012 gav regeringen Tillväxanalys uppdraget att utvärdera Institutet för 

Kvalitetsutvecklings (SIQ) verksamhet. Tillväxtanalys uppdrog åt Sweco att genomföra 

utvärderingen.   

I föreliggande rapport finns dels Tillväxtanalys bedömning av de observationer och 

slutsatser som tagits fram i utvärderingen, dels hela utvärderingen. De slutsatser som 

Sweco drar i sitt underlag finner Tillväxtanalys intressanta att diskutera men understryker 

att dessa inte är myndighetens. 

Tillväxtanalys handläggare i detta ärende har varit Lars Bager-Sjögren. 

 

Östersund, april 2013 

 

Dan Hjalmarsson 

Generaldirektör 
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Tillväxtanalys bedömning 

Tillväxtanalys har av regeringen fått uppdraget att utvärdera Institutet för kvalitets-

utveckling, SIQ. Tillväxtanalys har anlitat Sweco för att ta fram underlag för Tillväxt-

analys bedömning. Med utgångspunkt i utvärderingen lämnar Tillväxtanalys följande 

kommentar till rapporten.  

Behövs SIQ idag? 

När SIQ bildades 1990 var kvalitet som ett managementverktyg relativt okänt och konsult-

marknaden för dessa tjänster outvecklad. Sedan dessa har flera saker hänt. Svensk Närings-

liv drev under 1990-talet kampanjen ”Ständiga förbättringar” med syfte att sprida med-

vetenhet om behovet av kvalitetsförbättringar. Arbetslivsfonden etablerade program med 

fokus på organisationsutveckling där kvalitet var en viktig komponent. Konsulter för 

LEAN, TQM och andra managmentansatser etablerades vilka på senare tid även funnit nya 

kunder inom sjukhus, skola och annan offentlig verksamhet.  

Både stora och mindre företag är idag medvetna om behovet av ständiga förbättringar och 

man kan därför fråga om kvalitet som ett ledningsverktyg förlorat i aktualitet? Ny forsk-

ning visar att företagens produktivitetsutveckling inom en bransch varierar i hög grad och 

skillnaden mellan de som är högproduktiva och de som är lågproduktiva till stor del kan 

förklaras av skillnader i förmågan att leda och organisera verksamheten.
1
 Denna styrnings- 

och ledningsförmåga tycks dessutom blir än viktigare i globaliseringens tidevarv eftersom 

strävan att etablera sig på nya marknader eller att växa kräver alla instrument för att uppnå 

effektivetet via innovation, forskning och utvecklingsarbete samt i form av design- eller 

kvalitetsarbete. Kvalitet, hur det än definieras, är således och föga förvånande fortsatt 

mycket viktig för att stärka konkurrenskraften i näringslivet. 

Behövs SIQ fortfarande idag? När SIQ etablerades var ett av syftena att komplettera mark-

naden då det ansågs föreligga ett marknadsmisslyckande. Att detta marknads-misslyckande 

fortfarande föreligger, framförallt för det generella främjandet av kunskap om kvalitet och 

metoder för att öka medvetenheten om kvalitetbegreppets roll i verksamhetens framgång, 

bör ses som ett rimligt antagande.  

Marknadskompletterande verksamheter utförs ofta i form icke-vinst drivande offentliga 

eller privata aktörer. I Sverige finns det idag andra icke-vinst inriktade aktörer på kvalitets-

styrningsområdet men inga av dessa utgör enligt rapporten fullgoda alternativ till den 

främjandeverksamhet som SIQ bedriver.  

SIQ:s verksamhet får goda vitsord men saknar målstruktur 

Genomgående är de företag och organisation som haft kontakt med SIQ via seminarier 

eller utbildningstillfällen nöjda. SIQ har tagit fram kunskap och information kring 

kvalitetsprocesser som individer och organisationer kan agera på och använda i sin egen 

verksamhet. 

                                                 
1 Se exempelvis Nicholas Bloom & John van Reneen (Journal of Economic Perspectives vol 24 nr 1 2010) och 

Robert Gibbons och Rebecca Henderson i ”What do managers do? i Handbook of Organizational Economics 

2012 som presenterar resultat att företag som är skickligare i hur man genomför managementprocesser också 

vinner i effektivitet i form av vinst, aktievärde, överlevnad och produktivitet. Begreppet ”förklaring” uttrycker 

här evidens för en signifikant samvariation men ej strikt kausalsamband 
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SIQ kan emellertid kritiseras för att inte nå ut utöver en relativt begränsad krets av organi-

sationer. Rapporten visar att SIQ:s verksamhet sedan slutet på 1990-talet stagnerat med 

avseende på antalet företag som kommit i kontakt med SIQ:s olika tjänster. Flera av stiftel-

sens aktiviteter har haft ett minskande antal deltagare på senare år och antalet deltagare i 

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har minskat över tiden. År 1999 deltog 17 organisationer 

2012 är antalet nere på sex. 

Anledningar till detta kan sökas bland annat i: 

1. SIQ har inte utvecklat en tydlig målstruktur med avstamp i ett generellt mål till mer 

detaljerade resultatmål. 

2. Statens bristande engagemang dels i styrning, dels genom att det statliga anslaget i 

reala termer sjunkit över tiden, har medfört en anpassning mot intressentföreningens 

behov och att generera av intäkter i form av avgifter för konferenser och kurser. 

Framförallt den första observationen medför att det är svårt att utvärdera hur väl och i vil-

ken omfattning som verksamheten fullgör sitt övergripande syfte. Att förmedla kurser i 

kvalitetsutveckling kan upplevas naturligt men detta är ett område där det finns privata 

utförare idag, SIQ:s roll borde snarare vara en granskare av att kursutbudet upprätthåller 

viss kvalitet. 

Främjande av kvalitetsutveckling i framtiden 

Tillväxtanalys drar slutsatsen att det fortfarande föreligger ett marknadsmisslyckande 

vilket motiverar ett fortsatt statligt engagemang. Frågan är hur detta skall organiseras och 

hur omfattande detta bör vara? 

Mot denna bakgrund är det rimligt att pröva en fortsättning inom samma ram, men med 

följande förändringar: 

1. Att Statens fortsatta finansiering bör villkoras av att en förändringsprocess startar i SIQ 

enligt de riktlinjer som Sweco-rapporten drar upp och att denna är i full kraft inom 

tre år.  

2. Att fortsatt finansiering säkerställs för denna treårsperiod. 

Förändringsprocessen delas upp i två faser. Den första utvecklar en målstruktur utifrån en 

förändrad prioritering av verksamhetens olika delar. En målpopulation skall identifieras, 

åtgärder för att nå ut till denna vidtas samt resultatmål bör sättas upp som överensstämmer 

med verksamhetens långsiktiga inriktning samt insatser definieras för att nå uppsatta mål. 

I den andra fasen genomförs den nya strategin varvid en ny utvärdering genomförs. Tiden 

för denna sammanlagda förändringsprocess bör inte sättas längre än tre år.  

Finansieringen för SIQ har varit nominellt konstant och omkring två miljoner kronor sedan 

bildandet. Då en eventuell omstart kan kräva nysatsningar bör det övervägas att återställa 

anslaget till motsvarande den reala nivån 1990 eller cirka fem miljoner i 2012 års penning-

värde.
2
 

Vilka områden bör SIQ bör inrikta sig på i framtiden? I allmänhet bör offentlig finansierad 

verksamhet fokuseras på de områden med samhällsintresse där det inte finns betalnings-

vilja. Av SIQ:s aktiviteter är detta framför allt spridning av kunskap och forskningsresultat 

kring kvalitetsarbete och kvalitetsprocesser samt underlätta erfarenhetsutbyte över verk-

                                                 
2 Lämplig deflator är förmodligen ett arbetskostnadsindex för tjänstemannalöner inom företagsnära tjänster. 

Tillväxtanalys beräkning utifrån SCBs index landar på en uppräkningsfaktor om 2,5.  
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samhets- och branschgränser. Utmärkelser är en form för att kommunicera betydelsen och 

möjligheter med ett effektivt kvalitetsarbete. SIQ:s verksamhet med att utbilda 

examinatorer bör därför vara en fortsatt del i verksamheten. Utmaningen är dock att antalet 

deltagande företag och organisationer måste öka väsentligt för att utmärkelsernas prestige 

skall motsvara kvalitetsstyrningens relevans. 

Statens ansvar för stöd och styrning av SIQ 

Tillväxtanalys finner det rimligt att SIQ fortsättningsvis är sorterat under Tillväxtverket 

verktyg av statligt företagsfrämjande.
3
 Tillväxtverket har idag ansvaret för flera av statens 

främjandeinstrument. Vid sidan om SIQ är man huvudman för Stiftelsen Svensk Industri-

design (SVID), Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning (ESBRI), 

Nyföretagscentrum och Internationella Företagarföreningens (IFS) rådgivningscentrum. 

Tillväxtverket främjar utveckling i företag via bl.a. produktutvecklingsstöd, regionala stöd, 

investeringsstöd, anställningsstöd och transportstöd samt regionala strukturfonder. 

Myndigheten producerar även webb-sidan verksamt.se som nod för Sveriges samtliga 

företagsinriktade stödåtgärder.  

OECD:s rapport om Sveriges innovationspolitik ger rekommendationer till ett effektivare 

innovationssystem via bl.a. färre och större organisationer som arbetar med att finansiera 

och främja forskning och innovation.
4
 Inom ramen för Tillväxtverket kan det därför vara 

rimligt att en utökad samordning mellan Tillväxtverkets övriga främjandeaktörer diskute-

ras och prövas. Det finns exempelvis vissa likheter mellan SVID:s kundorienterade arbete 

med att främja kunskap och information kring designprocesser och SIQ:s verksamhet. 

Tillväxtanalys menar även att SIQ:s huvudman måste ta ett ansvar för att statens intresse 

av att främja kvalitetsstyrning får en bättre målstruktur och verksamhet enligt förslagen 

ovan samt samordnas på ett lämpligt sätt med liknande främjandeinsatser. Exempelvis bör 

tydliga styrstrategier för statens agerande i SIQ och liknande organisationer formuleras. 

                                                 
3 Sweco har på Tillväxtanalys inrådan diskuterat alternativ till SIQ:s verksamhet som självständig 

organisation till exempel om denna verksamhet (i förändrad form) skulle kunna inordnas inom RISE-

koncernen. RISE industriforskningsinstitut har liknande intressentföreningar. Sweco har emellertid bedömt att 

skillnaderna i verksamhet och arbetssätt är för stora. Tillväxtanalys instämmer i denna bedömning men 

noterar att detta kan ändras i samband med den fortsatta utvecklingen av RISE. 
4 OECD (2013), OECD Reviews of Innovation Policy: Sweden 2012. OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264184893-en 
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Growth Analysis’ evaluation 

Growth Analysis has been commissioned by the government to evaluate the Swedish Insti-

tute for Quality, SIQ. Growth Analysis subcontracted the Sweco consulting group to pro-

duce a basis for Growth Analysis’ assessment. Based on its evaluation, Growth Analysis 

presents the following comments on the report.  

Is SIQ needed to day? 

When SIQ was formed in 1990, quality was relatively unknown as a management tool and 

the consultancy market for these services had not yet developed. Several things have 

happened since then. During the 1990s, the Confederation of Swedish Enterprise ran a 

campaign called “Continuous Improvements” which aimed to spread awareness of the 

need for quality improvement. The Swedish Working Life Fund established programmes 

that focused on organisational development where quality was a key component. Consult-

ing firms for LEAN, TQM and other management approaches were set up and these have 

in recent years also found new customers in hospitals, schools and other public institutions.  

Both large and small companies are today aware of the need for continuous improvements 

and we can therefore ask ourselves whether quality has become obsolete as a management 

tool. Recent research shows that the companies’ productivity development in a particular 

sector varies widely and that the difference between high-productivity and low-product-

ivity companies can to a great degree be explained by differences in the ability to lead and 

organise the business.
5
 This ability to lead and control also appears to be even more im-

portant in this era of globalisation since companies’ endeavours to establish themselves in 

new markets or grow demand all instruments in order to achieve efficiency through inno-

vation, research and development efforts and in the form of design or quality work. 

Quality, however it is defined, thus continues, hardly surprisingly, to be very important to 

strengthen trade and industry’s competitiveness. 

Is SIQ still needed to day? When SIQ was set up, one of the aims was to complement the 

market as a market failure was believed to have occurred. That this market failure still 

exists, first and foremost in the general promotion of knowledge about quality and methods 

to increase awareness of the role of quality in the success of the business, should be seen as 

a reasonable assumption.  

Market-complementary activities often take the form of non-profit-making public or pri-

vate players. In Sweden today, non-profit-making players exist in the quality management 

field but according to the report none of them are adequate alternatives to the work that 

SIQ does on the promoting side.  

SIQ is highly praised but lacks a goal structure 

Generally, the companies and organisations that have had contact with SIQ through semi-

nars and training are satisfied. SIQ has developed knowledge and information about 

                                                 
5 See for example Nicholas Bloom & John van Reneen (Journal of Economic Perspectives vol 24 no 1 2010) 

and Robert Gibbons and Rebecca Henderson in ”What do managers do? in the Handbook of Organizational 

Economics 2012 who present results showing that companies that are better at implementing management 

processes also win in efficiency in the form of profits, share value, survival and productivity. The term 

“explanation” refers here to evidence of a significant covariation but not a strictly causal relationship. 



OFFENTLIGT STÖD TILL FRÄMJANDET AV KVALITETSUTVECKLING 

11 

quality processes that individuals and organisations can act on and use in their own activi-

ties. 

SIQ have on the other hand been criticised for not reaching beyond a limited group of or-

ganisations. The report shows that since the 1990s SIQ has stagnated as regards the num-

ber of companies that have come in contact with SIQ’s different services. Several of the 

foundation’s activities have seen a decline in the number of participants in recent years and 

the number of participants in the Swedish Quality Award has fallen over time. In 1999, 17 

organisations participated; in 2012 the number was down to two. 

The reasons can for example be found in: 

1. SIQ has failed to develop a goal structure starting with a general goal and proceeding 

to more detailed outcome goals. 

2. The government’s lack of involvement, partly in steering and partly through the 

appropriation having fallen in real terms over time, has led the organisation to adapt to 

the stakeholder association’s needs and generate revenue through conferences and 

course fees. 

Primarily the first observation means that it is difficult to evaluate how well and to what 

extent SIQ fulfils its overarching aim. Providing courses in quality development might 

seem natural but this is an area where there are private players today; SIQ’s role should 

rather be to ensure that the supply of courses maintains a certain level of quality. 

Promotion of quality development in the future 

Growth Analysis’ conclusion is that a market failure still exists which justifies state in-

volvement. The question is how this is to be organised and how comprehensive it should 

be. 

Against this background it is reasonable to try a prerequisite within the same framework 

but with the following changes: 

1. That continued government funding should be subject to the condition that a process of 

change begin at SIQ according to the guidelines given in Sweco’s report and that this 

continue at full strength for three years.  

2. That continued funding be secured for this three-year period. 

The process is divided into two phases. The first will develop a goal structure based on a 

reprioritisation of the various areas of operation. A target population is to be identified, 

measures to reach this population implemented and outcome goals set that align with SIQ’s 

long-term focus, and interventions to attain the goals set defined. In the second phase the 

new strategy will be implemented and a new evaluation made. The time for the total 

change process should not be set at longer than three years.  

SIQ’s funding has been constant in nominal terms at approximately SEK 2 million since 

the institute was set up. Since a restart may require new initiatives, an upward adjustment 

of the appropriation to approx. SEK 5 million in 2012 prices should be considered.
6
 

                                                 
6 The labour cost index for salaried employees in the field of company service provision is probably an 

appropriate deflator. Growth Analysis’ calculation based on Statistics Sweden’s index results in an adjustment 

factor of 2.5.  
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Which areas should SIQ concentrate on in the future? Generally speaking, the emphasis in 

public-funded activities and operations should be on areas of interest to society where there 

is no willingness to pay. Of SIQ’s activities, this concerns first and foremost disseminating 

knowledge and research findings in the field of quality work and quality processes and 

facilitating inter-organisation and cross-sectoral exchanges of experience. The Swedish 

Quality Award is a way of communicating the importance of an effective quality effort and 

the possibilities it offers. SIQ’s work on training examiners should therefore continue. The 

challenge, however, is that the number of participating organisations must increase consid-

erably for the award’s prestige to correspond to the relevance of quality management. 

The government’s responsibility for support and control of SIQ 

Growth Analysis considers that it is reasonable for SIQ to be one of the Swedish Agency 

for Economic and Regional Growth’s tools for promotion of trade and industry.
7
 The 

Swedish Agency for Economic and Regional Growth is at present responsible for several 

such tools. Alongside SIQ, the agency is the parent body of the Swedish Industrial Design 

Foundation (SVID), the Entrepreneurship and Small Business Research Institute (ESBRI), 

the Enterprise Agencies organisation, and the International Entrepreneur Association in 

Sweden (IFS) advice and guidance centre. The Swedish Agency for Economic and 

Regional Growth promotes development in companies through among other things product 

development support, regional support, investment support and transportation support and 

regional structural funds. The agency also maintains the verksamt.se website as a node for 

all of Sweden’s company-focused support measures.  

The OECD’s report on Sweden’s innovation policy makes recommendations for a more 

effective innovation system through among other things fewer and larger organisations that 

work with funding and promoting research and innovation.
8
 Within the Swedish Agency 

for Economic and Regional Growth’s framework it might therefore be reasonable to dis-

cuss greater coordination between the agency’s other promoting players. There are for 

example similarities between SVID’s customer-oriented work to promote knowledge and 

information concerning design processes and the work that SIQ does. 

Growth Analysis also believes that SIQ’s parent body must take responsibility for the gov-

ernment’s vested interest in promoting quality management being given a better goal 

structure and activities according to the proposals outlined above and coordinated appro-

priately with similar promoting initiatives. For example, clear control strategies should be 

formulated for how the state acts in SIQ and similar organisations. 

 

                                                 
7 On the advice of Growth Analysis, Sweco has discussed alternatives to SIQ acting in its own right, for 

example if it (in some new form) could be incorporated into the Research Institutes of Sweden network of 

research and technology organisations (RISE). RISE has similar stakeholder associations. Sweco, however, 

considers the differences in activities and ways of working to be too great. Growth Analysis agrees with 

Sweco’s assessment but notes that this can change as RISE continues to develop.  
8 OECD (2013), OECD Reviews of Innovation Policy: Sweden 2012. OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264184893-en 
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1 Swecos utvärdering av SIQ 

Regeringen godkände den 15 november 1990 ett avtal mellan Styrelsen för teknisk ut-

veckling och Intressentföreningen Kvalitetsutveckling angående genomförande och finan-

siering av viss forskning- och utvecklingsverksamhet som ska bedrivas vid Institutet för 

Kvalitetsutveckling (SIQ). I ett avtal mellan parterna sägs att parterna under tiden 

1 november 1990–30 juni 1993 ska låta genomföra informations-, utbildnings- samt forsk-

nings- och utvecklingsverksamhet inom kvalitetsområdet samt att gemensamt finansiera 

verksamheten. Stadgar för verksamheten ska enligt avtalet fastställas av regeringen, vilket 

också skedde den 15 november 1990. Enligt stadgarna ska SIQ stimulera och bidra till en 

positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället. Sveriges konkurrenskraft 

som nation ska stärkas och den gemensamma välfärden höjas genom en fortlöpande för-

ändringsprocess som leder till att arbete och produktion, varor och tjänster tillfredsställer 

kundens uttalade eller underförstådda önskemål och behov. 

Med anledning av en motion av Eva Flyborg (fp, 2011/12: N213) beslöt Näringsutskottet 

att ge regeringen i uppdrag att ”lösa frågan om ansvar och långsiktig basfinansiering för 

Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ)”. Det konstaterades också att Riksdagen kom med 

en sådan uppmaning till regeringen redan 2009 men att frågan inte var slutbehandlad. Ut-

skottet ville därför att regeringen skulle återkomma med förslag om institutets verksamhet, 

efter att regeringens planerade utvärdering av SIQ var klar. Kammaren biföll utskottets 

förslag och Riksdagen tillkännagav för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om 

Institutet för Kvalitetsutveckling. Regeringen uppdrog därefter åt Tillväxtanalys att upp-

handla och samordna en utvärdering av SIQ:s verksamhet. Resultatet av uppdraget ska 

redovisas till Regeringskansliet senast 1 maj 2013. Tillväxtanalys har uppdragit åt Sweco 

att genomföra utvärderingen. 

1.1 Uppdraget 

Sweco
9
 har uppfattat att uppdraget att utvärdera Institutet för kvalitetsutveckling framför 

allt ska inrikta sig på fyra frågor: 

• Vilken är programteorin för det statliga stödet till kvalitetsutveckling? Detta ska 

belysas med särskild tyngdpunkt på det marknadskompletterande behovet för utveck-

ling av kvalitet i Sverige. Detta innebär en beskrivning och analys av problembilden 

(vilket behov finns av statligt stöd till kvalitetsutveckling?), målen för verksamheten 

och aktiviteterna som gjorts för att komma till rätta med problemen.  

• Hur har verksamheten och insatserna i kvalitetsutvecklingen organiserats och genom-

förts? I detta ingår en genomgång av organisationen, finansieringen, omfattningen och 

inriktningen av de faktiskt genomförda insatserna. 

• Vilket resultat har blivit följden av den genomförda verksamheten? Med resultat menas 

i detta sammanhang insatsernas nytta för och bidrag till kvalitetsutvecklingen.  

• Vilka rekommendationer kan ges utifrån utvärderingen, bl.a. med avseende på framtida 

verksamhet, styrning, huvudmannaskap och finansiering? Detta kommer att göras 

utifrån de bedömningar som gjorts i de tidigare utvärderingsstegen. I detta samman-

                                                 
9 Uppdraget har genomförts av Peter Sandén (uppdragsledare), Terese Strenger, Stefan Wing och Charlotte 

Sävås Nicolaisen (kvalitetsgranskare). 
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hang beaktas också förhållanden i andra länder och framförda synpunkter på behovet 

av framtida insatser för kvalitetsutveckling.  

1.2 Metod och genomförande 

För att kunna få ett underlag och kunna besvara utvärderingsfrågorna i uppdraget har 

Sweco använt sig av flera kompletterande metoder för insamling och analys av material 

och data. I uppdraget har använts uppgifter i tillgänglig dokumentation, material insamlat 

via hemsidor, kvalitativa intervjuer, enkät och interna seminarier för att fortlöpande disku-

tera frågor som uppkommit i utvärderingen. Detta har inneburit en form av triangulering 

för att komma fram till tentativa slutsatser som kan revideras efter hand som nya uppgifter 

kommer fram i intervjuer och annan datainsamling. Triangulering har t.ex. i detta uppdrag 

inneburit att Sweco har kunnat studera hur beskrivningen av verksamheten och synpunkter 

på den framtida kvalitetsutvecklingen har skiljt sig åt eller varit likartade mellan intervju-

ade från olika intressesfärer och mellan dessa och respondenters svar i en enkät. Detta har 

sedan kunnat jämföras med den bild som ges i ”hårda” fakta om verksamheten. Samman-

taget ger detta goda förutsättningar för att i slutet av utvärderingsprocessen kunna komma 

fram till ”säkra” slutsatser.  

Underlaget för utvärderingen har i allt väsentligt bestått av följande informationskällor: 

• Formella dokument i form av propositioner, riksdagens utskottsbetänkanden, 

regleringsbrev för vissa myndigheter, myndighetsbeslut, stadgar för SIQ och olika av-

tal mellan svenska staten och Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.  

• Utredningar från statliga myndigheter, akademiska avhandlingar, vetenskapliga tid-

skriftsartiklar, vissa utvärderingar och läroböcker 

• Ekonomiska uppgifter från årsredovisningar och SIQ:s kansli samt uppgifter om 

produktivitetsutvecklingen i Sverige och i andra länder från Konjunkturinstitutet och 

OECD. 

• Olika skrifter och informationsmaterial från SIQ om SIQ-modellen och om olika 

aktiviteter som ingår i SIQ:s verksamhet.  

• Statistikuppgifter, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner från SIQ:s kansli om 

planer för och genomförandet av verksamheten samt om deltagande i SIQ:s aktiviteter 

under de senaste åren. 

• Information på hemsidor för olika organisationer och aktörer. 

• Intervjuer utifrån anpassade intervjuguider med SIQ:s kansli (inkl. VD), VD för 

Svenskt Kvalitetsindex AB, ledamöter i styrelsen för SIQ, ledamöter i styrelsen för 

Intressentföreningen Kvalitetsutveckling, företrädare för olika nätverk och aktörer 

inom kvalitetsområdet, forskare, konsulter, företrädare för vissa myndigheter, företrä-

dare för kvalitetsfrämjande organisationer i andra länder och vissa deltagare på SIQ:s 

aktiviteter. Dessutom har samtal förts med tjänstemän på Näringsdepartementet och 

RISE. Sammanlagt har genomförts 52 intervjuer vid besök eller per telefon. 

• En enkät till deltagare på SIQ:s aktiviteter har genomförts (se nedan, avsnitt 1.2.1, för 

en detaljerad redovisning av genomförandet av denna undersökning).  
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1.2.1 Enkätundersökningen 

En elektronisk enkät (webbenkät) har skickats ut till personer som har deltagit i någon av 

SIQ:s verksamheter under perioden 2010–2012. Respondenterna besvarade enkäten mellan 

15 februari och 4 mars 2013. Två påminnelser skickades ut under perioden, vilket med-

förde att svarsfrekvensen ökade.  

Svarsfrekvens och bortfall 

Antalet personer i hela målgruppen till vilka det har funnits unika e-postadresser uppgår till 

2 732 personer. Av dessa har 158 e-postadresser varit felaktiga eller inaktiverade (i de 

flesta fallen beroende på byte av jobb eller pensionsavgång). Det finns ingen systematisk 

skillnad mellan de e-postadresser som har varit felaktiga/inaktiverade och de som har varit 

korrekta. De felaktiga och inaktiverade e-postadresserna avser både aktörer inom offentlig 

och privat sektor, män och kvinnor, etc. Det finns således ingen anledning att misstänka att 

dessa individer skulle skilja sig från de med korrekt och aktuell e-postadress. Totalt har 

således 2 574 personer haft möjlighet att besvara enkäten. Av dessa har 875 personer be-

svarat enkäten, vilket innebär att svarsfrekvensen uppgår till 34 procent. 

Det finns en risk att den tredjedel som har besvarat enkäterna inte fullt ut är representativ 

för hela populationen. Det skulle delvis kunna bero på att olika aktörstyper har svarat på 

enkäten i större eller mindre utsträckning än andra. Enkäten visar dock att olika grupper 

har tämligen likartade uppfattningar kring de frågor som ställs; det är endast i enstaka frå-

gor som det finns väsentliga skillnader mellan olika grupper. Även om olika grupper är 

jämnt fördelade mellan respondenter och icke-respondenter finns en risk för systematiska 

skillnader mellan grupperna gällande t.ex. inställingen till aktiviteter, uppfattning om nyt-

tan av aktiviteter, syn på SIQ:s roll, etc. Enkäten visar dock på tydliga resultat där 80 till 

90 procent sammantaget svarat ”i ganska stor utsträckning” eller ”i mycket stor utsträck-

ning” på en fråga. Det är möjligt att icke-respondenterna inte i lika hög grad har denna 

uppfattning. Det finns dock inget som talar för att icke-respondenterna i väsentlig grad 

skulle ha en annan uppfattning. Det är således inte sannolikt att en klart högre svars-

frekvens skulle ha omkullkastat resultaten av enkäten
10

.  

Respondenternas egenskaper 

Det totala antalet respondenter uppgår till 875 personer. Dessa har fått svara på fyra bak-

grundsfrågor som har används som indelningsgrund i analysen av enkäten.  

• Kön 

• Organisationstillhörighet 

• Bedömning av i vilken utsträckning de arbetar med kvalitetsutvecklingsfrågor i sitt 

arbete 

• I vilken egenskap de arbetar med kvalitetsutveckling 

Könsfördelningen bland respondenterna är 60 procent kvinnor och 40 procent män. En 

kvalificerad majoritet av deltagarna arbetar inom kommunal förvaltning (40 %) eller i 

                                                 
10 Om t.ex. 60 procent (dvs. 20 procentenheter under andelen för respondenterna) av icke-respondenterna hade 

svarat ”i ganska stor utsträckning” eller ”i mycket stor utsträckning” på en fråga hade detta inneburit att ca 

två tredjedelar av alla deltagare (respondenter och icke respondenter) skulle ha angivit dessa svarsalternativ. 

Hade endast 50 procent av icke-respondenterna angivit ”i ganska stor utsträckning” eller ”i mycket hög 

utsträckning” skulle andelen för alla deltagare uppgå till ca 60 procent. 
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privatägda företag (33 %). Knappt en tiondel (9 %) arbetar inom offentligt ägda bolag 

respektive statlig förvaltning. Ytterligare 7 procent är verksamma inom landstings-

kommunal verksamhet (ej bolag). Endast 3 procent av respondenterna arbetar inom ideella 

verksamheter. Det finns stora skillnader i könsfördelningen mellan organisationstyperna. 

Nästan hälften av männen – 46 procent – arbetar i privatägda företag medan motsvarande 

andel bland kvinnorna uppgår till 24 procent. Hälften av kvinnorna (50 %) arbetar i kom-

munala verksamheter (ej bolag) medan endast en fjärdedel (25 %) av männen gör det. 

 

Organisationstyp Andel 

Kommunal verksamhet (ej bolag) 40 % 

Privatägt företag 33 % 

Statlig verksamhet (ej bolag) 9 % 

Offentligt ägt bolag 9 % 

Landstingskommunal verksamhet (ej bolag) 7 % 

Ideell verksamhet/förening 3 % 

Totalsumma 101 % 

Tabell 1.1 Fördelning av respondenterna efter organisationstyp, i procent 

Observera att tabellen inte summerar till 100 på grund av avrundning. 

 
Respondenterna har fått uppge i vilken utsträckning de arbetar med kvalitetsutveckling 

inom deras respektive organisationer. Drygt hälften (51 %) har svarat i mycket stor ut-

sträckning och ytterligare drygt en tredjedel (36 %) i ganska stor utsträckning. Nästan nio 

av tio uppger således att de arbetar mycket med kvalitetsfrågor. I detta avseende finns inga 

påtagliga skillnader mellan könen eller organisationstillhörighet. 

 

Omfattningen på personens arbete med 
kvalitetsutveckling i sin organisation 

    
Andel 

I mycket liten utsträckning 1 % 

I ganska liten utsträckning 12 % 

I ganska stor utsträckning 36 % 

I mycket stor utsträckning 51 % 

Totalsumma 100 % 

Tabell 1.2 Omfattningen på respondenternas arbete med kvalitetsutveckling, i procent 

 
Respondenterna har slutligen fått svara på i vilken egenskap de arbetar med kvalitets-

utveckling. Drygt en tredjedel (35 %) uppger i egenskap som chef och en fjärdedel i egen-

skap som projekt-/processledare (25 %). Ytterligare 14 procent uppger i egenskap som 

kvalitetsansvarig. En fjärdedel av respondenterna (24 %) har uppgett en annan egenskap. 

Det är en stor variation inom denna grupp, exempelvis forskare, konsulter och medarbetare 

utan särskilt kvalitetsansvar. Det finns en skillnad mellan organisationstillhörighet och i 

vilket avseende som man arbetar med kvalitetsutveckling. De som arbetar inom kommunal 

verksamhet (ej bolag) har en klart högre andel chefer som deltagit (48 %) i aktiviteter. De 

deltagare som är verksamma i statlig verksamhet (ej bolag) har i högre utsträckning (44 %) 

än genomsnittet uppgett annan egenskap (dvs. arbetar i annan funktion med kvalitets-

utveckling i sin organisation). En ytterligare skillnad är att chefer och kvalitetsansvariga i 
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något högre utsträckning uppger att de arbetar med kvalitetsutvecklingsfrågor i sin organi-

sation än andra.  

I vilken egenskap personen arbetar med 
kvalitetsutveckling i sin organisation 

Andel 

Som chef 35 % 

Som projekt-/processledare 25 % 

Som kvalitetsansvarig 14 % 

Annat 26 % 

Totalsumma 100 % 

Tabell 1.3 I vilken egenskap som respondenterna arbetar med kvalitetsutveckling, i procent 

1.3 Kvalitetsutveckling – begrepp, modeller och verktyg11 

Det finns ingen allmänt omfattad definition av kvalitetsutveckling. Enligt Svenska Akade-

mins ordlista uttolkas ordet kvalité som värde, egenskap, sort eller beskaffenhet (god be-

skaffenhet)
12

. Detta är en snäv definition som bara till en del fångar den innebörd som idag 

läggs i kvalitetsutveckling. Innebörden av kvalitetsbegreppet har fått en bredare betydelse 

allteftersom ekonomin har förändrats från ett produktions- till ett kundperspektiv. Det går 

att se kvalitetsutvecklingen i fyra faser (Figur 1.1) 

 

Figur 1.1 Kvalitetsområdets utveckling  

Källa: Bergman, B., Klefsjö, B., Kvalitet – från behov till användning, 5:e upplagan, Studentlitteratur Lund, 

2012, s. 101 

I början av efterkrigstiden var produktionsperspektivet det rådande med inriktning mot 

kontroll av färdiga produkter efter produktionen; man ville genom kontrollen plocka bort 

och kassera defekta produkter. Nästa fas i kvalitetsutvecklingen var att identifiera problem 

under själva produktionsprocessen för att rätta till olika förhållanden och därigenom få 

färre felaktiga produkter. Denna kvalitetsstyrning kom senare att ersättas med en synsätt 

som innebär att säkra kvalitén redan före produktionsprocessen; det gäller att ”göra rätt 

från början” genom att skapa förutsättningar för undvika fel. Det kan vara fråga om kon-

troller av inkommande material, förbättrad leveranssäkerhet för komponenter och rå-

                                                 
11 Detta avsnitt bygger framför allt på Bergman, B., Klefsjö, B., Kvalitet – från behov till användning, 5:e 

upplagan, Studentlitteratur Lund, 2012, s. 101; Lindström, J., Kvalitet och föredömen – vad står kvalitet för 

idag, IVA, 2008 och SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling, SIQ, 2012. 
12 Svenska Akademins ordlista över svenska språket, Svenska Akademin, 1998, 12:e upplagan 
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material, intrimning av logistikfunktioner och underhåll av produktionsapparaten innan 

man t.ex. ställer om denna till en ny eller annan produktvariant. Detta görs genom att 

formulera och uppdatera rutiner – kvalitetsledningssystem – för dessa olika områden. I det 

fjärde steget – kvalitetsutveckling – har kontrollaspekten fått ge vika för, eller snarare inte-

grerats i, ett vidare synsätt som innebär att man strävar efter ständiga förbättringar innan, 

under och efter produktion. Detta är ett synsätt som inte bara kommit att omfatta tillverk-

ningsindustri utan även övriga branscher inte minst tjänster inom privat och offentlig sek-

tor.  

Det finns flera snarlika definitioner på kvalitetsarbete. Den följande definitionen fångar de 

väsentliga aspekterna på detta arbete: 

”Kvalitetsarbete är en förmåga hos organisationer att effektivt vidareutveckla och leda 

verksamheten så att slutprodukten tillfredsställer såväl kundernas som ägarnas och 

övriga intressenters behov och förväntningar”.
13

 

Detta synsätt innebär att kvalitetsutveckling mer och mer kan karaktäriseras som en kund-

orienterad verksamhetsutveckling, som innebär att kundens nytta kommer i fokus. Det går 

också att säga att kvalitetsfrågor går från att vara en sidoordnad verksamhet till att bli en 

central del av linjeorganisationen och att hela organisationen ska genomsyras av olika slag 

av förbättringsarbete. En kundtillfredsställse förutsätter att alla i organisationen blir enga-

gerade och delaktiga i arbetet att öka värdet på produkten i kundens ögon. Detta kräver i 

sin tur att de anställda känner till mål för organisation och kan använda arbetsprocesser 

som är både effektiva och ger utrymme för att arbeta med förbättringar. De anställdas 

arbetstillfredställelse är en viktig faktor för att skapa kundtillfredsställelse. I slutändan 

leder detta till att kvalitetsutveckling är en ledarskapsfråga och arbetet med kvalité blir 

centralt för utveckling av företag.  

1.3.1 Modeller för kvalitetsutveckling 

SIQ erbjuder tre olika modeller – SIQ-modellen, EFQM-modellen och Malcolm Baldrige-

modellen – som försöker skapa en helhetssyn och en metodik för utvärdering och förbätt-

ring av hela verksamheter. 

SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling etablerades 1992 och är främst 

ett verktyg med vars hjälp en organisation själv kan utvärdera och förbättra sin egen verk-

samhet. Modellen bygger på tre hörnpelare:  

• Systematiken skapar ett sätt att ställa frågor som leder till insikt om hur den egna verk-

samheten fungerar. Fyra frågor
14

 ingår i systematiken: 

1. Hur gör vi för att …? (t.ex. Hur gör vi för att ta reda på vad våra kunder tycker om 

våra produkter?) 

2. I vilken omfattning gör vi det …? (t.ex. Frågar vi alla kunder eller bara vissa och 

hur regelbundet gör vi det?) 

3. Vilka resultat leder det till …? (t.ex: Redovisar vi våra mätningar över kund-

tillfredsställelse och hur är våra resultat jämfört med konkurrenterna?)   

                                                 
13 Lindström (2008), op. cit, s. 11 
14 Exemplen på frågor bygger på Bergman och Klefsjö (2012), op. cit. 
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4. Hur gör vi för att utvärdera och förbättra det vi gör? (t.ex: Har vi angreppssätt för 

att utvärdera hur vi mäter kundtillfredsställelse? Har vi funderat på att byta till 

andra mätmetoder?) 

• Strukturen är den ram utifrån vilken frågorna ställs och består av sju huvudkriterier (se 

Figur 1.2), vilka var och en är uppdelad i delkriterier. Det finns sammanlagt 25 del-

kriterier. 

• Kulturen utgörs av 13 grundläggande värderingar och ska stödja de angreppssätt, 

metoder och arbetsformer som organisationen tillämpar, liksom de beslut och vägval 

man gör. Dessa värderingar är enligt modellen ”kännetecknande för framgångsrika 

organisationer”. De grundläggande värderingar som finns i SIQ-modellen är:  

• Kundorientering 

• Engagerat ledarskap 

• Allas delaktighet 

• Kompetensutveckling 

• Långsiktighet 

• Samhällsansvar 

• Processorientering 

• Förebyggande åtgärder 

• Ständiga förbättringar 

• Lära av andra 

• Snabbare reaktioner 

• Faktabaserade beslut 

• Samverkan  
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Figur 1.2 Strukturen i SIQ:s verksamhetsmodell 

 
Malcolm Baldrige-modellen

15
 och EFQM-modellen (European Foundation for Quality 

Mananagent)
16

 har stora likheter med SIQ-modellen. Baldrige-modellen (11 värderingar) 

och EFQM-modellen (8 värderingar) har dock färre antal värderingar än SIQ-modellen. 

SIQ-modellen var ursprungligen starkt påverkad av principerna i Balridge-modellen. Ut-

märkelsen Svensk Kvalitet kan sökas med antingen SIQ-modellen, EFQM-modellen eller 

Baldrige-modellen som ansökningsunderlag.  

SIQ har också tagit fram några ”lightversioner” av verktyg för organisationers verksam-

hetsutvärdering. Ett av dessa är ”Snabbstart”. Detta verktyg kan användas på egen hand av 

en organisation eller under ledning av SIQ. Verktyget ska stödja organisationers lednings-

grupp eller arbetsgrupp att snabbt konkretisera prioriteringen av förbättringsområden. Ett 

självutvärderingsverktyg är InSIQt, som är ett webbenkätverktyg där medarbetarna deltar i 

en utvärdering av verksamheten. Syftet är att öka medarbetarnas engagemang och förstå-

else för organisationens styrkor och förbättringsområden. Ett ytterligare verktyg är Led-

ningens analys. Detta genomförs i form av arbetsseminarium med SIQ som moderator eller 

en serie interna arbetsmöten. Ledningen går igenom alla områden i verksamheten enligt ett 

malldokument. Både verktygen InSIQt och Ledningens analys kan användas i SIQ:s diplo-

meringsprocess (se Kapitel 3 för en beskrivning av denna process). 

Exempel på andra verktyg som ofta används i kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling är 

Six Sigma, och Lean. Dessa verktyg kan ses som mer konkreta metoder och arbetssätt 

inom ramen för de övergripande modeller för kvalitetsutveckling som beskrivits ovan Six 

Sigma är inriktad mot problem som uppstår på grund av bland annat variation i produkt-

ionsprocessen. Med metodiken i Six Sigma försöker man minska orsaker till defekter och 

variation i tillverknings- och affärsprocesser. I Lean ligger fokus på att skapa värde för 

kunden. Allt som inte skapar värde är ett potentiellt slöseri. Dessa principer har likheter 

med värderingarna i de kundorienterade kvalitetsutvecklingsmodellerna, t.ex. SIQ:s 

                                                 
15 För en närmare beskrivning den amerikanska utmärkelseprocessen för Malcolm Baldrige National Quality 

Award, se kapitel 6. 
16 För en närmare beskrivning av denna organisation, se kapitel 6. 
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modell. Det är viktigt i Lean att identifiera de olika värdeflödena (aktivitetsflöden eller 

processer som skapar värde för kund) för att effektivisera dessa så mycket som möjligt. 

Lean kan därför mycket förenklat sägas vara inriktad mot att öka flödeseffektiviteten. 

ISO (International Organization of Standards) publicerar flera standarder, bland vilka de i 

9000-serinen är kvalitetsledningssystem. Ett kvalitetsledningssystem kan definieras som en 

organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är nödvändiga för ledning och 

styrning av verksamheten med avseende på kvalitet. Det är viktigt att man har dokumente-

rat systemet i tillräcklig omfattning. Dokumentationerna ska vara ett stöd i det dagliga 

arbetet och en bas för revision av organisationen och dess sätt att arbeta med kvalitets-

frågor.
17

 ISO 9000-serien används av miljontals företag och organisationer i hela världen. 

Även ISO 9000 kan användas inom ramen för SIQ-modellen. 

1.4 Rapportens fortsatta disposition 

Nästa kapitel ägnas åt problembilden för SIQ och om det idag finns ett behov för ett stat-

ligt engagemang i det kvalitetsfrämjande arbetet. Även en redovisning och analys av målen 

för SIQ behandlas i detta kapitel. (kapitel 2). Därefter ges en detaljerad beskrivning av 

SIQ:s aktiviteter och insatser samt organisationen och finansieringen för genomförandet. 

Omfattningen och inriktningen av de faktiskt genomförda aktiviteterna beskrivs också 

(kapitel 3). Resultatet av verksamheten behandlas i form av insatsernas nytta för och bi-

drag till kvalitetsutvecklingen (kapitel 4). I det följande kapitlet är perspektivet framåt-

blickande genom att belysa både det behov som organisationerna idag har i sitt arbete med 

att utveckla kvalitén och de aktiviterer som SIQ bör arbeta med för att tillfredsställa detta 

behov (kapitel 5). För att också få ett omvärldsperspektiv beskrivs sedan i en internationell 

utblick hur kvalitetsarbetet genomförs och organiseras i andra länder (kapitel 6). Rapporten 

mynnar i det sista kapitlet ut i sammanfattande slutsatser och rekommendationer om hur 

det generella kvalitetsfrämjande bör genomföras och organiseras i Sverige (kapitel 7).   

                                                 
17 Detta stycke bygger på Bergman och Klefsjö (2012), op.cit. 
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2 Problembild och mål 

I en analys av programteorin är alltid utgångspunkten den problembild som initierade de 

insatser, projekt och program som ska genomföras för att komma till rätta med de identifie-

rade problemen. I detta kapitel görs först ett försök att rekonstruera den implicita problem-

bild som fanns vid etableringen av SIQ, vilket sedan följs av en beskrivning av de problem 

som olika aktörer och intressenter idag ser som motiv för att främja kvalitetsutveckling. 

Därefter beskrivs flera aktörer som på olika sätt arbetar med kvalitetsfrågor men även sta-

tens roll för främjandet av kvalitetsutveckling. Slutligen berörs målstrukturen för SIQ och 

hur denna är kopplad till problembilden. 

2.1 Problembilden vid bildandet av SIQ 

I början av 1980-talet började det i USA, Sverige och andra länder i Europa växa fram en 

oro hos industriledare och politiker över att man inte skulle kunna konkurrera framgångs-

rikt på den globala marknaden på grund av att kvalitetstänkandet hade försummats i till-

verkningen. Till stor del initierades denna oro av Japans förändrade roll på världsmark-

naden. I början såg man i västvärlden den snabba återuppbyggnaden efter kriget av indu-

strin i Japan och den ökande japanska exporten mest som ett prishot mot den egna 

exporten; industrin i västvärlden trodde sig kunna hävda sig väl i denna konkurrens genom 

att erbjuda en bättre kvalité på produkterna. Men så småningom förbättrades även kvalitén 

på de japanska produkterna och kom även att t.ex. överträffa kvalitén hos de amerikanska. 

Det var inte bara produkterna som hade en bättre kvalité utan också själva produktions-

systemet hade en högre effektivitet och resurssnålhet18 En symbol för denna förändring 

var Toyotas produktionssystem som innebar användning av metoder för att undvika felen 

från start och att åtgärda dem direkt, om de uppkom under produktionsprocessen. Det 

skulle inte heller bindas för mycket kapital i lager för halvfabrikat, råvaror och färdiga 

produkter utan lagret skulle vara så stort som behövdes för att hålla produktionen igång 

och för att leverera produkterna till kunderna. Detta synsätt på produktionssystem och 

kvalité kom senare att utvecklas till vad som idag kallas Lean.  

Till bilden hörde också att ökningen av produktiviteten i näringslivet hade varit betydligt 

lägre i Sverige (och i USA och i OECD) än i Japan under tre senaste årtiondena, om dock 

skillnaden mellan Sverige och Japan minskade under 1980-talet (se figur 2.1). Under 1980-

talet var också utvecklingen av produktiviteten i hela ekonomin betydligt svagare i Sverige 

och USA än i Tyskland och i EU-länderna (se figur 2.2). Japans framgångar på export-

marknaderna med produkter med hög kvalité och den svaga produktiviteten i näringslivet 

skapade en grogrund för uppfattningen att Sveriges konkurrenskraft behövde stärkas. 

                                                 
18 För en beskrivning om hur kvalitetstänkandet växte fram i Japan och USA, se Bergman, B, och Klefsjö, B., 

Kvalitet från behov till andvändning, Lund 2012, särskilt kapitel 3. 
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Figur 2.1 Arbetsproduktivitet (output per timme) i hela näringslivet i Japan, OECD och Sverige.  
Årlig procentuell förändring 

Källa: OECD Economic Outlook, June 

 

Figur 2.2 Utvecklingen av BNP per timme i Sverige, Tyskland, USA och EU 11 1970–2006. Index 1970=100 

Källa: OECD 

Denna problembild initierade ett samarbete i Sverige mellan företagsledare och företrädare 

för Regeringskansliet för att få till stånd en förbättrad kvalité i den svenska ekonomin. 

Detta initiativ var inte något unikt för Sverige; man hade ungefär samma uppfattning om 

problembildens karaktär även i flera andra länder, bl. a. i USA där man något tidigare än i 

Sverige började ta regeringsinitiativ för att främja kvalitetsutveckling i industrin. I Sverige 

resulterade uppmärksamheten på kvalitetsfrågor i att Nationalkommittén för Svensk 

Kvalitet
19

 bildades år 1986. I den forskningspolitiska propositionen 1989/90:90 föreslog 

regeringen att ett kollektivforskningsinstitut för kvalitetsutveckling skulle bildas, vilket i 

                                                 
19 År 1986 publicerade kommittén också skriften Svensk kvalitet – rätt sätt, Nationalkommittén för svensk 

kvalitet, 1986. 
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praktiken innebar att Nationalkommittén för Svensk Kvalitet avvecklade sin verksamhet. 

Det är intressant att notera att det i den nämnda propositionen inte tecknas någon problem-

bild för förslaget att bilda ett institut. Problembilden får snarast utläsas indirekt genom det 

angivna syftet ”att stimulera och underlätta ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete i 

alla delar av det svenska samhället”
20

. Det kan också noteras att främjandet av kvalitets-

utveckling inte bara omfattar industrin eller hela näringslivet utan har ”alla delar av det 

svenska samhället” som målgrupp. Detta breda synsätt på behovet av främjande insatser 

konkretiseras senare i propositionen, där det sägs att kvalitetsfrågorna spelar en viktig roll 

även inom de offentliga verksamheterna. Regeringen ansåg att det ”finns ett stort behov, 

både inom privat och offentlig sektor, att utveckla metoder för att utvärdera kvalitet i 

tjänster”
21

. Den offentliga sektorns utvecklingsbehov och möjligheterna att tillgodose detta 

borde därför enligt regeringen utredas i uppbyggnaden av den nya organsationen för 

kvalitetsutveckling. 

Det har framgått av beskrivningen ovan att det i regeringens forskningspolitiska propo-

sition inte fanns någon explicit identifiering av den problembild som var skälet till rege-

ringens förslag om inrättande av ett institut för kvalitetsutveckling. Det är troligt att rege-

ringen hade anammat näringslivets uppfattning om att Sveriges konkurrensläge, bl. a. mätt 

i produktivitet, hade försvagats gentemot Japan och andra länder och att kvalitetstänkandet 

borde stärkas för att öka den svenska konkurrenskraften; det fanns en sådan allmän kon-

sensus om denna problembild att den inte behövde beröras i propositionen. 

Vid en bedömning ex ante av en problembilds relevans försöker man göra en värdering 

baserat på de förhållanden som var kända vid beslutstidpunkten – gjordes vid tidpunkten 

för etableringen av institutet en rimlig bedömning av problemet givet de fakta och erfaren-

heter som då var kända? Sverige gick in i 1980-talet med erfarenheter från strukturkriser 

och låg tillväxt under senare delen av 1970-talet samtidigt som andra länder, främst Japan, 

var framgångsrika på exportmarknad och hade en högre produktivitet. Det låg nära till 

hands att tolka detta läge som en effekt av att Sverige hade halkat efter i kvalitetstänkande 

genom att inte fortlöpande arbeta med att förbättra arbetsprocesser, produktionsmetoder 

och produkter. När produktiviteten fortsatte att vara låg i början på 1980-talet förstärkte 

detta uppfattningen att något måste göras för att stärka konkurrenskraften. Näringslivet – 

som kunde antas ha förstahandskunskap om läget i företagen och på exportmarknaderna – 

ansåg att det borde ske en utveckling av kvalitén i olika avseenden för att klara konkurren-

sen med andra länder. Sammantaget betyder detta att den underförstådda problembilden 

vid denna tidpunkt kunde ses som en rimlig utgångspunkt för att på olika sätt förstärka 

möjligheterna att utveckla kvalitén. Det kan också nämnas att regeringen i den forsknings-

politiska propositionen såg ett behov av att förbättra kvalitén på tjänster inom offentlig 

sektor. 

I problembilden synes man dock inte ha beaktat att en förklaring till den låga produktivi-

teten under 1980-talet skulle ha kunnat vara att incitamenten för kvalitetsarbete försvaga-

des på grund av att devalveringen på 16 procent 1982, Detta skapade betydligt högre 

vinster i näringslivet och en ökad export trots en låg produktivitet. Man behövde därför 

inte stärka konkurrenskraften genom att på olika sätt effektivisera produktionen. Under 

1990- och 00-talet förbättrades produktiveten i industrin (se Figur 2.3) i samband med de 

rationaliseringar som då skedde i näringslivet samtidigt som Japans tillväxt och utveckling 

                                                 
20 Se prop. 1989/90:90, sid. 416 
21 Ibid. 
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stannade av. Detta skulle kunna tolkas som att problemen med den låga produktiviteten 

under 1980-talet till viss del klingade av under de två följande årtiondena
22

.  

 

Figur 2.3 Utvecklingen i Sverige av produktiviteten totalt och inom olika sektorer under perioderna 1981–
1990, 1991–2000 och 2001–2010. Årlig procentuell förändring. 

Källa: Konjunkturinstitutets databas 

I motiven för satsningar på kvalitetshöjande insatser finns ingen diskussion om att det finns 

ett marknadskompletterande behov av att staten engagerar sig i dessa frågor, dvs. att mark-

nadens olika aktörer inte själva skulle kunna klara att främja och utveckla kvalitén i verk-

samheten hos företag och organisationer. Det kan finnas flera förklaringar till varför denna 

fråga inte verkar ha diskuterats eller i varje fall inte spelat en central roll.  

Arbetet som ledde fram till bildandet av Nationalkommittén för Svensk Kvalité och till 

förslaget om ett institut i den forskningspolitiska propositionen 1989/1990 skedde till 

väsentlig del i samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Dessa såg främjandet av 

kvalité som en viktig fråga för att öka den svenska konkurrenskraften och det torde därför 

ha tyckts naturligt att manifestera detta genom att både staten och näringslivet var huvud-

män för ett institut. Det torde också ha spelat in att ledande personer i näringslivet var på-

drivande och också ville att staten skulle vara med organisatoriskt och i finansieringen av 

ett institut. En annan bidragande faktor kan också ha varit att man såg ”främjandet” som en 

”public good”, som inte skulle komma till stånd om enbart marknadens aktörer skulle 

sköta detta.  

Man bör också se detta i sitt tidssammanhang. Under 1980-talet var det ingen livlig och 

omfattande diskussion och prövning av om det fanns ett marknadskompletterande behov 

av om staten skulle engagera sig i olika verksamheter. I det perspektivet kan man se statens 

engagemang i ett kvalitetsinstitut som ett barn av sin tid. 

                                                 
22 Den minskade produktiviteten i flera sektorer under perioden 2001-2010 jämfört med perioden 1991-2000 

kan förklaras av försvagningen av ekonomin på grund av finanskrisen och dess följdverkningar under slutet av 

slutet av 00-talet.  
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2.2 Har problembilden förändrats? 

Produktiviteten är idag i ett något bättre läge (se figur 2.3), framför allt i industrin, än 

under 1980-talet, även om det har skett en försvagning av produktiviteten under de senaste 

åren på grund av finanskrisen och dess följdverkningar. Vid djupintervjuer med ledamöter 

i styrelsen, personer i intressentföreningen, andra aktörer inom området och deltagare på 

SIQ:s aktiviteter är man närmast samstämmiga om att konkurrenstrycket idag är mycket 

högre än tidigare, vilket kommer innebära att det behövs en allt högre produktivitet och 

kundtillfredställelse för att hävda sig på världsmarknaden. Det kommer enligt de intervju-

ade att krävas ett fortlöpande kvalitetsarbete för att förbättra både organisationen och pro-

dukterna.  

De intervjuade menar att globalisering kommer att ställa allt högre krav på företagens kon-

kurrensförmåga. Svenska företag – inom såväl tillverkning och tjänster – är i dag betydligt 

mera internationaliserade än under 1980-talet. Kvalitéttsarbetet kommer då att spela en 

viktig roll för att kunna uppnå både en hög inre (i verksamheten) och yttre effektivitet 

(kundtillfredställelse)  

Flera av de intervjuade har också påpekat att kvalitetsfrågor har kommit att betyda mer och 

för verksamheter inom den offentliga sektorn. Detta är bland annat en följd av att privata 

aktörer (kommersiella och ideella) har kommit att spela en allt större roll inom offentligt 

finansierad tjänsteproduktion som skola, vård och omsorg. Detta har medfört ett ökat be-

hov av att följa upp verksamheter utifrån olika kvalitetskriterier. Dessutom finns det ett 

behov att vid offentliga upphandlingar eller vid godkännande av etableringar inom ramen 

för LOV precisera de kvalitetskrav som ska ställas på olika verksamheter, bland annat med 

avseende på resurser, kompetens, processer, ledarskap och resultat. 

En generell trend är också att kommunala och statliga verksamheter i ökad utsträckning 

förväntas vara mera kundorienterade – medborgarperspektivet har till viss del gett vika för 

ett kundperspektiv. Detta byte av perspektiv har skett samtidigt som effektiviseringsfrågor 

har kommit i förgrunden; statliga myndigheter och offentligt finansierade verksamheter 

inom den kommunala sektorn behöver genomföra åtgärder och system för att få ett bättre 

utbyte av de befintliga resurserna eller som en myndighetsföreträdare uttryckte detta: ”Vi 

kommer att få ökade krav på prestationer och tillgänglighet samtidigt som detta ofta ska 

ske inom ramen för befintliga resurser – det är självklart att detta kommer att kräva en 

ökad effektivitet i verksamheten och detta kan bara uppnås om vi har ett kvalitetstänkande 

i hela myndigheten för att organisera verksamheten på ett smart sätt och producera tjänster 

som har hög kvalité.” 

Detta skulle enligt nästan alla intervjuade tala för att det idag finns ett närmast ökat behov 

av kvalitetsarbete hos både näringsliv och offentlig sektor. Det kan å andra sidan hävdas att 

det jämfört med 1980-talet och 1990-talet har skett en ökning av kunskapen om och för-

bättring av verktygen för kvalitetsutveckling. De olika verktygen – som t.ex. Lean, ISO 

och Six Sigma – har förbättrats och anpassats till flera verksamhetsområden, som t.ex. 

tjänster inom skola och vård. Dessutom har olika aktörer som t.ex. SKL, utbildnings-

förvaltningar i kommunerna, enskilda skolor, landsting och olika sjukhus uppmärksammat 

kvalitetsfrågorna mer än tidigare, bland annat för att förbättra resultaten i verksamheterna. 

Det har också vuxit upp en betydande marknad, där ett stort antal konsulter erbjuder sina 

tjänster inom kvalitetsutveckling, ofta kopplat till ett visst verktyg, t.ex. Lean. 

För att få en säkrare grund för en bedömning av problembilden kommer det i det följande 

avsnittet göras en beskrivning av andra, icke vinstdrivande, aktörers verksamhet inom 
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kvalitetsutveckling. Kan dessa aktörers verksamhet helt och hållet klara det behov av 

främjande insatser för kvalitet, vilket är en central del av problembilden? Eller kan aktö-

rernas verksamhet minska detta behov? Därefter kommer statens engagemang och roll i 

arbetet med kvalitetsfrämjande att beröras.  

2.2.1 Andra icke vinstdrivande aktörer inom kvalitetsutveckling 

Swedish Standards Institute, SIS 

Swedish Standards Institute, SIS, är en fristående ideell förening med medlemmar från 

både privat och offentlig sektor. SIS och dess medlemmar utarbetar standarder inom de 

flesta områden, till exempel bygg och anläggning, hälso- och sjukvård, konsumentpro-

dukter, lednings-/managementsystem, material- och maskinteknik, miljö och säkerhet. De 

mest kända standarderna är för kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning. SIS är en 

del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. SIS är 

medlem i det europeiska samarbetet CEN (European Committee for Standardization) och i 

det globala samarbetet ISO (International Organization for Standardization). 

SIS har tre produktområden: 

• Standardisering - Genom att delta i SIS standardiseringsarbete påverkar företag, orga-

nisationer och myndigheter standarderna inom sin bransch. 

• Standarder och handböcker - SIS ger tillgång till standarder och erbjuder e-tjänster och 

handböcker med fördjupning. 

• Utbildning och konsulttjänster - SIS erbjuder öppna eller företagsinterna utbildningar 

genom seminarier, rådgivning eller konsulthjälp. 

Ett standardiseringsprojekt finansieras av deltagande företag, organisationer, myndigheter 

och andra intressenter via särskilda projektavgifter. Till detta kommer statliga anslag som 

är relaterade till deltagarnas avgifter. När en standard är fastställd och klar publiceras den. 

Alla kan köpa standarden. Vinsten förs tillbaka till standardiseringsverksamheten. 

En teknisk kommitté (TK 304) – med nästan 40 företag och organisationer som deltagare – 

arbetar med kvalitetsledningssystem. Till kommittén är knutet nio arbetsgrupper och på SIS 

arbetar tre tjänstemän med dessa frågor. Omkring 25 av deltagana i kommittén är företag – 

t.ex. Sandvik, Volvo Personvagnar, Scania, Ericsson, Vattenfall, Posten och ISS Facility 

Services – medan resten av deltagarna är myndigheter (t.ex. FMV, Försäkringskassan, 

Trafikverket och Skolverket), regionala aktörer (t.ex. Västra Götalandsregionen), certi-

fieringsorgan eller olika slag av institut (bl. a. SIQ). På det internationella planet deltar SIS 

i tio kommittéer som arbetar med kvalitetsledning enligt ISO. SIS har som mål för arbetet 

med kvalitetsledning att 

• utöva inflytande från svenska intressenter i det internationella arbetet,  

• vid behov översätta berörda standarder och andra dokument.  

• informera om standarderna för att åstadkomma en bred kunskap om dessa i Sverige  

• ge stöd till användarna genom tolkning av krav.  

Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) 

Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) är ett ideellt förbund med cirka 1 100 medlemmar. 

Dessa utgörs av enskilda personer, regionföreningar och sektioner, företag och myndig-

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitetsledning
http://sv.wikipedia.org/wiki/ISO_14000
http://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6ledning
http://sv.wikipedia.org/wiki/CEN
http://sv.wikipedia.org/wiki/ISO
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heter. En övervägande majoritet av medlemmarna är personer som arbetar med kvalitets-

utveckling och som är intresserade av verksamhetsutveckling. Med verksamhetsutveckling 

menar SFK främst utveckling inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och säker-

het. Ursprunget till dagens förbund är Kontrollingenjörernas Förening som bildades 1952.  

SFK har delat in landet i nio regioner och bildat en förening i varje region. På regional nivå 

genomförs aktiviteter såsom seminarier, temadagar, studiebesök, frukostmöten och runda-

bordsamtal.  

Inom SFK finns också ett antal sektioner med olika intresseområden eller branschområden. 

Medlemmarna i en sektion erbjuds fördjupad kunskap och erfarenhetsutbyte inom special-

området. Sektionerna genomför informationsträffar, konferenser, kurser mm. 

Förbundet har till uppgift att stödja de regionala föreningarna samt genomför vissa nation-

ella aktiviteter, som exempelvis den årliga konferensen riktade till medlemmar: World 

Quality Day. En stor del av Förbundets intäkter kommer från certifieringsavgifter. Dessa 

genomförs av SFK Certifiering AB som är ett helägt bolag av SFK. SFK Certifiering 

grundades 1992 och är ackrediterat av SWEDAC för att utföra systemcertifieringar. Före-

taget är inriktat på certifiering av ledningssystem inom bland annat kvalitet, miljö, arbets-

miljö och informationssäkerhet.  

Svenskt Forum för Vårdkvalitet (SFV) 

Svenskt Forum för Vårdkvalitet (SFV) bildades 1986 med syfte att främja kvalitet inom 

vård och omsorg. Verksamheten är inriktad på att föra dialog kring olika teman inom 

kvalitetsområdet, sprida kunskap om goda exempel från kvalitetsarbete, erbjuda nätverk 

som underlättar kontakter mellan medlemmar samt att samverka med nordiska, europeiska 

och internationella föreningar inom kvalitetsområdet. Såväl enskild som organisation med 

intresse för kvalitetsfrågor inom vård och omsorg kan vara medlem. År 2011 hade före-

ningen 69 enskilda medlemmar samt 6 organisationsmedlemmar. Exempel på organi-

sationer som är medlemmar är: Dietisternas Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbets-

terapeuter, Sjukgymnastförbundet, Sveriges Privattandläkare, Sveriges Tandhygienistföre-

ning.  

Innovationsrådet 

Regeringen beslutade i maj 2011 att inrätta ett råd som ska stimulera innovations- och för-

ändringsarbete i offentlig verksamhet. Syftet är att ”höja effektiviteten och kvaliteten i 

offentlig verksam-het på nationell, regional och lokal nivå”
23

. Rådets uppgift är att öka 

kunskapen om vad som främjar innovation och kvalitet i offentlig verksamhet och få igång 

processer som gör att fler offentliga aktörer arbetar utifrån nytta, behov och särskilda för-

utsättningar. 

Innovationsrådet tar fram studier och kartläggningar om hur offentlig verksamhet arbetar 

med kvalitet Man har till exempel publicerat en forskningsöversikt om Lean och en studie 

om Lean och systemsyn i stat och kommun
24

. Dessutom har genomförts en enkätundersök-

ning om statliga myndigheters arbete med innovation, kvalitet och verksamhetsutveck-

                                                 
23 Ett nationellt råd för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet, Dir 2011:42 
24 Se Brännmark, M., Lean i kommun och myndigheter – en översikt över existerande empirisk 

forskningsliteratur, Innovationsrådet 2012 och Lean och systemsyn i stat och kommun – förutsättningar, hinder 

och möjligheter, Innovationsrådet 2012. 
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ling
25

. Rådet driver också viss form av utvecklingsarbete. Ett exempel är utveckling av 

metoder, mätningar och samverkansformer som bidrar till en effektivare miljötillstånds-

process med bibehållen rättssäkerhet. Rådet erbjuder även seminarier och workshop; ett 

flertal av dessa på temat design, kvalitet och innovation i vården. En annan uppgift för 

rådet är att sprida information om hur offentlig verksamhet såsom skola, vård och statliga 

myndigheter har funnit olika sätt att erbjuda service och nytta åt brukarna. Dessutom med-

verkar Innovationsrådet i genomförandet av utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet, i 

vilken myndigheter tävlar om i vilken utsträckning de arbetar efter följande fyra huvud-

kriterier: 

• kvalitet, enkelhet och effektivitet 

• engagerade och kompetenta medarbetare 

• förnyelse och innovation 

• hållbar och miljömedveten utveckling. 

Rådet har en styrelse och ett kansli och verksamheten pågår fram till 1 juni 2013. 

Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) 

Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) har sedan 1989 arbetat för att sprida kunskap om 

design som utvecklingskraft och konkurrensmedel. SVID finansieras i huvudsak via ett 

årligt basanslag från Tillväxtverket. Därutöver får stiftelsen intäkter från projektmedel 

samt avgifter från deltagande företag och organisationer. SVID genomför projekt med 

olika inriktningar. För närvarande driver SVID bl.a. ett projekt i Skåne och Blekinge där 

man främjar design och affärsutveckling i små tjänsteföretag. Ett annat exempel är utarbe-

tande av en forsknings- och innovationsagenda för design på uppdrag av Vinnova. Större 

satsningar bedrivs i form av program, inom vilka SVID driver projekt, skapar mötesplatser 

och lyfter fram goda exempel. Två aktuella program finns inom områdena hälsa och desti-

nation.  

SVID har sedan 2001 varit huvudman för Sommardesignkontor runt om i Sverige. Målet 

med verksamheten är att ge kvalificerad yrkespraktik till högskolestudenter, och att ge 

deltagande företag, kommuner och organisationer ökad insikt om designens bredd och 

betydelse som utvecklingsverktyg. SVID delar också ut stipendier till designstudenter med 

kandidatexamen och som planerar att fortsätta sin utbildning på magisternivå. 

Research Institutes of Sweden (RISE) 

Research Institutes of Sweden (RISE) är ett gemensamt varumärke för svenska industri-

forskningsinstitut. Sammanlagt ingår 16 institut i RISE, som delvis ägs av staten genom 

RISE Holding AB, som i sin tur är helägt av staten. Industriforskningsinstituten bygger 

upp, förädlar och förmedlar behovsmotiverad FoU och verkar mellan högskolans forskning 

och näringslivetes utveckling. De 16 instituten är grupperade inom fyra koncerner: 

Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT samt Swerea. RISE om-

sätter drygt 2,5 miljarder årligen och har sammanlagt 2 200 anställda. Drygt hälften (60 %) 

av intäkterna kommer från näringslivet i form av projekt- och uppdragsfinansiering. Reste-

rande belopp utgörs av anslag, dels i form av strategiska kompetensmedel som RISE för-

delar till instituten, dels i form av projektfinansiering från statliga myndigheter eller EU:s 

                                                 
25 Se Statliga myndigheters arbete med innovation, kvalitet och verksamhetsutveckling. En enkätundersökning, 

Innovationsrådet 2012. 
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forskningsprogram. Flera av instituten arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Swerea har 

exempelvis lean-specialister som arbetar med att föra in tankesätt och verktyg för Lean 

produktion i företagen. SP bedriver forskning om lean i produktionsprocesser samt utbildar 

och certifierar i ledningssystem för bl.a. kvalitet. 

Lean Forum 

Lean Forum är en ideell förening som bildades 2000 och har i dag över 5 500 privatperso-

ner som medlemmar. Föreningen har inga medlemsavgifter. Föreningen, som har ett kansli 

med en anställd, anordnar seminarier och konferenser samt tar fram handböcker om lean. 

Därutöver stödjer organisationen forskning och utveckling inom lean. Föreningen pris-

belönar varje år ”Best Practice” och goda exempel på lean-arbete genom att dela ut 

Svenska Leanpriset. Verksamhetens intäkter utgörs av intäkter från aktiviteter, som semi-

narier och konferenser, samt från publikationer. Man arrangerar varje år en stor konferens 

– Lean Forum Konferens. Omkring 500 personer deltog på konferensen 2012. Dessutom 

anordnas varje år en konferens på sjukvårdsområdet. Lean Forum är inte engagerat i 

konsultverksamhet. Däremot lämnar organisationen information om konsulter på hem-

sidan, liksom information om litteratur och aktuella evenemang inom Lean. 

Sammanfattande bild 

Ingen av aktörerna, möjligen med undantag av SFK, har .en generellt främjande roll för 

kvalitetsutveckling. Alla aktörer – förutom SFK – har en inriktning mot ett kvalitetsverk-

tyg och/eller en målgrupp av företag (se tabell 2.1). SIS och Lean Forum är starkt knutna 

till olika verktyg (ISO-standards resp. Lean) och SVID har en inriktning mot design. RISE, 

Innovationsrådet och SVF är inriktade mot var sin målgrupp – industriföretag, myndig-

heter eller vårdverksamhet. SFK, Lean Forum och SVF skiljer sig från övriga aktörer ge-

nom att ha en medlemskrets som består främst av enskilda individer. Det är en betydande 

skillnad i organisationernas storlek och finansiering. Rise har en omfattande verksamhet 

och stora intäkter medan t.ex. Lean Forums kansli består av en enbart en person. SIS och 

RISE har byggt upp en mycket nära samverkan med företag och organisationer vid ut-

veckling av standards resp. olika forskningsprojekt; SIS har t.ex. en teknisk kommitté och 

arbetsgrupper med företag och myndigheter vid utformning av nya ISO-standarder. 
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Namn Typ av  
organisation 

Huvudsaklig 
finansiering 

Huvudsakligt 
verksamhetsområde 

Huvudsaklig 
målgrupp 

SIS Ideell förening Deltagaravgifter, 
försäljning av 
standarder, och 
konsulttjänster 

Ta fram och utveckla 
standarder (bl. a. ISO-
standards) inom 
ramen för 
internationellt 
samarbete 

Stora delar av 
privat och offentlig 
sektor 

SFK Ideell förening Certifierings- 
avgifter och 
medlems 
avgifter 

Erbjuder fördjupad 
kunskap och 
erfarenhetsutbyte till 
medlemmar inom 
verksamhetsutveckling 

Personer som 
arbetar med 
kvalitetsfrågor 
främst inom 
industrin. 

SVF Ideell förening Medlemsavgifter Skapa nätverk och 
sprida kunskap om 
kvalitetsarbete inom 
vården 

Personer 
intresserade av 
kvalitetsfrågor och 
verksamma inom 
vård och omsorg 

Innovations-
rådet 

Kommitté Anslag Utveckla och sprida 
kunskap om 
innovation och kvalitet 
i offentlig sektor 

Offentlig 
verksamhet på 
nationell, regional 
och lokal nivå 

SVID Stiftelse Anslag, offentliga 
projektmedel 

Driver design 
utvecklings projekt 
riktat mot företag och 
organisationer 

Både privata och 
offentliga 
organisationer 

RISE Aktiebolag Uppdrags- och 
projektfinansiering 
från näringslivet 
samt anslag 

Driver behovs-
motiverad FoU 

Näringsliv och 
akademi 

Lean 
Forum 

Ideell förening Intäkter från 
aktiviteter och 
publikationer 

Informera och ge 
kunskap om lean 

Personer som 
arbetar med lean 
oavsett bransch/ 
sektor 

Tabell 2.1 Sammanfattning av övriga nationella icke vinstdrivande organisationer som arbetar inom 
kvalitetsområdet. 

Business Excellence Sverige 

Ett samarbete mellan icke vinstdrivande organisationer inom kvalitetssektorn i Sverige tog 

form under 2011. Organisationerna såg fördelar med en samverkan för att få en starkare 

röst i samhällsdebatten men också för att inte konkurrera beträffande utbud av konferenser, 

workshops, etc. Denna ambition har resulterat i nätverket ”Business Excellence Sverige”, 

där IAQ (International Academy for Quality), SFK, SIQ, SIS, SKL samt Kvalitetsmässan 

ingår.
 26

 Nätverket har som syfte att ”positivt påverka och utveckla business excellence
27

 i 

Sverige och därmed främja svensk kvalitet”. Lean Forum har valt att inte delta i nätverket 

                                                 
26 IAQ är en internationell, icke-vinstdrivande och oberoende organisation som främjar kvalitetsarbete. 

Akademiker deltar i tankesmedjor som är verksamma inom organisationen. Kvalitetsmässan arrangeras 

vartannat år och ägs av Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. 
27 Med Business Excellence menas “att skapa rätt värde och nytta för verksamhetens kunder på effektivast 

möjliga sätt genom att tillvarata organisationens, medarbetarnas och partners samlade resurser och 

kompetenser”. 
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Business excellence Sverige kommer enligt planerna att ha samverkansaktiviteter rörande 

opinionsbildning, erfarenhetsutbyte, gemensamma seminarier, terminologi, definitions- 

och standardiseringsarbete, metodutveckling samt gemensamma studier. Business 

Excellence Sverige har för avsikt att arrangera kongressen för EOQ (European Organisat-

ion for Quality) i Sverige år 2014. Utifrån de samverkansaktiviter som Business 

Excellence Sverige planerar göra synes det vara en förhållandevis ambitiös dagordning för 

att främja kvalitetsutveckling – aktiviteterna torde kräva relativt omfattande insatser från 

de olika aktörerna i nätverket för att kunna förverkligas. Detta bör ses mot bakgrund av 

flera av aktörerna har små kansliresurser och knappast ingen finansiering för aktiviteter 

utöver den ordinarie verksamheten. Samarbetet mellan aktörerna är ännu i sin linda och 

genomförandet av gemensamma aktiviteter har därför än så länge varit begränsat. 

2.2.2 Kan andra aktörer spela samma roll som SIQ för 
kvalitetsutveckling? 

Det finns med andra ord flera icke vinstdrivande organisationer som arbetar med kvalitets-

utveckling. Organisationerna skiljer sig åt med avseende på uppdrag, målgrupp och finan-

siering. Ingen av de intervjuade anser att SIQ har en överlappande verksamhet gentemot 

dessa andra organisationer. SIQ upplevs ha en unik roll som främjare av kvalitetsutveckl-

ing bl.a. därför att organisationen arbetar brett över bransch- och sektorsgränserna. En 

annan sak som lyfts fram av de intervjuade är att SIQ uppfattas stå för ett övergripande 

synsätt på kvalitet som inte är kopplad till ett specifikt verktyg. 

En övervägande majoritet av respondenterna i enkäten, 75 procent, uppger att de inte kan 

bedöma om det finns någon annan aktör som skulle kunna fylla samma roll som SIQ inom 

kvalitetsutveckling. Detta beror troligen på att dessa respondenter inte anser sig ha till-

räcklig kunskap om andra aktörer. Andelen som inte anser sig kunna göra en bedömning är 

högre hos kvinnor än män. Denna andel är också högre hos de som är anställda i 

kommunal sektor än i privata företag och hos de som arbetar med kvalitetsfrågor i liten 

utsträckning än de som arbetar med dessa frågor i mycket hög utsträckning. Av de som 

arbetar i privata företag kunde t.ex. 67 procent inte göra en bedömning om andra aktörer 

jämfört med 84 procent för de som hade en anställning i kommunal sektor. 

Det är således en fjärdedel av respondenterna (186 personer) som anser sig kunna bedöma 

om det finns andra aktörer som kan fylla samma roll som SIQ. Av dessa anser knappt 40 

procent (71 personer) att SIQ är bäst lämpad för att främja kvalitetsutveckling jämfört med 

andra offentliga och privata aktörer (figur 2.4). Dessa respondenter lyfter bl.a. fram samma 

ståndpunkter som framkommer i djupintervjuerna, nämligen att Institutet står för en helhet 

av kvalitetsbegreppet och inte ett specifikt verktyg samt att SIQ särskiljer sig på så sätt att 

Institutet är verksamt i alla branscher och sektorer. Andra styrkeområden som lyfts fram av 

flera är att SIQ är fri från ekonomiska intressen och har många års erfarenhet. En 

kommentar som tydligt jämför SIQ med andra alternativ är: 

”Konsulter är inte objektiva och har inte ett ärligt syfte att hjälpa bolagen. Drivkraften 

är att generera konsultuppdrag. Högskolor/universitet är för teoretiska och för lite för-

ankrade i tillämpningar eller använder abstrakta modeller som inte går att arbeta 

praktiskt med. SIQ - har ett pragmatiskt synsätt där existerande modeller får ett sam-

manhang och knyts ihop. Ett ärligt syfte att hjälpa företag till självhjälp.” 
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Figur 2.4 Skulle någon annan aktör på ett bättre, sämre eller lika bra sätt kunna fylla samma roll som SIQ 
för att främja kvalitetsutveckling i Sverige? Fördelning (i %) av respondenterna på alternativen bättre än 
SIQ, lika bra som SIQ, och sämre än SIQ.  

Anm: 186 respondenter (25 % av alla respondenter) ansåg sig kunna svara på denna fråga 

Källa: Sweco:s enkät till deltagarna 

Drygt 45 procent (87 personer) av de svarande som anser sig kunna bedöma om det finns 

andra lämpliga aktörer, uppger att det finns andra aktörer som skulle kunna utföra Institu-

tets uppdrag på ett lika bra sätt som SIQ. Vissa av dessa (åtta personer) menar att Qualis
28

 

är ett bra alternativ för att mäta och utveckla kvalitet i skolan, eftersom denna modell är 

mer skolanpassad. Lika många uppger att främjandeuppdraget likväl skulle kunna ligga 

hos något eller några universitet och högskolor. Ett par respondenter menar att uppdraget 

skulle kunna utföras av SIS i stället för SIQ.  

En relativt liten andel, 15 procent (28 personer), uppger att det finns andra aktörer som 

skulle kunna fullgöra rollen/uppdraget på ett bättre sätt än SIQ. Det finns en viss kritik mot 

att SIQ:s modell och angreppssätt inte är anpassade till styrningen av statlig verksamhet 

och styrningen av vård, skola och omsorg. 

”Jag jobbar med skolfrågor där en aktör med större insikt kring dessa lätt skulle kunna 

ersätta SIQ”   

”Det behövs en etablerad aktör som riktar in sig på kvalitetsutveckling i offentlig 

sektor.” 

Det finns också en del kritiska kommentarar, som egentligen inte fokuserar på om SIQ:s 

funktion skulle utföras av någon annan befintlig aktör, utan i stället ger uttryck för uppfatt-

ningen att institutet behöver utvecklas. Ett exempel på en sådan uppfattning är: 

”Jag ser ett mycket starkt behov av förnyelse inom SIQ. SIQ rider mycket på själva ut-

märkelsen och utdelningen av priset. Jag saknar lite mer framåtanda, nytänkande inom 

kvalitetsutvecklingsområdet. Det är lätt att konstatera varför man ska efterleva värde-

ringar och principer, men betydligt svårare att ge support med konkreta tillvägagångs-

                                                 
28 Qualis heter egentligen Q-steps Kvalitetssäkring AB. Företaget erbjuder en särskild kvalitetsmodell för 

förskolan t.o.m. gymnasiet samt för äldreomsorgen. Företaget utbildar granskare och erbjuder certifiering. 
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sätt för att uppnå efterlevnad. När man som jag arbetat en längre tid med kvalitet och 

dessutom läst flertalet kurser på universitet inom ämnet vill jag ha mer spjutspets-

kompetens baserat på given empiri. Här skulle jag gärna se att SIQ profilerar sig 

starkare, piggare och tydligare.”  

Baserat på uppfattningen hos de intervjuade samt enkätresultatet kan konstateras att de 

tillfrågade i liten utsträckning uppger att det finns andra aktörer som skulle kunna ta över 

den roll som SIQ har i dagsläget. Det finns inte heller några uppenbara överlappningar 

mellan SIQ och de icke- vinstdrivande organisationer som har kartlagts.  

2.2.3 Synpunkter på statens roll  

En central fråga i problembilden är om det finns ett marknadskompletterande behov i 

arbetet med att främja kvalitetsutveckling. Kan marknaden – t.ex. konsultföretag, nätverk, 

föreningar och organisationer – sköta detta på egen hand, eller behöver staten engagera 

sig? Det har framgått av den tidigare beskrivningen (se avsnitt 2.2.1) att det finns flera 

aktörer som är inriktade på olika modeller eller verktyg – t.ex. ISO och Lean – eller på 

vissa målgrupper. Det har på dessa olika områden vuxit fram aktörer som har en samord-

nande roll eller nätverksfunktion, i några fall med statligt engagemang och i andra fall i 

privat regi. 

I början av 1990-talet när SIQ bildades kan man tolka regeringens och övriga aktörers in-

ställning – som denna kom till uttryck i beslut – att det var nödvändigt med ett statligt 

engagemang för att få till stånd ett kvalitetsmedvetande som skulle bidra till att stärka 

Sveriges konkurrenskraft. Frågan inställer sig om det generella kvalitetsfrämjande arbete 

som SIQ genomför (se kapitel 3 för en detaljerad genomgång) fortfarande kräver ett statligt 

engagemang med tanke på framväxten av olika aktörer som inom sina respektive områden 

arbetar med kvalitetsutveckling: Behöver staten stötta en verksamhet, idag i form av SIQ, 

som ska ha ett bredare uppdrag i kvalitetsarbetet än de andra aktörerna? 

Statens eventuella fortsatta engagemang i SIQ togs upp i djupintervjuerna med styrelse-

ledamöter i SIQ och intressentföreningen, företrädare för andra kvalitetsfrämjande aktörer, 

forskare, tjänstemän på vissa myndigheter och respondenter på enkäten om SIQ. 

Samtliga av de intervjuade – med något undantag – ansåg att det finns ett behov av en 

organisation som är oberoende och har legitimitet i främjandet av utvecklingen av kvalité - 

annars menade man att det finns en risk för ett konsultdrivet utvecklingsarbete. Staten be-

höver därför vara en del av en sådan organisation för att borga för oberoende och legitimi-

tet. Dessutom behövs, enligt de intervjuade, en organisation som kan samla olika sektorer i 

samhället som näringsliv, olika branscher, offentlig sektor och forskning samt främja ett 

nätverksbyggande mellan dessa sektorer. Denna positiva inställning till statligt engage-

mang var ofta kopplad till synpunkter på hur verksamheten i ett organ som SIQ skulle bed-

rivas för att få statligt stöd, till exempel att det skulle ske en bättre spridning av resultat och 

erfarenheter samt att nätverksbyggande skulle prioriteras – det var således inte fråga om 

något ”carte blanche” för en fortsatt drift av befintlig verksamhet i SIQ. 

I enkäten ställdes frågan om man anser att staten även fortsättningsvis bör vara engagerad i 

SIQ: Den samstämmighet i uppfattningar som framkom i intervjuerna återspeglas också i 

enkätsvaren; 90 procent av respondenterna besvarade enkätfrågan jakande, medan endast 

10 procent ansåg att det inte i fortsättningen behövdes ett statligt engagemang (figur 2.5). 

Denna svarsfördelning på ja- och nejalternativen skiljer sig inte nämnvärt åt mellan män 

och kvinnor eller mellan respondenter som kommer från olika organisationer; andelen 
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jakande svar är t.ex. 91 procent för respondenter från privata företag och mellan 87 och 96 

procent för svarande som arbetar inom kommunal, landstingskommunal eller statlig verk-

samhet. 

Den roll i kvalitetsfrågor som respondenten har i sin egen organisation har inte spelat 

någon roll för synen på statligt engagemang; andelen som anser att det behövs ett sådant 

engagemang är ca 90 procent oberoende av om man arbetar som chef, projekt-

/processledare eller kvalitetsansvarig. Det har heller ingen betydelse för inställningen till 

statligt inflytande i vilken utsträckning som man i vardagslag arbetar med kvalitetsfrågor; 

oberoende om man i mycket stor utsträckning eller ganska liten utsträckning arbetar med 

dessa frågor har ca 90 procent svarat jakande på enkätfrågan.
29

 

 

Figur 2.5 Statens roll för kvalitetsutveckling. Anser du att staten även fortsättningsvis bör vara engagerad i 
SIQ? Andel (i %) av de personer som deltagit på SIQ:s aktiviteter. 

Anm. Antal respondenter. 707 

Källa: Sweco:s enkät till deltagarna 

Omkring 600 eller 85 procent av respondenterna har utnyttjat möjligheten att i ett öppet 

svar utveckla varför man ansåg att staten bör vara engagerad i SIQ (de som svarade ja) 

resp. varför staten inte bör vara engagerad i SIQ (de som svarade nej). 

Synpunkter från de som svarade ja om det statliga engagemanget 

I de öppna svar (ca 550 st) som är positiva till statligt engagemang återkommer med lite 

olika tonvikt de synpunkter som refererats ovan från djupintervjuerna. 

Ett genomgående tema är att staten behövs för att ge kvalitetsarbete ett oberoende och 

legitimitet, som kan vara svårt att uppnå om verksamheten påverkas av vinstintressen. Det 

ger också, enligt respondenterna. en trovärdighet åt arbetet, så att kvalitetsfrågor inte kan 

avfärdas som enbart ett näringslivsintresse. Det är viktigt att ”säkra att SIQ är en fristående 

aktör som inte påverkas av kommersiella påtryckningar. Statens engagemang stärker SIQ:s 

roll som seriös aktör, som därför kan verka brett inom olika områden”. Flera tror också att 

ett helt avgiftsfinansierat SIQ blir alltför aktörsberoende för att kunna vara pådrivande och 

                                                 
29 Det kan vara intressant att notera att även de personer (110 respondenter) som ansåg att det fanns bättre 

eller lika bra alternativ till SIQ (se figur 2.4) i mycket hög utsträckning (75 %) ansåg att staten även i 

fortsättningen bör vara engagerad i SIQ. Generellt sett är det således enligt enkäten en hög uppslutning om 

statens roll i SIQ. 
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utvecklande. Det statliga engagemanget ses också som en försäkran om ett långsiktigt 

engagemang, som kanske inte kan uppnås med privata aktörer; statlig delfinansiering 

återspeglar en prioritering och att frågan har diginitet, vilket kan ha ett signalvärde. 

”För att det annars finns risk för att engagemanget dör. Privata aktörer kan inte vara 

så objektiva och altruistiska som ett delvis statligt drivet institut kan vara. Och det 

behövs! Kvalitetsfrågor har svårt att få fäste i svenska företag. När tiden är mogen kan 

SIQ trappa ner insatserna men det är inte nu.” 

Ett liknande tema är betoningen på att en kvalitetsdriven verksamhetsutveckling är av 

strategisk betydelse för Sverige. Om denna uppgift överlämnas till ”privata aktörer och 

utan övergripande samordning är risken stor att olika särintressen av konkurrensskäl 

framhäver sig som den rätta vägen”. Enligt detta synsätt är det – som vissa framhäver – en 

nationell fråga att ha ett gott kvalitetsrenommé. Det innebär att staten måste sätta tonen och 

stimulera ´”företagen att jobba med frågorna, Att enbart driva ett kvalitetsarbete baserat på 

marknadskrafterna ger ett för reaktivt beteende. Sverige behöver vara världsledande i 

kvalitetsfrågor för att bibehålla sin konkurrenskraft”. Det framhålls att det för landets 

utveckling och framgångar på den internationella marknaden är viktigt att alla 

organisationer har en ambitiös kvalitetsutveckling som mål. Detta betyder att det behövs en 

kvalificerad organisation för kvalitetsfrågor: 

”Det är en nationell angelägenhet att företag, organisationer, myndigheter, m fl har en 

kvalificerad organisation att vända sig till i kvalitetsfrågor både för information och för 

kvalitetsutveckling.”. 

Ett annat tema som kan uttolkas från svaren är att kvalitetsarbete inte bara är en fråga för 

näringslivet utan är väl så viktigt för verksamheter inom staten, kommuner och landsting. 

Man anser det viktigt att samhället driver på kvalitetsarbetet i offentlig sektor och inte 

minst i kommunerna; effektiva kundorienterade organisationer inom kommun och stat är 

ett nationellt intresse som bör stimuleras – det är en god investering. Man pekar på att även 

offentlig verksamhet har behov av att tillgodose ”medborgarna rättmätiga förväntningar på 

kvalité” och detta lämpligen kan ske med stöd av SIQ; det blir enklare att anpassa detta 

stöd till offentlig sektor, om den stödjande organisationen har kunskap om och koppling 

till staten. 

”Kvalitetsarbete är centralt för offentligt finansierad verksamhet och därför är det en 

fördel att staten har inflytande över SIQ. Eftersom samma typ av verksamhet bedrivs i 

samtliga kommuner och landsting och län är det en given stordriftsfördel att på 

nationell nivå utveckla former för kvalitetsarbete.” 

”Förbättringspotentialen inom statlig och kommunal sektor är enorm. Detta kan 

adresseras med kvalitets- och verksamhetsutveckling, vilket är nödvändigt i framtiden, 

när skattemedlen ska räcka till för mer och mer. Att investera i SIQ:s verksamhet kan 

ge direkt ”payback” i statskassan, om statlig och kommunal verksamhet också tar del 

av kunskapen som erbjuds.” 

Synpunkter från de som svarade nej på frågan om det statliga engagemanget 

De öppna svaren (ca 50 st) från de som inte ansåg att staten bör vara engagerad i SIQ 

utmärks av en generell skepsis mot statligt inflytande och engagemang, t.ex. ”jag har aldrig 

sett korrelation mellan statlighet=ökad kreativitet” eller ”staten har sällan visat sig ligga i 

någon som helst framkant”. Det finns också de som anser att staten inte bör engagera sig 

på grund av att de inte uppskattar SIQ:s arbete och koncept, t.ex. en respondent som anser 
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att staten inte bör ”legitimera de ganska snäva – new public management influerade – 

koncept för kvalitetsutveckling som SIQ står för”. Andra anser att SIQ:s arbete inte är 

något unikt som skiljer sig från vad andra aktörer gör, i synnerhet inom skolområdet: 

”Varför just SIQ – det finns andra aktörer och en myndighet som borde ta ansvar för detta 

vad gäller kvalitetsarbete inom skolväsendet.” Det finns också åsikten att staten inte ska 

välja ett verktyg som SIQ står för; ”en bättre anpassning till varje verksamhets 

förutsättningar och vilka kvalitetssystem som passar just den verksamheten” vore en 

optimal lösning. 

Flera respondenter tar upp frågan om statens medverkan i SIQ är nödvändig eller 

önskvärd. Verksamheten kan enligt dem överleva utan ett statligt engagemang; SIQ:s 

verksamhet kan vara ”helt medlemsdriven utan statens inblandning”. Enligt en annan 

respondent kan verksamheten ”drivas som ett nätverk mellan företag och 

organisationer/förvaltningar”. Ett stöd skulle också snedvrida konkurrensen med andra 

aktörer, ”det kan nämnas att det finns många kvalitetssäkringsföretag och att dessa troligen 

är likvärdiga, de bör därför konkurrera på marknaden”; dessutom anser denne respondent 

som arbetar inom utbildningsväsendet att ”en del av det som mäts via SIQ:s metod inte är 

särskilt intressant för oss, även om en del är det”. 

En respondent har inga invändningar mot statens engagemang i kvalitetsutveckling men 

anser att statens resurser för att främja och stödja arbete inom kvalitetsledning och 

verksamhetsutveckling i stället borde läggas på SIS
30

. 

2.3 Målstrukturen 

När problembilden är identifierad är nästa steg att utforma en målstruktur. I nästa avsnitt 

ges först en kort beskrivning av hur man bygger målstruktur för att därefter beröra de mål 

som satts upp för SIQ.  

2.3.1 Att bygga en målstruktur 

Utgångspunkten för mål för ett projekt/program/institution är problembilden; det är den 

som styr inriktning och omfattning. Ju mer precist man identifierar eller avgränsar 

problembilden, desto lättare är det att utforma mål och insatser som är ”skräddarsydda” för 

att lösa problemet. Med en målstruktur menas den mål-medel-hierarki som används vid 

styrning av verksamheter (se figur 2.6). Överst i en hierarki finns ett huvudmål och/eller ett 

syfte som på ett övergripande plan uttrycker vad projektet ska uppnå. Huvudmålet, som 

ska knyta an till den problembild som initierade verksamheten, bryts vanligtvis ner i flera 

underliggande delmål som är mer konkreta till karaktären. Delmålen är medlen för att 

uppnå huvudmålet. På nästa nivå finns mål för de aktiviteter eller insatser som ska 

genomföras i projektet. 

På detta sätt bildas en mål-medel-hierarki eller mål-medel-kedja med ett antal styrnivåer 

för verksamheten. Är målstrukturen konsistent kommer uppfyllelse av aktivitetsmålen att 

vara analogt med uppfyllelse av delmål och huvudmål, då de förra är ett medel för att 

uppnå de senare.  

Det finns betydande fördelar med en tydlig mål-medel-kedja med starka saklogiska 

kopplingar mellan olika nivåer.  

• Verksamheten blir mer genomtänkt  

                                                 
30 Swedish Standards Institute 
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• Styrningen och delegeringen av ansvaret för olika delar av verksamheten underlättas  

• Prioriteringar mellan olika insatser underlättas  

• Uppföljning och utvärdering av genomförda insatser underlättas 

• En klar målstruktur innebär att verksamheten blir mer flexibelt ifall omvärlden 

förändras. Genom att ändra målen för verksamheten kan inriktningen styras om efter 

de nya förutsättningarna, vilket är svårare att göra om målsättningarna är outtalade. 

Det är viktigt att målen är mätbara för att kunna utvärdera en insats. I vissa fall är målen 

mätbara, men det är det är svårt att få tillgång till den information som behövs för att 

kunna mäta resultatet. I andra fall kan målen vara formulerade på ett oklart och oprecist 

sätt. I dessa och relaterade fall finns det ett behov av mått – indikatorer – som fångar 

innebörden av målen och visar om man når de mål
31

 som är satta för verksamheten. 

 

Figur 2.6 Målstruktur – en principskiss 

 
Ett mål kan formuleras som ett resultat- eller ett effektmål. Med effekt menas en 

förändring som inträffar som en följd av en genomförd insats och som annars inte skulle ha 

inträffat. Detta betyder ett kontrafaktiskt synsätt: Vad skulle ha inträffat om man inte 

genomfört en insats jämfört med vad som faktiskt hände? När det inte finns uppgifter att 

genomföra en regelrätt effektanalys, kan man behöva förlita sig på olika slag av 

bedömningar för att få en uppfattning av om man har nått de effekter som angivits i ett 

mål. 

2.3.2 Målstrukturen för SIQ 

Enligt stadgarna
32

 för Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) ska Institutet ”stimulera och 

bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället”. Regeringen 

godkände stadgarna 15 november 1990
33

, som var en del av ett avtal mellan svenska staten 

(företrädd av STU
34

) och Intressentföreningen Kvalitetsutveckling om genomförande och 

finansiering av den verksamhet som ska bedrivas vid SIQ. Det generella syftet med 

verksamheten preciseras något i stadgarna genom att uttala att ”Sveriges konkurrenskraft 

som nation skall stärkas och den gemensamma välfärden höjas genom en fortsatt 

förändringsprocess som leder till att arbete och produktion, varor och tjänster 

                                                 
31 Idealt sett ska målen klara de s k SMART-kriterierna (målen ska vara specifika, mätbara, accepterade, 

realistiska och tidssatta). 
32 Stadgar för Institutet för kvalitetsutveckling, Bilaga till regeringsbeslut 1990-11-15 nr 9 
33 Regeringsbeslut 1990-11-15, nr 9 
34 Styrelsen för teknisk utveckling 
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tillfredsställer kundens uttalade eller underförstådda önskemål och behov”
35

 Denna 

precisering kan ses som en förvånansvärt modern variant av den nu rådande filosofin inom 

kvalitetsutveckling, som starkt betonar vikten av kundtillfredsställelse. Det är dock ett 

mycket generellt syfte – i vilket mycket kan inrymmas – som inte kan fungera som en 

styråra för ledningen och prioriteringen av verksamheten vid ett kvalitetsinstitut. Man 

förväntar sig därför att ett så vittomfattande och grandiost syfte kompletteras med konkreta 

mål som ger en uttolkning av det övergripande syftet. 

Efter en genomgång av befintlig dokumentation och intervjuer med medarbetare på SIQ:s 

kansli och ledamöter i styrelsen för SIQ resp. Intressentföreningen kan dock konstateras att 

det saknas mål för vad verksamheten ska ge för resultat. Det enda som finns – återgivet i 

verksamhetsplaner
36

 och på hemsidan
37

 för SIQ – är en vision om ett ”Sverige där alla 

organisationer utvecklar ett kundfokuserat, hållbart agerande och tar tillvara människors 

och verksamheters fulla potential”. Även denna visionsformulering är dock inte snäppet 

bättre i konkretion än syftet. För att fullständigt dokumentera inventeringen av möjliga 

resultatliknande mål bör det också nämnas att man i verksamhetsplanerna har försökt 

utveckla betydelsen av visionen. Det sägs i denna uttolkning att ”Sveriges konkurrenskraft 

är i hög grad beroende av en systematisk och ständig förbättring av varor, tjänster och 

processer och att ett effektivt kvalitetsarbete kräver målmedvetenhet, uthållighet och 

kunskap”. Vidare sägs att ”arbetet underlättas om det finns en allmänt utbredd 

medvetenhet om kvalitetsbegrepp och god kunskap om kundorienterad 

verksamhetsutveckling”
38

. Även denna uttolkning saknar i princip konkretion, men det 

finns ett frö till något målliknande när det talas om ”god kunskap om kundorienterad 

verksamhetsutveckling”. 

Det finns således inga resultatmål – eller delmål om så vill (se avsnitt 2.3.1) – som gör det 

möjligt att mäta eller få en uppfattning om resultatet av SIQ:s verksamhet. Leder 

verksamheten till att de som deltar på SIQ:s aktiviteter får ett ökat medvetande och 

kunskap om kvalitetsfrågors betydelse? Leder deltagandet eller verksamheten till att 

organisationerna ökat prioriteringen av kvalitets-utvecklingsarbetet? Har verksamheten 

bidragit till att deltagande organisationer har konkreta planer på att fördjupa 

kvalitetsutvecklingsarbetet? I vilken utsträckning har deltagandet inneburit att 

organisationer genomfört konkreta förändringar av kvalitetsutvecklingsarbetet, t.ex. 

förändrade arbetsprocesser? I vilken utsträckning har verksamheten inneburit att de små- 

och medelstora företagen har fått en ökad medvetenhet, kännedom och kunskap om 

kvalitetsutveckling? I vilken utsträckning har kommunala verksamheter och myndigheter 

fått en ökad medvetenhet, kännedom och kunskap om kvalitetsutveckling? Detta är endast 

exempel på hur man kan börja en process för att så småningom komma fram till konkreta 

resultatmål, vilka ger en ambitionsnivå som man ska förhålla sig till. Man kan också säga 

att processen att sätta mål för in en realism i de förväntningar som man kan ha på en 

organisation – med begränsade resurser måste man ”mätta mun efter matsäcken” och sätta 

de mål som är möjliga att uppnå inom den givna resursramen.  

I ännu mindre grad har det formulerats några effektmål, dvs. att man har ett kontrafaktiskt 

synsätt som innebär att man mäter förändringen på grund av en genomförd insats och som 

annars inte skulle ha inträffat. Effektmålen ska således fånga upp insatsernas additionalitet 

                                                 
35 § 1 Stadgar för Institutet för kvalitetsutveckling 
36 Se t.ex. SIQ:s Verksamhetsplan 2012, ss.2-3 
37 www.siq.se 
38 Se Verksamhetsplan 2012, s. 3 
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– vad lägger insatsen till det som ändå skulle ha inträffat, om insatsen inte hade gjorts? Det 

är givetvis svårt att mätta effekter för det slag av verksamhet som SIQ bedriver. Även om 

det inte skulle finnas möjligheter till en klassisk effektanalys, är det dock värdefullt att man 

försöker göra en kvalitativ bedömning av de effekter som kan vara en följd as SIQ:s 

verksamhet. Detta slag av bedömningar har inte gjorts för SIQ. 

SIQ beskriver i verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser för varje år vilka aktiviteter 

som ska genomföras resp. som har genomförts (se kapitel 3 för en detaljerad genomgång 

av aktiviteterna inom olika områden). Inom de fem insatsområdema – 

verksamhetshetsutvärdering, rådgivning och utbildning, opinionsbildning, 

utvecklingsprojekt och Intressentföreningen – finns aktivitetsmål för vissa insatser. 

Aktivitetsmål kan säga vara ett mål för hur omfattande en insats kommer att vara, t.ex. 

målet är att x antal företag kommer att söka Utmärkelsen Svensk Kvalitén eller x antal 

skolor kommer att söka utmärkelsen Bättre Skola eller x antal personer kommer att 

genomgå examinatorsutbildningen eller x antal personer kommer att delta på det årliga 

Ledarskapsseminariet. Med aktivitetsmålen anger man ambitionen för storleken och 

omfattningen av de olika insatserna (”dosens” storlek), som i sin tur ska leda till att man 

uppnår resultatmål och huvudmål. Uppföljningen av aktivitetsmålen innebär att man i 

efterhand följer upp att man verkligen har genomfört de målsatta insatserna; om man inte 

genomfört insatser i den skala som man förväntade sig enligt målen, kan man inte heller 

förvänta sig att man når de satta resultatmålen. Det kan noteras att det för flera av SIQ:s 

insatser saknas aktivitetsmål. 

Genomgången av syfte/huvudmål, resultatmål och aktivitetsmål för SIQ kan sammanfattas 

i en målstruktur som är ofullständig.(figur 2.7), eftersom det helt och hållet saknas 

resultatmål (och effektmål). Det betyder att det för SIQ endast är möjligt att få en viss bild 

av den faktiska verksamheten genom aktivitetsmålen men inte de resultat som insatserna 

ska leda till. Det finns ingen ”kommunikation” (målen på de olika nivåerna ”talar” inte 

med varandra) mellan aktivitetsmålen och det yttersta syftet med verksamheten genom att 

det saknas en nivå i målstrukturen. Till detta kommer att syftet är allmänt utformat och inte 

anpassat till de möjligheter till påverkan som SIQ:s relativt begränsade verksamhet kan ha. 
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Figur 2.7 Den ofullständiga målstrukturen för SIQ 

 
En central frågeställning i en analys av programteorin för ett projekt eller en organisation 

är huruvida målen är relevanta för att mäta i vilken utsträckning insatserna bidrar till att 

lösa ett problem; det ska finnas en tydlig koppling mellan problembilden och målen. Det 

kan konstateras att det inte är möjligt att genomföra en sådan analys för SIQ, eftersom det 

saknas relevanta resultatmål. Detta medför också att resultaten av SIQ:s verksamhet i strikt 

mening inte går att utvärdera – det finns inga utvärderingsbara mål förutom vissa 

aktivitetsmål. I denna rapport kommer det ändå – med hjälp av en enkät (se kap. 1) – att 

göras ett försök att belysa den nytta och påverkan som SIQ:s verksamhet har haft för de 

som deltagit i SIQ:s aktiviteter (se kap. 4). 

Den bild som har givits ovan om den ofullständiga målstrukturen har bekräftats i 

intervjuerna med personal på kansliet och ledamöterna i både SIQ:s och 

Intressentföreningens styrelse. Det har i styrelsekretsen och på kansliet förts vissa 

resonemang om att formulera mer resultatlikande mål men det har aldrig kommit längre än 

till diskussioner. Det är ägnat att förvåna att det inte har satts några utvärderingsbara 

resultatmål med tanke på att SIQ nu har bedrivit sin verksamhet i mer än 20 år. SIQ kan 

betraktas som en mållös organisation. Ledningen och styrelsen har inga mål som ska styra 

verksamheten utan man bestämmer helt själv – utan någon koppling till uppföljningsbara 

resultatmål – vilken inriktning som SIQ ska ha. Stiftarna har således inte klargjort sina 

förväntningar som man har på SIQ – i varje fall är dessa inte dokumenterade på ett 

tranparant sätt. Vid intervjuerna har framkommit att det finns en efterfrågan på att SIQ får 

tydliga resultatmål för sin verksamhet. 

2.4 Slutsatser 

Det har aldrig formulerats någon specifik problembild för SIQ:s verksamhet. Det går dock 

att från de förhållandena som rådde vid SIQ:s bildande rekonstruera en problembild som 

då byggde på att Sverige – och även andra länder som t.ex. USA – hade ´”halkat efter” 

Japan i kvalitetstänkande och produktivitetsutveckling. Det har skett en gradvis förändring 

av problembilden under de drygt 20 år som SIQ har varit verksamt. Även idag framhålls 
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det globala konkurrenstrycket som ett viktigt motiv för kvalitetsutveckling, men detta 

kompletteras med att kvalitetsfrågor har fått en ökad betydelse för offentlig sektor genom 

krav på effektiviseringar, ökad konkurrensutsättning av offentliga tjänster och ökad 

kundorientering. Sweco anser att detta i stort sett är en relevant problembild men att denna 

är något för generell och behöver preciseras för att kunna fungera som en ledstjärna vid 

utformning av mål och insatser. 

Sweco kan också konstatera att det finns ett marknadskompletterande behov för arbete som 

syftar till att generellt främja kvalitetsutveckling. Det finns andra icke-vinstdrivande 

organisationer som arbetar med olika verktyg och mot olika målgrupper, men det finns inte 

några direkta överlappningar mellan dessa aktörer och SIQ:s verksamhet; varje aktör har 

sin givna roll på ”kvalitetsmarknaden”. Det har inte heller vid intervjuer och i den 

genomförda enkäten pekats ut några aktörer som generellt sett skulle vara bättre än SIQ. 

Det finns ett överväldigande stöd för att staten ska stödja och vara engagerad i SIQ:s 

verksamhet, vilket behövs för få ett oberoende och legitimitet i främjandet av kvalité. Ett 

annat skäl är att kvalitetsarbete inte är en fråga enbart för näringslivet utan också för 

kommuner, landsting och statlig verksamhet. Staten kan bidra till att dessa aktörer kan 

samlas och samverka i en organisation. 

Det finns inga resultatmål eller effektmål som gör det möjligt att mäta eller få en 

uppfattning om resultatet och effekterna av SIQ:s verksamhet. Målstrukturen för SIQ är 

ofullständig genom att det finns ett generellt syfte och vissa aktivitetsmål men inga 

resultatmål. Det betyder att det för SIQ endast är möjligt att få en viss bild av den faktiska 

verksamheten genom aktivitetsmålen men inte de resultat som insatserna ska leda till. 

Detta medför också att resultaten av SIQ:s verksamhet i strikt mening inte går att utvärdera 

– det finns inga utvärderingsbara mål. – och det är också svårt att bedöma hur målen är 

relaterade till problembilden.  

Det är ägnat att förvåna att det inte har satts några utvärderingsbara resultatmål med tanke 

på att SIQ nu har bedrivit sin verksamhet i mer än 20 år. SIQ kan betraktas som en mållös 

organisation. Ledningen och styrelsen har inga resultatmål som ska styra verksamheten 

utan man har därför stor frihet att själv bestämma vilken inriktning som SIQ ska ha. 

Stiftarna har således inte klargjort de förväntningar som man har på SIQ – i varje fall är 

dessa inte dokumenterade på ett transparant sätt. 
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3 Organisation, insatser och genomförande 

I föregående kapitel behandlades problembilden och målstrukturen. Till programteorin hör 

också en bedömning av den organisation och de insatser som ska genomföras för att bidra 

till att lösa de problem som har identifierats (se avsnitt 2.1 och 2.2 om problembilden). 

Dessutom kommer i detta kapitel även beröras det faktiska genomförandet av olika 

aktiviteter. 

3.1 Organisation  

SIQ förvaltas av staten, genom Tillväxtverket och Intressentföreningen Kvalitetsutveck-

ling, som är en ideell förening med medlemmar från företag och organisationer med 

verksamhet i Sverige. Intressentföreningen har cirka 90 medlemmar
39

 varav cirka 50 

procent kommer från privat ägda företag, 25 procent från statligt eller kommunalt ägda 

företag, åtta procent från kommuner och landsting, åtta procent från ideella och 

kooperativa organisationer, sex procent från statliga myndigheter och endast två procent 

från universitet och högskolor. Flera välkända stora och multinationella koncerner är 

medlemmar i Intressentföreningen, t.ex. SKF, Volvo, Electrolux, Telia Sonera och BAE 

Systems AB. Omsättningen på antalet medlemmar ligger enligt uppgifter från SIQ:s kansli 

på ungefär 10 procent per år. Föreningen ska fungera som ett nationellt nätverk kring 

ledarskap och verksamhetsutveckling. Till föreningens uppgift hör att träffa – och 

upprätthålla – avtal med svenska staten angående verksamheten i SIQ, samt att juridiskt 

och i andra avseenden företräda föreningens medlemmar. SIQ ansvarar för 

Intressentföreningens löpande verksamhet och administration. 

 

 

Figur 3.1 Exempel på medlemmar i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling 

Källa: www.siq.se 

  

                                                 
39 Räknat efter antal medlemmar som finns upptecknade på hemsidan www.siq.se 
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Nuvarande styrelsen består av: 

Sven- Christer Nilsson (ordf.) 

Mats Deleryd, (v. ordf.), Kvalitets- Miljö- samt säkerhetschef, Volvo Construction Equipment 

Karl Schultz, VP Classic production, Telia Sonera 

Christian Baarlid, Verkställande direktör, Renova 

Magdalena Gerger, Verkställande direktör, Systembolaget 

Göran Henriks, Utvecklingschef, Qulturum 

Johan Carlsten, Vice Rektor, Chalmers Tekniska Högskola 

Lena Johansson, Generaldirektör, Kommerskollegium 

Lena Rooth, Avdelningschef, Tillväxtverket 

Håkan Sörman, Verkställande direktör, Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Styrelsen för SIQ består av sju ledamöter med suppleanter. I nuvarande styrelse har staten 

och Tillväxtverket utsett fyra ledamöter och Intressentföreningen har utsett fem ledamöter.  

På SIQ:s kansli, som ligger i Göteborg, arbetar elva personer Antalet anställda har varierat 

mellan som lägst fem personer första året och som mest 24 personer 1998; därefter har 

personalstyrkan kontinuerligt minskat. I genomsnitt har stiftelsen haft 14 anställda per år 

under perioden 1991-2013.  

 

Figur 3.2 Antal anställda i SIQ under åren 1991–2011 

Källa: Uppgifter från SIQ:s kansli 

Syftet med SIQ:s verksamhet är enligt stadgarna (se avsnitt 2.3.2 för en genomgång av 

syftet) att stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska 

samhället. Enligt stadgarna ska det inom SIQ finnas ett ständigt aktuellt kunnande om både 

den teoretiska delen av kvalitetsbegreppet och den praktiska tillämpningen av detta. SIQ 

ska ”främst vara verksamt inom områdena information, utbildning samt forskning och 

utveckling”
40

.  

I slutet av år 1990 ingicks det första avtalet mellan staten, i form av dåvarande Styrelsen 

för teknisk utveckling (STU), och Intressentföreningen som gällde från 1 november 1990 

till 30 juni 1993. Det statliga huvudmannaskapet övergick sedermera till Nutek (Närings- 

och teknikutvecklingsverket och senare Verket för näringslivsutveckling). Sammanlagt 

upprättades fyra avtal mellan Intressentföreningen och staten genom Närings- och 

teknikutvecklingsverket som täckte perioden 1 juli 1994 t.o.m. 31 december 2000. Avtalen 

                                                 
40 Stadgar för Institutet för kvalitetsutveckling, Op.cit,, § 2. 
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tydliggjorde att parterna åtog sig att genomföra informations-, utbildnings- samt 

forsknings- och utvecklingsverksamhet inom kvalitetsområdet. Institutet för 

Kvalitetsutveckling (SIQ) åtog sig att genomföra den avtalade verksamheten. I avtalen stod 

också att NUTEK och Intressentföreningen gemensamt skulle finansiera verksamheten och 

respektive organisations bidrag till verksamheten specificerades. 

År 2001 ombildades Närings- och teknikutvecklingsverket till Verket för 

näringslivsutveckling (Båda förkortades NUTEK) och vid en ytterligare omorganisation 

2009 bildades Tillväxtverket. Sedan 2001 har det inte upprättats något formellt avtal 

mellan staten och Intressentföreningen gällande deras respektive åtagande för SIQ. I 

NUTEK:s regleringsbrev för perioden 2005 till och med 2009 står dock att ”NUTEK skall 

ansvara för statens åtaganden i förhållande till Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) samt 

vid genomförandet av sin verksamhet beakta möjligheten att ta tillvara kompetensen vid 

institutet. Från anslagsposten bör/får medel användas för bidrag till Institutet för 

kvalitetsutveckling (SIQ).” 

Sedan Tillväxtverket bildades, 2009, har regeringen endast i 2011 års regleringsbrev 

anvisat verket att utse ledamöter till SIQ:s styrelse.  

3.1.1 Finansiering  

År 2011 omsatte SIQ cirka 16 mkr. Knappt 10 mkr kom från intäkter från bl.a. 

utvecklingsprojekt, rådgivning och utbildningsverksamhet samt konferens- och 

kursavgifter och 6 mkr utgjordes av medlemsavgifter från Intressentföreningen.  

SIQ:s totala omsättning har sedan startåret 1991/92 fram till 2011 legat mellan, som minst 

6,5 mkr 1991/92 och som mest 35,5 mkr år 1997 (Figur 3.3). Den genomsnittliga 

omsättningen har varit 19,5 mkr per år under denna period.  

Intäkterna består vanligtvis av anslag från staten, medlemsavgifter från 

Intressentföreningen och övriga intäkter som exempelvis avgifter från konferenser och 

kurser. Övriga intäkter står för den största andelen av intäkterna, följt av medlemsavgifter 

och därefter anslag som står för en liten andel av stiftelsens totala finansiering. Stiftelsens 

omsättning ökade kraftigt från starten fram till slutet av 1990-talet och har därefter sjunkit 

successivt. 
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Figur 3.3 Anslag från staten, medlemsavgifter, övriga intäkter samt total omsättning (mkr) för SIQ åren 
1991–2011. 

Källa: Uppgifter från SIQ:s kansli 

Det statliga anslaget har varierat mellan ingen finansiering alls åren 2001, 2002 och 2011 

och som mest 3,5 mkr åren 1991/92 och 1992/93. I genomsnitt har anslaget legat på knappt 

2 mkr per år. Andelen statlig finansiering har i genomsnitt legat på cirka 10 procent per år. 

Avgifterna från Intressentföreningen har legat mellan, som lägst drygt 2 mkr startåret 

1991/92 och som högst knappt 11 mkr år 1995/96. I genomsnitt har avgifterna från 

Intressentföreningen under 20 år legat på 6 mkr per år. Medlemsavgifterna har i 

genomsnitt motsvarat en tredjedel av SIQ:s årliga omsättning under perioden. 

Övriga intäkter har varierat mellan drygt 2 mkr startåret 1991/92 och 24,5 mkr 1997. 

I genomsnitt har intäkterna uppgått till 11,5 mkr per år. Övriga intäkter står för den största 

delen av stiftelsens omsättning och har i genomsnitt utgjort knappt 60 procent av stiftelsens 

totala omsättning.    

Tabell 3.1 Uppgifter om totala intäkter och intäkterna uppdelat på anslag, medlemsavgifter och övriga 
intäkter under perioden 1991/92–2011. 

 Min, 
mkr 

Min, 
andel i 
% 

Max, 
mkr 

Max, 
andel i 
% 

Genomsnitt 
per år, mkr 

Genomsnitt 
per år, andel 
i % 

Anslag 0 0 3,5 33 1,8 11 

Medlemsavgifter 2,2 22 10,8 41 6,1 32 

Övriga intäkter 2,2 34 24,6 72 11,5 57 

Totala intäkter 6,4 100 35,4 100 19,45 100 

Källa: Bearbetning av uppgifter från SIQ:s kansli 

Sammanfattning 

Volymmässigt kan det konstateras att SIQ hade sin storhetsperiod i slutet på 1990-talet och 

att verksamheten idag har ungefär samma volym som under de första verksamhetsåren. 
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3.1.2 SIQ är delägare i Svensk kvalitetsindex AB 

SIQ har ett helägt dotterbolag – SIQ Excellence Center AB – som inte har någon verk-

samhet och antal anställda utan endast har ett aktieinnehav (49 %) i Svenskt Kvalitetsindex 

AB. Den andra aktieägaren (51 %) i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är det brittiska företaget 

EPSI Research Services Limited
41

 (se Figur 3.4) som också har helägda dotterföretag i 

Norge, Finland, Danmark, Ryssland och Lettland (för de baltiska staterna). 

Svenskt kvalitetsindex (SKI) har varit verksamt i nio år. Enligt bolagsordningen ska bola-

get i första hand vara verksamt med att genomföra, analysera och presentera mätningar av 

kundtillfredsställelse, medarbetarnöjdhet och image inom ramen för EPSI Rating modellen 

(Extended Performance Satisfaction Index). Svenskt Kvalitetsindex är ett system för att 

samla in, analysera och sprida information om hur kunder upplever leverantörer och 

produkter/tjänster i flera olika avseenden. Centrala resultat är kundnöjdhet och lojalitet. 

Via en modellansats studeras aspekter som påverkar kundnöjdhet och lojalitet. För varje 

bransch tas index fram för samtliga aktörer baserat på de faktiska kundernas bedömning av 

respektive aktör. I SKI:s modellansats studeras särskilt hur kunderna upplever image, 

produkt- och servicekvalitet, prisvärde och även vilka förväntningar kunderna har. Som 

standard finns även ett vägt branschindex för alla de olika aspekterna i SKI:s modell. 

Svenskt Kvalitetsindex genomför närmare 300 000 intervjuer årligen och tillsammans med 

EPSI Rating koordineras mätningar i mer än 20 länder inom Europa. I Sverige genomförs 

kundnöjdhetsstudier inom ett 40-tal branscher. Mätningarna omfattar såväl privata företag 

som organisationer och offentlig verksamhet. 

                                                 
41 Efter att utredningsarbetet och analysen för utvärderingen har avslutats har SIQ:s ledning informerat Sweco 

om att SIQ nyligen har förvärvat 50 procent av aktiekapitalet i det engelska moderföretaget EPSI Research 

Services Limited i samband med att en delägare avvecklade sitt aktieinnehav i EPSI. SIQ förvärvade dessa 

aktier för att säkra inflytandet och verksamheten i SKI. Genom detta aktieförvärv kommer SIQ i realiteten att 

bli majoritetsägare i SKI via det direkta (49 %) och det indirekta (0,5x51 %) ägandet i bolaget, vilket 

sammantaget kommer att ge en andel om 74,5 procent av inflytandet i SKI. Enligt uppgift kommer förvärvet av 

aktierna inte att ändra den överenskommelse som funnits mellan de tidigare ägarna av SKI om att vinstmedel 

ska återinvesteras i företaget. 
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Figur 3.4 En sammanfattande bild över SIQ-sfärens organisationsstruktur. 

 
Arbetet med EPSI började i mitten av 1990-talet som ett projekt i ett antal europeiska 

handelshögskolor och andra akademiska institutioner. Baserat på resultaten av en 

undersökning som initierades av EU-kommissionen i 1998–99, lanserades projektet 

formellt 2001 under namnet EPSI. Sedan dess har EPSI etablerat sig som ett mätsystem för 

att mäta såväl kund- och medarbetartillfredsställelse som företagens sociala ansvar och 

levnadsförhållanden. 

Det finns personalunioner mellan de olika verksamheterna i kvalitetsutveckling. VD i SIQ 

är också ledamot av styrelsen för Svenskt Kvalitetsindex och VD för Svenskt Kvalitetsin-

dex ingår i företagsledningen (management team) för EPSI. 

År 2011 hade Svenskt Kvalitetsindex 37 miljoner kr i omsättning och nio anställda. Om-

sättningen har ökat starkt under se senaste fem åren – ökningen har under denna period 

uppgått till drygt 160 procent. Hela EPSI-koncernen omsätter omkring 80 miljoner kr per 

år. Den svenska verksamheten svarar för nästan hälften av koncernens totala omsättning. 

Enligt ett avtal mellan aktieägarna i SKI ska det inte ske någon utdelning av vinstmedel i 

SKI utan dessa ska återinvesteras i företaget för att finansiera utvecklingsarbete, två till tre 

anställda i SKI arbetar med utveckling av företagets produkter i Sverige och övriga länder. 

EPSI Research Services Limited, UK, äger aktier (51 %) i Svenskt Kvalitetsindex AB 

Svenskt Kvalitetsindex AB (ägt av SIQ Excellence Center och EPSI Research Services Limited, UK AB) 

Svenskt Kvalitetsindex lanserades 1998 och har sedan dess genomfört regelbundna mätningar av 
kundnöjdhet, kvalitetsutveckling, samt medarbetarstudier i näringslivet och offentlig sektor.  

Anställda: 9 (2011) Omsättning: 37 miljoner kr (2011) 

SIQ Excellence Center AB, helägt dotterbolag till Institutet för Kvalitetsutveckling 

Bolaget har ingen verksamhet (inga anställda och ingen omsättning),  
har dock ett aktivt ägande (49 %) i Svenskt Kvalitetsindex AB 

Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ (stiftelse) 

Verksamhetsområden: Verksamhetsutvärdering, opinionsbildning, rådgivning och utbildning, 
utvecklingsprojekt och Intressentföreningen. 

Anställda: 9 (2011) Omsättning: 15,8 miljoner kr (2011) 

Staten genom Tillväxtverket Intressentföreningen Kvalitetsutveckling 
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3.2 SIQ:s insatsområden och genomförande 

Enligt SIQ:s stadgar ska institutet: 

• skapa, samla och sprida kunskap om kvalitet. 

• vara ett samlande, pådrivande och resursskapande organ för den nationella 

utvecklingen inom kvalitetsområdet 

• verka för ett effektivt svenskt deltagande i internationellt samarbete, och  

• vara verksam främst inom områdena information, utbildning samt forskning och 

utveckling. 

För att samla och sprida kunskap om kvalitet arbetar SIQ med utveckling och spridning av 

övergripande modeller för utvärdering och förbättring av verksamheter. I detta ingår också 

att dela ut kvalitetsutmärkelser. Spridning av kunskap om kvalitet sker också genom att 

SIQ genomför seminarier, utbildningar, program och rådgivning till organisationer som 

vill utveckla och förbättra sin verksamhet. 

Arenan för att vara ett samlande, pådrivande och resursskapande organ för 

kvalitetsutveckling är huvudsakligen de aktiviteter som genomförs för 

Intressentföreningen. Dessa aktiviteter handlar i huvudsak om erfarenhetsutbyte mellan 

medlemmarna i form av seminarier, nätverksträffar och studiebesök. Ambitionen är att 

erfarenhetsutbytet ska ske både bransch- och sektoröverskridande genom att medlemmarna 

representerar olika branscher och sektorer i det svenska samhället. 

SIQ genomför ett par konferenser per år i syfte att sprida kunskap men också att driva på 

arbetet med kvalitetsutveckling. Vid dessa tillfällen sker också i viss utsträckning ett 

internationellt erfarenhetsutbyte.   

Uppdraget att skapa kunskap inom kvalitet och att arbeta med forskning och utveckling på 

området genomförs i form av olika utvecklingsprojekt. Dessa projekt sker på uppdrag av 

någon extern aktör och kan exempelvis handla om hur kvalitet ska beaktas när 

kollektivtrafik upphandlas eller vilka arbetssätt som kännetecknar en bra skola. 

Den största omfattningen på stiftelsens verksamhet är att anordna seminarier, 

nätverksträffar och studiebesök för Intressentföreningens medlemmar samt att genomföra 

den årliga examinatorsutbildningen för utmärkelsen Svensk Kvalitet. 

I följande avsnitt ges en mer detaljerad beskrivning av verksamhetens olika delar samt en 

beskrivning av dess omfattning. Verksamheten delas sammanlagt in i fem olika områden: 

• Verksamhetsutvärdering 

• Rådgivning och utbildning 

• Opinionsbildning 

• Utvecklingsprojekt 

• Insatser riktat mot Intressentföreningens medlemmar   

3.2.1 Verksamhetsutvärdering  

Med utgångspunkt i SIQ-modellen, EFQM-modellen och Baldrige-modellen (se kapitel 0) 

delar SIQ ut utmärkelser i syfte att stimulera organisationer att utvecklas och för att kunna 

lyfta fram goda förebilder. De fyra utmärkelserna är: 
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• Utmärkelsen Svensk kvalitet 

• Utmärkelsen Bättre skola 

• Utmärkelsen Diplomering 

• Utmärkelsen Quality Innovation of the Year  

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 

Utmärkelsen Svensk Kvalitet delas ut i två klasser, stora organisationer med 200 

årsanställda eller fler och små organisationer med färre än 200 årsanställda. 

Utvärderingsmetoderna skiljer sig något åt mellan stora organisationer – för vilka 

verksamhetsbeskrivningsmetoden används – och små organisationer, för vilka man 

använder enkät & analysmetoden.  

Verksamhetsbeskrivningsmetoden innehåller tre moment: I det första momentet – 

översikten – beskrivs verksamheten genom att besvara ett antal frågor om den deltagande 

organisationen och dess verksamhet, dess uppdrag och förutsättningar. Det är ett sätt att 

skapa en gemensam intern bild av sin organisation. 

I det andra momentet – verksamhetsbeskrivningen – ges en utförlig beskrivning av den 

deltagande organisationens verksamhet, vilket ses som ett ”självporträtt” av 

organisationen. Beskrivningen är upplagd efter den utvärderingsmodell (SIQ, EFQM eller 

Baldrige) som organisationen har valt att använda. 

 I det tredje momentet – utvärderingen – utvärderas utvärderingsunderlaget av ett 

specialutbildat Examinatorteam. Efter utvärdering och bedömning av de skrivna 

underlagen tar Domarkommittén ställning till vilka organisationer som skulle kunna vara 

goda föredömen. Till dessa organisationer åker Examinatorlaget ut för att på plats verifiera 

bedömningen. Syftet med platsbesöket är att verifiera det som framkommit i 

utvärderingsprocessen och att reda ut oklarheter. 

Enkät och analysmodellen innehåller fyra, något mindre omfattande moment. Det första 

momentet – arbetet med översikten – är detsamma som för 

verksamhetsbeskrivningsmetoden. I nästa moment – ledningens analys – gör den 

deltagande organisationens ledningsgrupp en självutvärdering av verksamheten. Som stöd 

används ett formulär där verksamheten genomlyses ur olika synvinklar. Organisationens 

medarbetare får sedan i nästa moment ta ställning till målbilderna i en webb-enkät (en s.k. 

InSIQt-enkät
42

). Den syftar till att ta reda på medarbetarnas förståelse av det systematiska 

kvalitetsarbetet. I utvärderingen, vilket är det sista momentet, granskas underlagen från de 

tidigare momenten av ett team bestående av speciellt utbildade examinatorer. 

Utvärderingen görs både individuellt och gemensamt i ett konsensusmöte men även via ett 

platsbesök. Syftet med platsbesöket är att verifiera det som framkommit i 

utvärderingsprocessen och att reda ut oklarheter. 

Efter platsbesöken tar Domarkommittén ställning till om någon eller några av 

organisationerna håller sådan nivå och jämnhet att de kan tilldelas Utmärkelsen Svensk 

Kvalitet eller få Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling. Utmärkelsen utdelas 

vid en högtidlig ceremoni. Ett deltagarbevis tilldelas alla organisationer som deltagit i 

Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 

                                                 
42 Detta är ett självutvärderingsverktyg som är ett webbenkätverktyg där medarbetarna deltar i en utvärdering 

av verksamheten. 
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Figur 3.5 Utmärkelseprocessen för stora respektive små organisationer 

 
Antalet deltagare i Utmärkelsen Svensk Kvalitet har varierat över åren. Antal deltagare 

ökade varje år från 1993, för att nå en topp år 1999 med 17 deltagare. År 2002 sjönk 

antalet deltagare med 65 procent jämfört med toppåret och uppgick till 6 organisationer. 

I genomsnitt deltog 12,5 organisationer i utmärkelsen svensk kvalitet under 1990-talet 

jämfört med 7,5 stycken under 2000-talet. År 2012 var det endast 6 organisationer som 

deltog. 

 

 

Figur 3.6 Abtaket deltagande organisationer i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1992–2012. 

Källa: Uppgifter från SIQ 

Med undantag av startåret 1992 har de deltagande organisationerna i Utmärkelsen Svensk 

Kvalitet i huvudsak varit tjänsteproducerande organisationer (Figur 3.7). Under 

sammanlagt fyra år har det överhuvudtaget inte funnits någon varuproducerande 

organisation bland deltagarna. Med undantag för åren 2006, 2011 och 2012 har andelen 

deltagare från privat sektor varit i majoritet (Figur 3.8). Från 2004 minskar dock denna 

dominans och de senaste två åren har majoriteten av deltagarna kommit från offentlig 

sektor. 
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Figur 3.7 Andel varu- respektive tjänsteproducerande organisationer som deltagit i Utmärkelsen Svensk 
Kvalitet åren 1992–2012. 

Källa: Uppgifter från SIQ 

 

Figur 3.8 Andel deltagande organisationer i Utmärkelsen Svensk Kvalitet från privat respektive offentlig 
sektor åren 1992–2012. 

Källa: Uppgifter från SIQ 

Exempel på utmärkelse: Karlskoga Lasarett43
 

Karlskoga Lasarett var mottagare av utmärkelsen 2012. Lasarettet var det första sjukhus 

som har fått utmärkelsen, vilket bl. a. motiverades av att organisationen präglas av ett 

ledarskap med starkt personligt engagemang för kvalitet och ett systematiskt 

kundorienterat förbättringsarbete. Alla medarbetare är också enligt domarkommitténs 

motivering aktivt delaktiga och direkt involverade med ansvar för olika delar av 

verksamheten och arbetet med ständiga förbättringar. Vidare styrs verksamhetens 

processer utifrån ett kundorienterat arbetssätt. Organisationen redovisar ett flertal 

                                                 
43 Beskrivningen i detta stycke bygger på domarkommittén motivering, som återgers i Pressmeddelande, 3 

december 2012, SIQ. 
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mätningar av den medicinska kvaliteten, kundtillfredsställelse och medarbetarnöjdhet, 

vilka visar att verksamheten når goda och stabila resultat med positiva trender också i 

jämförelse med ledande organisationer. Man har bland annat utvecklat metoder ”så att 

patienter som är inlagda i mycket liten omfattning drabbas av trycksår; Karlskoga lasarett 

har 1 procent, samma siffra för riket är 15 procent”
44

. 

Utmärkelsen Bättre Skola 

Utmärkelsen Bättre Skola har delats ut sedan 2006 på uppdrag från Skolverket
45

. 

Utmärkelsens syfte är ”att stödja utvecklingen av systematiskt kvalitetsarbete på 

verksamhetsnivå”
46

 och att nå förbättrade resultat för elevernas lärande. Detta ska göras 

dels genom att stödja verksamheterna, dels genom att lyfta fram goda förebilder. 

Utmärkelsen ska enligt avtalet rikta sig till verksamheter inom skolväsendet och utgå från 

skollagens47 krav på systematiskt kvalitetsarbete. Enkät- och analysmodellen används vid 

utvärderingen och samtliga deltagande skolor får en återföringsrapport som underlag för 

sitt fortsatta förbättringsarbete. Skolorna bjuds också in till en gemensam återföringsdag 

med utvärderingsledaren samt erfarenhetsutbyte mellan skolorna. För de organisationer 

som får Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola anordnas en högtidlig ceremoni. 

Antalet deltagare i Bättre Skola har legat mellan 7 och 16 deltagare under perioden 2008-

2012. I genomsnitt har antalet deltagare varit 11,5 per år under denna period. År 2012 var 

antalet endast 7, vilket är en stark minskning jämfört med 2011. Som skäl för denna 

minskning anger SIQ att flera skolor upplever att ”de inte har tid utan fokus ligger framför 

allt på en implementering av nya läroplanen”
48

. 

Tabell 3.2 Antal deltagare i Utmärkelsen Bättre Skola åren 2008–2012 

År Antal deltagande skolor 

2008 13 

2009 16 

2010 11 

2011 11 

2012 7 

Källa: Uppgifter från SIQ 

Utmärkelsen Diplomering 

Utmärkelsen Diplomering syftar till att få drivkraft och uthållighet i organisationers 

förbättringsarbete. Organisationer utvärderas efter SIQ-, EFQM- eller Baldridge-modellen 

och följer utvärderingsstegen enligt enkät och analysmetoden. I diplomeringsprocessen 

finns dock ingen Domarkommitté som beslutar om vem som ska få utmärkelse och därmed 

utses till vinnare. Examinatorer ger deltagande organisationer återföring i en så kallad 

diplomeringsrapport. På grund av låg/ingen efterfrågan har diplomering inte genomförts 

                                                 
44 www.siq.se 
45 Den innevarande uppdragsperioden är 2011-2015. Skolverket upphandlade 2010 enligt LOU – på 

regeringens uppdrag. – SIQ att svara för arbetet med kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Enligt avtalet mellan 

SIQ och Skolverket får SIQ i ersättning för denna tjänst två miljoner kr per år. Se Avtal Kvalitetsutmärkelse 

Bättre Skola, ref. nr 12-2010_1248, Skolverket 
46 Avtal Kvalitetsutmärkelse Bättre Skola, op. cit. 
47 SFS 2010:800 
48 Årsrapport från SIQ – Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola, Skolverket Dnr 2010:454 
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förutom under ”startåret”, då metoden utvecklades. År 2008 deltog en organisation i 

utmärkelsen och åren därefter har ingen organisation deltagit.  

Utmärkelsen Quality Innovation of the Year 

Sedan 2011 finns även Utmärkelsen Quality Innovation of the Year. Tävlingen är ett 

samarrangemang mellan kvalitetsstiftelserna i Sverige, Finland och Estland och syftar till 

stimulera till fler högklassiga innovationer. Organisationer som vill delta ska göra en 

beskrivning av innovationen och en egen skattning av dess egenskaper och betydelse för 

omgivningen utifrån ett antal givna kriterier rubricerade under ”Innovativeness” och 

”Quality”. Varje bidrag utvärderas sedan av ett specialutbildat team. En internationell 

domarkommitté avgör vilka förslag som är både verkligen innovativa och håller hög 

kvalitet. Bland deltagarna i den nationella tävlingen utses den eller de bästa innovationerna 

som sedan går vidare till jämförelse med innovationer från Finland och Estland. Bland 

dessa koras en eller flera internationella vinnare. Första året, 2011, deltog 13 svenska 

organisationer i tävlingen och året därpå, 2012, deltog 11 organisationer. 

Sammanfattande bild av genomförda aktiviteter 

Det sammanlagda antalet deltagare i SIQ:s olika utmärkelser summerade till 24 deltagande 

organisationer år 2012. Flest antal deltagare deltog i den nyligen inrättade utmärkelsen 

Quality Innovation of the Year. Sett över tid har antalet deltagare minskat för 

utmärkelserna Svensk Kvalitet och Bättre Skola. Utmärkelsen Diplomering har i praktiken 

inte använts. 

3.2.2 Rådgivning och utbildning 

På uppdragsbasis erbjuder SIQ seminarier, utbildningar, program och rådgivning till 

organisationer som vill utveckla och förbättra sin verksamhet. Avgiften för dessa insatser 

är reducerad för medlemmar i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. 

Exempel på rådgivningsinsatser är metodstöd i utvärdering och förbättring av 

verksamheten med hjälp av utvärderingsmodellerna, framför allt SIQ:s modell för 

kundorienteradverksamhetsutveckling. Ett annat exempel är seminarier riktade till 

ledningsgrupper för att ge stöd i arbetet med att utveckla strategier kring hur 

organisationen ska bedriva ett verksamhetsutvecklingsarbete. 

Under de senaste fyra åren har antalet deltagande organisationer i ledningsseminarier och 

rådgivning varierat mellan 16 år 2009 och 73 organisationer 2011 (Figur 3.9) År 2012 

sjönk antalet deltagande organisationer kraftigt. I genomsnitt har 27 organisationer deltagit 

i ledningsseminarier och 23 i rådgivning under perioden 2009–2012, vilket i genomsnitt 

innebär cirka en aktivitet per vecka. 
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Figur 3.9 Antal deltagande organisationer i ledningsseminarier respektive rådgivning åren 2009–2012 

Källa: Uppgifter från SIQ 

 

Exempel på kurser och utvecklingsprogram som anordnas är dels en två-dagars utbildning 

i processledning, som ska ge kunskap inom processarbete och idéer för att utveckla 

organisationers styrning och förbättringsarbete, dels ett benchmarkingprogram som syftar 

till att ge deltagande organisationer möjlighet att genom jämförande analyser utveckla sin 

verksamhet. Jämförelsestudier har exempelvis gjorts om klagomålshantering, 

ledningsprocesser och ärendehanteringsprocesser.  

SIQ marknadsför också att man kan anordna internutbildningar (fem dagar) i 

förbättringsarbete enligt verktyget Six Sigma Green Belt. En motsvarande kortare 

interutbildning (en–två dagar) erbjuds inom området resultatinriktat förbättringsarbete.  

Antalet deltagare i processledarutbildningen har legat mellan 30–50 personer åren 2010–

2012; antalet deltagare var endast 30 år 2012. Benchmarkingprogrammet genomfördes 

2009 med fem deltagande organisationer och 2011 med 16 deltagande organisationer. År 

2010 och 2012 genomfördes inga benchmarkingstudier. 

Examinatorsutbildningar 

SIQ mest omfattande utbildningsprogram är dock utbildning av Examinatorer till 

utvärderingen i utmärkelserna Svensk Kvalitet eller Bättre Skola. Utbildningen är avgiftsfri 

men det ställs som krav att deltagarna deltar i utvärderingsarbetet. Utbildningen består av 

tre delar; introduktionsdag, distansutbildning och internatutbildning och omfattar 8–10 

dagar. De som deltar i utbildningen får lära sig hur man utvärderar och bedömer 

organisationer enligt SIQ:s modell för verksamhetsutveckling. De blivande examinatorerna 

får på egen hand göra ett praktikfall som ligger till grund för internatutbildningen där 

föreläsningar och grupparbeten varvas. 

Antalet personer som har antagits till utbildningen har varierat mellan 112 och 177 med ett 

genomsnitt på 141 personer per år under perioden 2008-2012; antalet har varit som lägst de 

två senaste åren (Figur 3.10). Antalet personer som har genomfört 

examinatorsutbildningen under samma period har legat mellan 74 och 130 personer med 
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ett genomsnitt på 92 personer per år. Sedan 2009 har det skett en successiv minskning av 

antalet genomförda examinatorsutbildningar  

Mellan 55 procent och 80 procent av de som antagits till utbildning har fullföljt den. År 

2012 ansåg 76 procent av deltagarna att utbildningen var mycket bra eller ganska bra.  

 

Figur 3.10 Antal personer som har antagits respektive fullföljt examinatorsutbildningen åren 2008–2012 

Källa: Uppgifter från SIQ 

Sammanfattande bild av genomförda aktiviteter 

Något fler organisationer deltar i SIQ:s ledningsseminarier än i Institutets 

rådgivningsverksamhet. Efterfrågat på dessa aktiviteter har varierat under perioden 2009-

2012 och i genomsnitt har aktiviteterna lockat 24 antal deltagande organisationer per år 

under denna period. Dessa aktiviter minskade kraftigt år 2012. Antalet deltagare i SIQ:s 

processledarutbildning ligger runt 30–50 deltagare per år. Även deltagandet på denna 

utbildning minskade 2012. 

Examinatorsutbildningen i Svensk Kvalitet har störst omfattning med i genomsnitt cirka 90 

personer per år som slutför utbildningen. Sedan 2009 har det skett nästan en halvering av 

antalet genomförda examinatorsutbildningar  

3.2.3 Opinionsbildning 

SIQ genomför årligen två konferenser: En tvådagars konferens på temat Kvalitet i 

klassrum och skola och en heldagskonferens på temat Vinnande ledarskap. På 

konferenserna delar svenska och internationella skolor, respektive företag, med sig av sina 

erfarenheter.  

Två andra årliga arrangemang som SIQ genomför är seminarier under Almdalsveckan 

i Visby samt en studieresa till skolor i USA. 

Antalet deltagare i konferensen Kvalitet i klassrum och skola ökade betydlig mellan åren 

2009 och 2010 (en ökning med 150 procent) och har därefter legat på ungefär samma 

nivåer. Det genomsnittliga antalet deltagare under perioden 2008–2013 har varit 377 

personer. Konferensen Vinnande ledarskap har lockat färre antal deltagare med ett 

genomsnitt på 138 personer 2008–2012. Antalet deltagare har legat på ungefär samma 
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nivåer varje år under denna period. Det genomsnittliga helhetsomdömet för konferensen 

Kvalitet i klassrum och skola har varit 4,3 de senaste fem åren och för Vinnande ledarskap 

4,1 (maxbetyg: 5).  

 

Figur 3.11 Antal deltagare i SIQ:s konferenser: Vinnande ledarskap respektive Kvalitet i klassrum och skola 
åren 2008–2013 

Källa: Uppgifter från SIQ 

 

Sammanfattande bild av konferenser 

Antalet deltagare i konferensen Kvalitet i skola och klassrum uppgick år 2013 till 450 

personer, vilket motsvarar deltagarnivån de senaste fyra åren. Konferensen Vinnande 

ledarskap lockade år 2012 sammanlagt 150 personer. Antalet konferensdeltagare har legat 

ungefär på denna nivå sedan 2008. 

3.2.4 Utvecklingsprojekt 

Under 2011 startade SIQ, tillsammans med 10 lärosäten (tabell 3.3), upp en 

forskningsplattform med satsning på behovsstyrd forskning inom området 

kvalitetsteknik
49

. Forskningsprogrammet, för vilket man avser att söka finansiering vid 

Vinnova:s kommande utlysningar, kallas för SQMA – Swedish Quality management 

Academy.  

                                                 
49 Kvalitetsutmaningar söker svar, Swedish Quality Management Academy (SQMA), Institutet för 

Kvalitetsutveckling, 2012 
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Centre for Healthcare Improvement 

Chalmers tekniska högskola 

Centrum för tjänsteforskning Karlstad universitet 

Högskolan Väst 

Karolinska institutet 

Kungliga tekniska högskolan 

Linköpings universitet 

Luleå Tekniska Universitet 

Mittuniversitetet och Mälardalens högskola 

Mälardalens högskola 

Tabell 3.3 Lärosäten som ingår i SQMA med SIQ som koordinator 

Källa: Kvalitetsutmaningar söker svar, SQMA, SIQ, 2012 

Syftet med SQMA är att via behovsstyrd forskning fungera som en brygga mellan 

vetenskap och tillämpning inom kvalitetsområdet. Projektet inkluderar bl.a. kartläggning 

och analys av intressentbehov samt erfarenhetsutbyte och samverkan med intressenter 

inom och utom SQMA-gruppen. I den tidigare nämnda forskningsplattformen presenteras 

en studie
50

 som identifierar de största kvalitetsrelaterade utmaningarna som organisationer 

i Sverige står inför på tio års sikt. Dessa utmaningar är att utveckla anpassningsförmågan, 

utveckla samarbete med kund, utveckla kvalitetsansvar och utveckla ledarskap för 

förändring. Studien bygger på synpunkter från knappt 200 personer som arbetar med 

kvalitets- och verksamhetsutveckling inom privat och offentlig sektor. 

Ett annat pågående utvecklingsprojekt är ”Synvändan” som finansieras av Sveriges 

Kommuner och Landsting. Projektet syftar till att ta ställning till vad som är en bra och 

framgångsrik skola och vad som kännetecknar denna i form av arbetssätt och organisation. 

Det skulle kunna sägas att man i detta projekt ”vänder på kuttingen”. I stället för att 

identifiera en skola som arbetar med bra kvalitetssystem och sedan följa upp vad detta 

leder till för resultat, så utgår man från en framgångsrik skola (t.ex. i vissa resultattermer) 

för att därefter undersöka vilka metoder och arbetssätt som denna skola använder. 

Under åren 2008–2009 drev SIQ projektet ”Oberoende utvärdering av vård och omsorg” 

på uppdrag av och i samverkan med Vårdföretagarna. Projektet syftade till att bidra till att 

minska skillnaderna i hur man följer upp och redovisar kvalitet i vård och omsorg.  

Sammanfattande bild av genomförda aktiviteter 

SIQ startar upp och driver ett till ett par utvecklingsprojekt per år. 

3.2.5 Aktiviteter riktade till medlemmar i Intressentföreningen 

SIQ ansvarar för att anordna bransch- och sektorövergripande erfarenhetsutbyte mellan 

medlemmarna i form av seminarier, nätverksträffar och studiebesök. Därutöver erbjuds 

medlemmarna individuell rådgivning och stöd i kvalitetsutveckling. SIQ ansvarar för 

följande aktiviteter riktade mot medlemmarna: 

• Cirka 20 årliga kostnadsfria nätverksträffar, seminarier och studiebesök. Det kan 

exempelvis röra sig om tillämpningar av verktygen Lean och Six sigma, om strategiskt 

                                                 
50 Kvalitetsutmaningar söker svar, op.cit. 
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processledningsarbete genom erfarenhetsutbyte och jämförelser mellan medlemmar 

samt om studiebesök hos ett medlemsföretag som har genomfört kvalitetsförbättringar.  

• Stöd i organisationers utvärdering av organisationens kultur och arbetssätt med 

verktygen ”värdeinsikt” eller inSIQt”. 

• Startseminarium till nya medlemmar som innebär en genomgång med ledningsgruppen 

för att ge en introduktion till kundorienterad verksamhetsutveckling, hur man kan 

utvärdera sin verksamhet och få en kultur för ständiga förbättringar. 

• Kostnadsfria coachdagar för rådgivning/utbildning. 

• Årlig uppföljning med egen kontaktperson hos SIQ. Ges endast till organisationer med 

över 20 anställda. 

• Anordnande av nätverk för bilaterala kontakter. 

Medlemmarna har vissa fördelar som exempelvis prioriterad plats till SIQ:s årliga 

examinatorsutbildning i Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Kvalitetsutmärkelsen Bättre 

Skola, tillgång till ”utmanarnätverket” där verksamheter som vill göra en genomlysning av 

sin verksamhet kan mötas för gemensam utveckling och förbättringsarbete. Medlemskapet 

ger också rabatt vid deltagande i Utmärkelsen Svensk Kvalitet och i SIQ:s 

uppdragsverksamhet, till exempel processledningsprogram, diplomering för 

verksamhetsutveckling, benchmarkingprojekt och konferenser. Medlemmarna får också, 

till reducerat pris, ta del av branschrapporter från SKI, Svenskt Kvalitetsindex.  

I genomsnitt deltar ungefär 30 personer per gång vid nätverksträffarna, seminarierna och 

studiebesöken. Helhetsomdömet om aktiviteterna ligger i snitt på 4,3 på en skala där 5 är 

maxbetyg.  

Tabell 3.4 Antal och andel (i %) medlemmar i Intressentföreningen som tagit del av coachdagar för 
rådgivning respektive årlig uppföljning av kontaktperson. 

År Antal 
coachdagar 

Andel av företagen 
som utnyttjat rätten 
till coachdag 

Antal årlig  

uppföljning 

Andel av företagen 
som utnyttjat rätten 
till uppföljning 

2009 16 23 % - - 

2010 19 29 % 28    50 % 

2011 24 50 % 31   50 % 

2012 26 40 % 24   40 % 

Anm. Organisationer med över 20 anställda är berättigade till en coachdag per år och ett årligt uppföljningssamtal med en kontaktperson 

på SIQ. 

Källa: Uppgifter från SIQ 

Sammanfattande bild av genomförda aktiviteter 

Aktiviteter för Intressentföreningen, som exempelvis seminarier, genomförs i en 

omfattning som motsvarar ungefär ett par aktiviteter i månaden. Andra aktiviteter som 

medlemmarna får ta del av är coachdagar och till viss del årliga uppföljningar. År 2012 

genomfördes 50 sådana aktiviteter. Andelen av företagen som har utnyttjat möjligheten till 

att få coachning och uppföljning har minskat 2012.  
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3.3 Slutsatser 

Sweco kan konstatera att SIQ:s aktiviteter överensstämmer med de uppgifter som ålagts 

stiftelsen genom stadgarna. Insatsernas omfattning har dock inte varit tillräcklig för att 

Institutet ska vara ett samlande, pådrivande och resursskapande organ för den nationella 

utvecklingen inom kvalitetsområdet. Faktum är att organisationers intresse av att delta i 

utmärkelsen Svensk Kvalitet har minskat sedan 1990-talet och SIQ har inte lyckats 

produktutveckla utmärkelsen för att locka fler deltagare. Även deltagandet i 

examinatorsutbildningen har minskat på senare år. Flera andra aktiviteter har haft ett lågt 

deltagande år 2012. SIQ och Intressentföreningen har därutöver inte lyckats öka antalet 

medlemmar i föreningen. Man har heller inte lyckats bredda målgruppen till att exempelvis 

omfatta fler statliga myndigheter eller små och medelstora företag. Stiftelsens egna nöjd-

kundmätningar visar dock att aktiviteterna håller hög kvalitet. Det finns också vissa 

verksamheter som lockar till ett högt stabilt deltagande som konferensen Kvalitet i skola 

och klassrum.  

SIQ:s aktiviteter synes ligga i linje med problembilden och det generella syftet för SIQ, 

men det går inte att göra en detaljerad bedömning om insatserna bidrar till att lösa 

problemen och uppnå målen för verksamheten. Detta beror på att problembilden inte i 

tillräcklig grad har preciserats och att det inte finns några resultatmål. 

Statens engagemang i stiftelsen har varit svalt. Några år har den statliga finansieringen 

uteblivit helt. Verksamheten har alltid varit beroende av intäkter från aktiviteter där det 

finns en direkt betalningsvilja. Det vill säga intäkter från konferenser eller utbildningar 

alternativt utvecklingsprojekt direkt riktad mot kund. Sweco kan konstatera att 

utvecklingsresurserna för att exempelvis produktutveckla kvalitetsmodellerna, att 

marknadsföra verksamheten och sprida kunskap om kvalitetsutveckling har varit mycket 

begränsade. Det finns dock några exempel på initiativ som visar på ambitionen att 

vidareutveckla verksamheten, som forskningssamarbetet inom SQMA och 

innovationsutmärkelsen Quality Innovation of the Year. 
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4 SIQ:s nytta och bidrag till kvalitetsutveckling 

I detta kapitel kommer först att beröras några undersökningar om samband mellan 

kvalitetsutveckling och företags utveckling, t.ex. i termer av vinst och antal anställda. 

Detta följs av ett avsnitt som ger en bild av deltagarnas värdering av nyttan av att delta på 

olika aktiviteter som SIQ genomfört. Detta leder sedan över till frågan om SIQ:s 

verksamhet på olika sätt har bidragit till kvalitetsutvecklingsarbetet i deltagarnas 

organisation, t.ex. ett företag eller en myndighet.  

4.1 Övergripande mätningar av resultat och effekter 

Det har gjorts flera undersökningar, bland annat i USA och i Sverige, om 

kvalitetsutveckling leder till t.ex. ökad vinst, omsättning och antal anställda. Grunden för 

att det ska finnas ett sådant samband bygger på följande slag av resonemang, Ledarskap för 

ständiga förbättringar – som är en central del i flera modeller för kvalitetsutveckling – 

leder till ökad kvalité för produkter och tjänster i form av t.ex. minskade fel och defekter 

(se Figur 4.1). Detta medför dels att kundtillfredsställelsen (t.ex. minskade klagomål) blir 

högre, dels att det uppkommer effekter på organisationen som t.ex. ökad produktivitet och 

minskad personalomsättning. Sammantaget ger detta som slutresultat en ökad 

konkurrenskraft, som ger möjligheter till att få en ökad marknadsandel och en ökning av 

vinsten. 

 

Figur 4.1 Övergripande bild över sambandet mellan kvalitetsutveckling och ökad konkurrenskraft. 

Källa: Bearbetning av figur i Management Practices: US companies improve performances through quality 

efforts, Report no. GAO/NSIAD-91-190, U.S. General Accounting Office  

 

I en amerikansk undersökning
51

 studerades 600 företag som fått olika amerikanska 

kvalitetsutmärkelser. Utvecklingen av bland annat rörelseresultat, omsättning, antal 

                                                 
51 Hendricks, K.B., Singhai, V. R., Does implementing an effective TQM program actually improve operating 

performance? Empirical evidence frpm firms that have won guality awards, Management Science, 43:9,  1997, 

pp. 1258-1274. För en översikt av amerikanska och svenska undersökningar, se Lindström. J., Kvalitet och 



OFFENTLIGT STÖD TILL FRÄMJANDET AV KVALITETSUTVECKLING 

62 

anställda och avkastning på kapital jämfördes med utvecklingen för en kontrollgrupp, i 

vilken ingick företag som inte fått någon utmärkelse men som i andra avseenden hade 

liknande egenskaper som utmärkelseföretagen. Utvecklingen studerades under två 

perioder, dels implementeringsperioden som omfattade perioden sex år före utmärkelsen, 

dels mognadsperioden, som startade ett år innan företaget fick utmärkelsen och slutade 

fyra år efter det att företaget mottagit utmärkelsen. Båda perioderna omfattade fem år. 

Under implementeringsperioden kunde man inte se någon skillnad mellan grupperna med 

avseende på utvecklingen av resultatvariablerna. Detta skulle kunna tolkas som att 

besparingarna som man gjorde, när man förberedde sig för att få utmärkelsen under 

implementeringsperioden åts upp av de investeringar som gjordes i bland annat utbildning 

för att förbättra sitt kvalitetsarbete. Utmärkelseföretagen hade däremot en betydligt 

starkare utveckling än kontrollföretagen under mognadsfasen, t.ex. ökade rörelseresultatet 

med drygt 90 procent för utmärkelseföretagen jämfört med nästan 45 procent för 

kontrollföretagen. 

Liknande undersökningar har även genomförts i Sverige. I en undersökning
52

 studerades 

utvecklingen av omsättning, totala tillgångar, antal anställda, vinstmarginal och avkastning 

på kapital för 17 svenska företag som mottagit en kvalitetsutmärkelse jämfört med 

motsvarande utveckling för den bransch (branschindex) som utmärkelseföretaget hörde till. 

Utvecklingen studerades både före (implementeringsperioden
53

) och efter (post-

implementeringsperioden
54

) utmärkelsen. Utvecklingen av omsättningen, vinstmarginalen 

och avkastningen på tillgångarna var starkare för utmärkelseföretagen än för branschindex 

under implementeringsperioden. Skillnaden blev dock betydligt mera uttalad under 

perioden efter utmärkelsen, då utvecklingen av alla variabler för utmärkelseföretagen var 

starkare än för branschindex, i synnerhet avkastningen på tillgångar. I princip utvecklades 

således utmärkelseföretag starkare än branschindex både före och efter utmärkelsen. Att 

utvecklingen för utmärkelseföretagen var relativt stark både före och efter utmärkelsen, 

skulle kunna tyda på att dessa företag kan ha varit högpresterande också före företaget 

förberedde sig (implementeringsperioden) på att ansöka och få utmärkelsen.
55

  

De ovan presenterade studierna och andra studier med liknande upplägg och data kan 

närmast ses som sambandsanalyser, som skulle kunna tyda på att det finns ett samband 

mellan att vara ett utmärkelseföretag och utvecklingen av ett antal variabler. Det går 

däremot inte att visa på ett orsaksamband. Analyserna är inte fullt ut kontrafaktiska, 

eftersom varje utmärkelseföretag inte har matchats mot ett specifikt kontrollföretag 

(”tvillingföretag”) som har samma egenskaper
56

 som utmärkelseföretagen. Det betyder att 

det från studierna, i strikt mening, är svårt att dra någon säker slutsats om vilken effekt som 

en utmärkelse har på ett företags framtida tillväxt och vinstutveckling.
57

  

                                                                                                                                        
föredömen – vad står kvalitet för idag?, IVA, 2009, ss. 21-25 och Bergman, B., Klefsjö, B., Kvalitet – från 

behov till användning, 5:e upplagan, Studentliteratur Lund, 2012, ss.58-65 
52 Eriksson, H., Hansson, J., The impact of TQM on financial performance, Measuring Business 

Performance,Vol.7 No. 1, 2003, pp. 36-50. Se även Eriksson, H., Organisational Value of Partcipating in 

Quality Award Processes, Doctoral Thesis, Luleå University of Technology, 2003:42. 
53 Implementeringsperioden sträckte sig från fyra år före till två år före utmärkelsen. 
54 Post-implementeringsperioden sträckte sig från året före utmärkelsen till året efter utmärkelsen. 
55 Eriksson och Hansson, op. cit., s. 48  
56 När man bildar en kontrollgrupp bör företagen i denna grupp vara lika med företagen i 

undersökningsgruppen med avseende på både observerbara och icke observerbara egenskaper; i regel är det 

dock mycket svårt att genomföra matchning utifrån icke observerbara egenskaper. 
57 Denna slutsats överensstämmer också med den slutsats Bergman och Klefsjö, op. cit., s.64, drar efter en 

genongång av ett antal studier: ”Däremot är det svårare att visa på orsakssamband.” 
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Ett försök till kontrafaktisk analys
58

 har gjorts av den amerikanska myndigheten NIST
59

, 

som ansvarar för utdelningen av den amerikanska kvalitetsutmärkelsen inom ramen för 

Baldrige Performance Excellence Program. (BPEP). I en studie
60

 har drygt 270 

organisationer, som sedan 2006 har ansökt om utmärkelsen Malcolm Baldrige National 

Quality Award, fått svara på en enkät, som hade som syfte att företagen skulle göra vissa 

kontrafaktiska bedömningar. Den första bedömningen som företagen skulle göra var att 

ange de kostnadsbesparingar som företagen fått genom att inte behöva genomföra 

investeringar för att uppnå samma grad av kvalitetsutveckling, som de fått genom att delta 

i det offentligt finansierade BPEP. På motsvarande sätt skulle företagen också bedöma 

vinsten för konsumenterna genom att få tillgång till produkter av högre kvalité som en 

effekt av att företaget uppnår Baldrige-kriterierna. Även påverkan på 

produktionskostnaderna skulle bedömas på liknande sätt. Dessa uppskattade besparingar 

och vinster ställdes sedan i relation till totala kostnaden
61

 för att driva BPEP.  

Enligt de kontrafaktiska uppskattningarna i undersökningen skulle vinsterna och 

besparingarna för de företag som ansökte om utmärkelse vara mer än 800 gånger större än 

kostnaden för Baldrige programmet. Det bör dock tilläggas att studiens uppskattning av 

besparingar och vinster är mycket osäker. Det var endast knappt 17 procent (45 företag) av 

företagen i populationen som besvarade enkäten. Dessutom är det fråga om mycket 

komplicerade bedömningar som respondenterna ska göra av kontrafaktiska skeenden, där 

det måste vara svårt att i kvantitativa termer uppskatta de besparingar och vinster som 

uppkom för att man deltog i Baldrige-programmet jämfört med att man inte skulle ha 

deltagit i detta program. Trots att resultaten är mycket osäkra är undersökningen av 

metodologiskt intresse genom att fästa uppmärksamhet på andra metoder – än de 

traditionella kvantitativa metoderna – att uppskatta effekter av kvalitetsutvecklingsarbete.  

4.2 Nyttan för deltagarna av SIQ:s insatser 

Avsaknaden av en fullständig målstruktur (Avsnitt 2.3.2) gör det inte möjligt att på ett 

traditionellt sätt mäta SIQ:s resultat och effekter. Det finns dock uppgifter – via enkäten till 

deltagarna och intervjuerna – som gör det möjligt att i detta avsnitt ge en bild av 

deltagarnas nöjdhet och nytta av SIQ:s insatser. I nästa avsnitt (Avsnitt 4.3) kompletteras 

detta med en bedömning av SIQ:s bidrag till olika organisationers kvalitetsutveckling. 

SIQ gör egna NKI
62

-mätningar av en del av sina aktiviteter. NKI mäter hur nöjda 

deltagarna är med en aktivitet på grund av t.ex. genomförandet, talarnas presentationer på 

t.ex. en konferens eller möjligheterna att nätverka med andra personer. NKI mäter nöjdhet 

och inte den nytta som man i sitt arbete anser sig ha haft av att delta på aktiviteten, även 

om detta delvis kan spela in när man ”sätter betyg” enligt NKI.   

SIQ:s aktiviteter får överlag relativt höga ”betyg” enligt NKI. De senaste åren har tre 

fjärdedelar av dem som deltar i Examinatorsutbildningen ansett att utbildningen håller god 

eller mycket god kvalitet. Helhetsomdömet på de två stora årliga konferenserna har i snitt 

legat på 4,3 på en 5-gradig skala under de senaste tre åren. Samma genomsnittliga betyg 

får Intressentföreningens aktiviteter. Uppfattningen hos dem som har intervjuats är också 

                                                 
58 Analysen kan närmast ses som subjektiv kontrafaktisk, fast detta är inte ett begrepp som används i studien. 
59 National Institute of Standards and Technology 
60 Link, A., Scott, J., Economic Evaluation of the Baldrige Performance Excellence Program, Planning Report 

11-2, NIST, 2011. 
61 Den totala kostnaden för Baldrige Performance Excellence Program (BPEP) uppgick 2010 till ca 16 

miljoner dollar. 
62 Nöjd Kund Index 
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att aktiviteterna överlag håller god klass. Man anser att relevanta ämnen tas upp och att det 

är hög kompetens på dem som håller i aktiviteterna.   

Omkring 2 700 personer har under de tre senaste åren (2010–2012) deltagit på en eller 

flera av SIQ:s aktiviteter
63

. Enkäten
64

 (se Figur 4.2) visar att den vanligaste aktiviteten som 

respondenterna deltar i är seminarier och nätverksträffar (64 %) följt av konferenser och 

studieresor (38 %) samt rådgivning eller utbildning (27 %). I den senare aktiviteten ingår 

utbildningen av examinatorer för utmärkelserna. Nästan lika många anger att de har 

deltagit i utmärkelseaktiviteter som i rådgivning och utbildning (25 %). Endast sju procent 

anger att de har deltagit i forsknings- och utvecklingsaktiviteter. Ungefär lika många har 

deltagit i ”annan aktivitet”; som exempel på aktiviteter inom denna kategori har angetts 

benchmarkingprogram, domare i utmärkelsen Svensk Kvalitet samt föreläsare på 

utbildning. 

  

                                                 
63 För en beskrivning av innehållet i de olika aktiviteterna, se kapitel 2. 
64 Frågan om vilka aktiviteter som man deltagit i besvarades av ca 870 personer. 
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Figur 4.2 Fördelning av deltagare på SIQ:s olika aktiviteter. Andel (i %) av deltagarna. Vilken eller vilka av 
följande aktiviteter har du deltagit i de senaste tre åren (2010–2012)? 

Anm. Utmärkelser**= Utmärkelser Svensk Kvalitet, Bättre Skola, Oualilty Innovation of the Year och Diplomering 
Rådgivning eller utbildning*= inkl. examinatorsutbildningen 

Källa: Sweco:s enkät till deltagarna 

Det finns ingen skillnad mellan mäns och kvinnors fördelning på olika aktiviteter mer än 

att män deltar i något högre grad i seminarier och nätverksträffar än kvinnor. Deltagandet i 

aktiviteter skiftar dock relativt mycket beroende på vilket slag av organisation som man 

tillhör. Personer från privatägda (74 %) och offentligt ägda bolag (86 %) och landsting 

(72 %) deltar i hög uträckning i seminarier och nätverksträffar, medan endast hälften av de 

som är anställda i kommuner deltar i dessa aktiviteter. Förhållandet är det omvända för 

konferenser och studieresor; i dessa deltar hälften av deltagarna från kommunerna, medan 

detta deltagande är bara 25–30 procent för de som kommer från företag och landsting.  

Dessa skillnader i fördelning på olika aktiviteter är troligen en följd av olika 

intresseinriktning hos deltagarna. De som kommer från kommuner är ofta engagerade i 

skolfrågor och deltar därför i stor utsträckning i den årliga konferensen Bättre Skola. 

Deltagarna från företag och till viss del även från landsting har i stället sin förankring i 

Intressentföreningen och är ofta mycket engagerade i kvalitetsfrågor. De seminarier och 

nätverksträffar som anordnas för medlemmarna i denna förening spelar därför en väsentlig 

roll för deltagarna för att kunna hålla kontakten med andra kvalitetsansvariga och ta del av 

erfarenheter från andra företag eller organisationer. Denna bild bekräftas också av att 75–

80 procent av de som är kvalitetsansvariga i sina respektive organisationer eller i mycket 

hög utsträckning arbetar med kvalitetsfrågor deltar på seminarier och nätverksträffar.  

Deltagarna ger överlag en positiv bedömning av den nytta som de anser sig ha haft genom 

att delta på de olika aktiviteterna. Omkring 80 procent av respondenterna i enkäten 

upplever att de i mycket hög eller i ganska hög utsträckning har haft en sammantagen nytta 

av de aktiviteter som man har deltagit i (se Figur 4.3). Skillnaderna mellan aktiviteterna är 

relativt små och det finns inga skillnader i ”upplevd nytta” med avseende på kön eller 

vilken organisation (företag, kommun, etc.) som deltagarna arbetar i. Bedömningen av 

nyttan är också lika hög för de som arbetar såväl i liten som i stor utsträckning med 

kvalitetsfrågor. Inte heller påverkas bedömningen av i vilken funktion (chef, projektledare, 

kvalitetsansvarig eller annan funktion) som personen arbetar med kvalitetsfrågor. 
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Figur 4.3 Upplevd nytta genom deltagande i SIQ:s aktiviteter. Procentuell fördelning av deltagarna. Vilken 
sammantagen nytta anser du att du har haft av har haft av följande aktiviteter65? 

Anm. Utmärkelser**= Utmärkelser Svenska Kvalitet, Bättre Skola, Oualilty Innovation of the Year och Diplomering. Rådgivning eller 
utbildning*= inkl. examinatorsutbildningen.  

Källa: Sweco:s enkät till deltagarna 

Det finns dock vissa nyansskillnader mellan aktiviteterna i bedömningen av nyttan. Hälften 

av dem som har deltagit i aktiviteten rådgivning eller utbildning anser att detta har gett 

mycket stor nytta. En nästan lika stor andel (46 %) av dem som deltagit i aktiviteten 

utmärkelser anser att det har gett mycket stor nytta. Däremot anser endast omkring en 

fjärdedel av deltagarna i aktiviteterna seminarier och nätverksträffar, konferenser och 

studieresor samt forskning eller utvecklingsprojekt att dessa aktiviteter ger mycket stor 

nytta. Färre än fem procent av deltagarna i majoriteten av aktiviteterna anser att dessa inte 

har bidragit till någon nytta. 

De kommentarer som deltagarna gjort bekräftar och fördjupar den bild som ges av enkäten. 

Flera anser att nätverksträffarna är inspirerande; träffarna är inspirerande för det ”interna 

arbetet” och ”närande för tanken” eller som en deltagare uttrycker det: 

”Frukostseminarierna är ofta kärnfulla och inspirerande för nya tankar, vyer och idéer.” 

Träffarnas roll för att skapa och hålla i kontakter vid liv nämns också; man kan på träffarna 

”bygga kunskapsnätverk”. Erfarenhetsutbyte och få del av kunskaper är också viktigt för 

deltagande: ”Oerhört värdefullt att få inspireras av andra från andra branscher, samt utbyta 

praktiska erfarenheter”. En deltagare har kommit till insikt om ”att många olika branscher 

har likartade frågor kring kvalitet” och en annan deltagare tycker sig att ha fått ”tips och 

idéer om hur andra arbetar samt ’påfyllnad’/bekräftelse på om vi själva är på rätt väg”. En 

deltagare som varit på seminarium där ett företag presenterat hur de implementerat EFQM-

modellen anser att detta har varit till hjälp, eftersom man använder samma modell: ”För 

oss som också använder EFQM-modellen var både presentation och nätverkande 

användbart”. Vissa deltagare är något tveksamma - ”Intressanta träffar, men det är svårt att 

                                                 
65 Antalet respondenter för de olika aktiviteterna skiljer sig åt beroende på att det är olika antal deltagare på 

dessa aktiviteter (se figur 4.2) och det är givetvis endast dessa deltagare som uttalar sig om nyttan av en viss 

aktivitet. För seminarier och nätverksträffar är antalet respondenter 546, för konferenser och studieresor 322, 

för rådgivning eller utbildning 235, för utmärkelser 212, för forskning eller utvecklingsprojekt 59 och för 

annan aktivitet 51. 
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se den direkta nyttan” – medan någon deltagare knappast ser något värde i träffarna: ”Jag 

inte säker på att jag haft något utbyte”. 

För konferenser och studieresor menar några deltagare att de ger ”fin stimulans och 

inspiration av förebilder” och ger ”goda exempel”, En deltagare är mer tveksam: ”Svårt att 

få med sig något med djup från en konferens, men det ger möjlighet att få inspiration och 

träffa andra organisationer”. Flera är mycket positiva till de aktiviteter som ingår i 

rådgivning eller utbildning. En deltagare ger högt betyg: ”Den utbildning som jag har haft 

mest nytta av när det gäller utbildningar jag gått under mitt 30 år yrkesverksamma liv.” En 

annan deltagare lovordar examinatorsutbildningen: ”Examinatorsutbildningen gav mycket 

mera än mina andra utbildningar
66

, om man ser till konsekvenser i mina verksamheter”. 

Andra tycker att rådgivningen har varit ”proffsig” och att den ”påverkar mitt tänkande hur 

jag analyserar uppkomna situationer och hur jag försöker förändra”. Andra är mindre 

lovordande: ”Kursen var bra men jag lärde mig inte mer än vad jag redan visste”: För en 

deltagare har aktiviteten inte inneburit någon förändring, eftersom man inte har valt att 

vidareutveckla processerna på företaget. 

När det gäller utmärkelser ser flera detta som en viktig aktivitet. En deltagare tycker att 

man har ”extremt mycket nytta” av att delta i utmärkelser och en annan deltagare 

”rekommenderar många jag möter att vara med om detta”. Ytterligare en deltagare är 

positiv och menar det inte finns någon ”liknande motsvarighet i landet”. Andra menar att 

själva utdelningen har ett stort inflytande genom att visa på föredömen för andra. Andra är 

mer avvaktande genom att påpeka att det inte har varit någon utmärkelse för förskolan. 

4.3 SIQ:s bidrag till företags, myndigheters och 
organisationers kvalitetsutveckling 

I föregående avsnitt gavs en bild av den nytta som deltagarna ansett att de haft genom att 

delta på SIQ:s aktiviteter. I detta avsnitt riktas intresset mot det bidrag till 

organisationernas kvalitetsutveckling som kan ha uppkommit på grund av SIQ:s 

verksamhet. Detta sker genom att deltagarna har fått göra en bedömning av verksamhetens 

bidrag i deras egen organisations kvalitetsutveckling (företag, myndighet, kommunal 

verksamhet, etc.). Bidraget till organisationernas kvalitetsutveckling kan vara mer eller 

mindre djupgående. Deltagarna har därför fått bedöma bidraget i fyra steg, där varje nytt 

steg innebär en ökande påverkan på kvalitetsutvecklingsarbetet (se Figur 4.4). I det första 

steget bedömer deltagarna således om SIQ har bidragit till att organisationen fått en ökad 

medvetenhet och kunskap om möjligheterna med ett fördjupat kvalitetsutvecklingsarbetet 

för att på det sista och fjärde steget bedöma om SIQ har bidragit till att organisationen 

genomfört ett konkret kvalitetsutvecklingsarbete.  

                                                 
66 Respondenten har angivit en viss utbildning, men detta har utelämnats så att respondenten kan förbli 

anonym. 
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Figur 4.4 En modell över SIQ:s stegvis ökande bidrag till organisationernas kvalitetsutvecklingsarbete. 

 
Deltagarna bedömer överlag att SIQ i alla de fyra stegen i relativt stor utstäckning har 

bidragit till organisationernas kvalitetsutvecklingsarbetete, även om bidraget minskar något 

ju högre upp man kommer på ”stegen”. Nästan 70 procent av deltagarna bedömer att SIQ 

har bidragit till att deras organisation i ganska stor eller stor utsträckning har fått en ökad 

medvetenhet och kunskap om kvalitetsutveckling. Denna andel minskar (till 56 %), när 

man bedömer om SIQ:s bidragit till en ökad prioritering av arbetet med 

kvalitetsutveckling. En lika stor andel bedömer att SIQ har bidragit till konkreta planer hos 

den egna organisationen att fördjupa kvalitetsutvecklingsarbetet. Endast ett par 

procentenheter lägre eller drygt hälften (54 %) av deltagarna bedömer att SIQ i ganska stor 

eller stor utsträckning även har bidragit till att deras organisationer har genomfört ett 

konkret kvalitetsutvecklingsarbete. 

 

Figur 4.5 Fördelning (i %) av deltagarnas bedömning av SIQ:s bidrag till organisationernas 
kvalitetsutvecklingsarbete: I vilken utsträckning har SIQ:s verksamheter bidragit till att Din organisation 
har… 

Anm. Antal respondenter: 762 

Källa: Sweco:s enkät till deltagarna     
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4.4 Slutsatser 

Amerikanska och svenska undersökningar visar att det finns ett samband mellan 

framgångsrikt kvalitetsarbete och lönsamhet; företag som har mottagit en 

kvalitetsutmärkelse har till viss del fått en ökad lönsamhet. Det går däremot inte att visa på 

orsakssamband
67

 på grund av att studierna inte har genomförts med en strikt kontrafaktisk 

metod, som möjliggör mätning av effekter. En förklaring till att ett ”utmärkelseföretag” har 

en högre lönsamhet och tillväxt skulle t.ex. kunna vara att dessa företag generellt sett är 

högpresterande i olika avseenden. Detta skulle kunna innebära att det är dessa faktorer som 

skapar den högre lönsamheten och inte själva kvalitetsutvecklingsarbetet, för vilket man 

har fått utmärkelsen. Det behövs således mer forskning för att klargöra den effekt som 

kvalitetsutvecklingsarbete kan ha på ett företags utveckling i olika avseenden, t.ex. tillväxt 

och vinst. 

Deltagarna på SIQ:s verksamheter har en positiv värdering av de aktiviteter som 

genomförs i form av seminarier och nätverksträffar, konferenser och studieresor, 

rådgivning och utbildning, utmärkelser samt forskning och utvecklingsprojekt. Omkring 80 

procent av deltagarna upplever, enligt enkäten, att de i mycket hög eller ganska hög 

utsträckning har haft en sammantagen nytta av de aktiviteter som man har deltagit i. Det 

finns dock vissa nyansskillnader mellan aktiviteterna i bedömningen av nyttan. Omkring 

hälften av dem som har deltagit i aktiviteterna rådgivning eller utbildning respektive 

utmärkelser anser att dessa har gett mycket stor nytta. Däremot anser endast omkring en 

fjärdedel av deltagarna i övriga aktiviteter att dessa ger mycket stor nytta.  

SIQ:s verksamhet ger också enligt deltagarna bidrag till kvalitetsutvecklingsarbetet i olika 

avseenden i deras egen organisation. Deltagarna har fått bedöma bidraget i fyra steg, där 

varje nytt steg innebär en ökande påverkan på kvalitetsutvecklingsarbetet. Nästan 70 

procent av deltagarna bedömer att SIQ har bidragit till att deras organisation i ganska stor 

eller stor utsträckning har fått en ökad medevetenhet och kunskap om kvalitetsutveckling. 

Denna andel minskar (till 56 %), när man bedömer om SIQ:s bidragit till en ökad 

prioritering av arbetet med kvalitetsutveckling. En ungefär lika stor andel bedömer att SIQ 

samma utsträckning har bidragit till konkreta planer hos organisationen att fördjupa 

kvalitetsutvecklingsarbetet respektive att genomföra ett konkret kvalitetsutvecklingsarbete  

Det finns inga resultatmål mot vilka SIQ:s verksamhet kan mätas mot. Den bedömning 

som deltagarna har gjort pekar dock enligt Sweco på att verksamheten i hög grad har givit 

nytta för deltagarna samtidigt som organisationernas kvalitetsutvecklingsarbete överlag har 

påverkats i relativt väsentlig grad. 

  

                                                 
67 Detta är också den slutsats som dras i Bergman och Klefsjö, op.cit. s. 64 



OFFENTLIGT STÖD TILL FRÄMJANDET AV KVALITETSUTVECKLING 

70 

5 Behov av kvalitetsutvecklingsinsatser och 
SIQ:s roll 

För att få vägledning om vad som bör vara SIQ:s framtida roll och uppgifter är det av 

betydelse att ta reda på; dels vad organisationer anser att de behöver för att kunna utveckla 

sin kvalitet, dels organisationernas uppfattning om vad SIQ framför allt bör bidra med. 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av vad offentliga och privata organisationer 

bedömer som viktiga insatsområden för att man ska kunna bedriva ett effektivt 

kvalitetsarbete. Därefter kommer ett avsnitt som ger en bild av organisationers uppfattning 

om inom vilka områden som SIQ bör vara verksam. 

5.1 Viktiga faktorer i organisationers kvalitets-
utvecklingsarbete 

Kvalitetsutveckling handlar i stor utsträckning om ledarskap och organisationskultur, d.v.s. 

attityder och värderingar i en organisation. Det kan förmodas att organisationer behöver 

tillgång till resurser i form av kunskap, kompetens och modeller/arbetssätt för att kunna 

utveckla en arbetsplats som präglas av kvalitet. Sweco har sökt definiera dessa resurser i 

syfte att kunna rangordna deras betydelse för att organisationer ska ha goda förutsättningar 

att bedriva ett aktivt kvalitetsarbete. De insatsområden som organisationerna har 

uppmanats värdera och ta ställning, för den egna organisationens kvalitetsutveckling, har 

varit betydelsen av:  

• kompetens- och ledarskapsutveckling,  

• att få ta del av relevanta forskningsresultat, 

• att kunna tillämpa konkreta modeller och verktyg, 

• att få delta i erfarenhetsutbyte eller i samarbete med andra aktörer 

• att få delta i utvecklingsprojekt  

• att få delta i utmärkelser 

Majoriteten av respondenterna anger att flertalet av ovanstående insatsområden har stor 

betydelse för den egna organisationens arbete med kvalitet. Enkätsvaren visar att åtta av tio 

anser att kompetens och ledarskapsutveckling i mycket stor eller ganska stor utsträckning 

är viktigt för den egna organisationens kvalitetsutveckling och drygt sju av tio anser att ta 

del av forskningsresultat samt tillämpning av konkreta verktyg och modeller i mycket stor 

eller ganska stor utsträckning är viktigt. Att delta i erfarenhetsutbyte eller samarbete med 

andra branscher/sektorer i Sverige är mer betydelsefullt än att delta i motsvarande med 

aktörer från andra länder – drygt sju av tio anser att erfarenhetsutbyte inom Sverige är 

mycket eller ganska viktigt och endast fyra av tio anser att internationellt erfarenhetsutbyte 

är mycket eller ganska viktigt. Knappt sex av tio anser att det är mycket eller ganska 

viktigt att få delta i utvecklingsprojekt med andra aktörer (exempelvis mellan akademi och 

näringsliv). Den faktor som, bland de fasta enkätsvaren, anses ha minst betydelse för 

organisationers kvalitetsutvecklingsarbete är utmärkelser och priser – knappt tre av tio 

anser att denna faktor i mycket stor eller ganska stor utsträckning är viktig.   
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Figur 5.1 Faktorer som är viktiga i organisationers kvalitetsutvecklingsarbete. I vilken utsträckning är 
följande faktorer viktiga för kvalitetsutvecklingsarbetet i er organisation? 

Anm. Antal respondenter: 754 

 

Det finns vissa skillnader mellan de svarande beroende på vilken typ av verksamhet de 

arbetar inom. Drygt 80 procent av privatägda bolag anser exempelvis att det i mycket eller 

i ganska stor utsträckning är viktigt att tillämpa konkreta modeller och verktyg. Endast 64 

procent av personerna som är verksamma i kommunal verksamhet gör samma bedömning. 

Offentligt ägda och privat ägda bolag (85 respektive 80 %) anser att det i mycket stor eller 

i ganska stor utsträckning är viktigt med erfarenhetsutbyte och samarbete med andra 

sektorer och branscher i Sverige. Inom kommunal verksamhet är motsvarande andel 

64 procent. Däremot anser kommunal verksamhet (83 %), landstingskommunal 

verksamhet (74 %) och statlig verksamhet (71 %) i större utsträckning att det är viktigt att 

ta del av forskningsresultat jämfört med privat och offentligt ägda bolag (66 %).   

5.2 Aktiviteter som SIQ bör arbeta med för att främja 
kvalitetsutveckling 

När man ska bedöma vad SIQ bör arbeta med för att främja kvalitet är det viktigt att inte 

bara ta hänsyn till organisationers behov av insatser/resurser för att kunna arbeta medvetet 

med kvalitet. Minst lika viktigt är att ta hänsyn till vilka insatser/resurser som kan 

tillhandahållas av andra aktörer än ett delvis statligt institut för kvalitetsutveckling. Vissa 

resurser kanske bäst tillhandahålls av konsulter på en marknad? Andra kanske av 

universitet och högskola? I djupintervjuerna har Sweco sökt ställa frågor som fångar in den 

specifikt kompletterande roll som SIQ eventuellt bör ha på kvalitetsområdet.  

Det tydligaste beskedet, som de intervjuade ger på frågan om vad SIQ bör ha för roll 

framöver, är att Institutet bör vara ett kunskapscenter för kvalitet. Med detta menas att 

Institutet hela tiden ska förmedla ny kunskap kring vad som är kvalitet och hur man på 

bästa sätt utvecklar den. En viktig funktion för SIQ, menar man, är att som oberoende part 

sprida kunskap om kvalitetsutveckling till både privat och offentlig sektor. Många 

framhåller att det initiativ som har tagits inom ramen för SQMA (Swedish Quality 
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Management Academy) är mycket värdefullt: ”Samarbete med forskningen är jättebra! Det 

krävs en koppling mellan teori och praktik”. Man ser ett stort behov av att SIQ samarbetar 

med universitet och högskolor och fungerar som länken mellan akademi och näringsliv. 

Denna länk innebär både att sprida forskningsresultat men också att driva 

utvecklingsprojekt där näringsliv och akademi utvecklar ny kunskap genom konkreta 

exempel. Några anser utöver detta att SIQ i högre grad borde påverka universitet och 

högskolor att i större utsträckning erbjuda kurser med tydligare koppling till 

kvalitetsutveckling. 

En av de intervjuade lyfter fram att SIQ borde få möjlighet att bevilja medel till olika 

projekt som utvecklar ny kunskap inom kvalitet. 

Det finns också starkt stöd bland de intervjuade att SIQ fortsätter att arbeta med 

utmärkelsen Svensk Kvalitet. Priset anses fungerar som en viktig sporre och trots att det på 

de flesta områden redan finns olika former av utmärkelser menar man att Utmärkelsen 

Svensk Kvalitet har ett fortsatt starkt varumärke och att utmärkelseprocessen bedöms som 

mycket värdefullt för dem som deltar. Majoriteten av de intervjuade anser att utmärkelsen 

stimulerar till kvalitetsutveckling och att den utgör en viktig kanal för att sprida betydelsen 

av kvalitetsarbete. Några av de intervjuade lyfter dock fram en del kritik mot både SIQ-

modellen och utmärkelseprocessen. Kritiken handlar om att SIQ-modellen är för 

byråkratisk och ogenomtränglig. En anledning till ett svalnande intresse från det privata 

näringslivet att delta i utmärkelsen Svensk Kvalitet, anses vara, att den tar tid att tillämpa 

och därför kräver både tålamod och ett långsiktigt ledarskap. Numera är det mera frekventa 

byten av företagsledningar jämfört med för tio-femton år sedan och en större lyhördhet för 

kortsiktiga aktieägarintressen. SIQ-modellen anses behöva utvecklas för att passa mindre 

företag bättre, men också för att bättre passa verksamhet inom offentlig sektor. Modellen 

tar inte tillräcklig hänsyn till exempelvis att värdegrunden redan är satt av lagstiftaren 

(gäller skolor) eller att den styrs av en politisk styrelse (kommunal verksamhet). SIQ 

bedöms inte riktigt ha klarat denna ”produktutveckling” av modellen. Det finns också 

kritik mot att utmärkelsen inte utmanar de verksamheter som verkligen behöver arbeta med 

kvalitetstutveckling utan mer är ett ”verktyg” för dem som redan har kommit långt i sin 

verksamhet ”Utmärkelsen är mer ett kvitto på att man gör rätt och lockar inte dem som är i 

stort behov av kvalitetsutvecklingsarbete”. 

En ytterligare förklaring till varför Utmärkelsen Svensk Kvalitet har rönt ett minskande 

intresse anses vara att marknaden för olika modeller är mycket trendkänslig. Att arbeta 

enligt Lean har varit mycket populärt det senaste decenniet och SIQ-modellen upplevs inte 

lika modern och lättillgänglig.  

Ungefär hälften av de intervjuade har tagit upp frågan om SIQ fortsättningsvis bör ge råd 

och utbildning i kvalitetsarbete riktad till specifika företag och organisationer. Den 

allmänna uppfattningen är att denna uppgift bör vara begränsad. Den riskerar att 

konkurrera ut privata konsulter på marknaden och man anser att SIQ i stället bör ha 

uppgiften att mer allmänt främja kvalitetsutveckling. Andra lyfter fram att det är viktigt att 

SIQ i viss utsträckning bedriver rådgivnings- och utbildningsverksamhet för att få 

kontinuerlig insyn i hur olika verksamheter fungerar och vilka behov och utmaningar de 

står inför. ”SIQ riskerar annars att bli för mycket av institut om de inte i viss utsträckning 

arbetar specifikt mot organisationer”. 

Respondenterna på enkäten fick också svara på frågor om vad SIQ bör arbeta med i sin roll 

som kvalitetsfrämjare. Nio av tio angav att SIQ bör arbeta med att sprida forskningsresultat 

samt att utveckla ny kunskap i samarbete med andra aktörer (exempelvis akademi och 
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näringsliv), vilket överensstämmer med resultaten från djupintervjuerna. En lika stor andel 

anser att SIQ i mycket stor eller ganska stor utsträckning bör arbeta med att främja 

erfarenhetsutbyte med andra branscher/sektorer i Sverige.  

En hög andel, 85 %, anser att SIQ i mycket stor eller ganska stor utsträckning bör ge råd 

och utbilda i konkreta verktyg och modeller samt i kompetens- och ledarskapsutveckling. 

De djupintervjuade däremot ville tona ner denna roll och såg rådgivnings- och 

utbildningsrollen som betydelsefullt mest för att SIQ skulle behålla 

”verklighetsförankringen”.  

Sju av tio anser att SIQ ska främja internationellt erfarenhetsutbyte och endast sex av tio 

anser att SIQ i mycket stor eller ganska stor utsträckning bör arbeta med att dela ut 

utmärkelser, vilket särskiljer sig från de djupintervjuade där en övervägande majoritet 

anser att SIQ bör fortsätta att arbeta med utmärkelser.  

I föregående avsnitt, där organisationerna fick bedöma vilka insatser/resurser man anser 

sig behöva för att arbeta med kvalitet, fanns vissa skillnader i svaren beroende på var 

personen var verksam. När det kommer till att bedöma inom vilka områden som SIQ 

främst bör arbeta med finns däremot inga skillnader. Uppfattningen är densamma 

oberoende om personen arbetar i privat eller offentligt företag eller om personen är 

verksam i offentlig förvaltning.   

 

Figur 5.2 Vad SIQ bör arbeta med för att främja kvalitetsutveckling. I vilken utsträckning anser du att SIQ 
bör arbeta med följande aktiviteter för att främja kvalitetsutveckling? 

Anm. Antal respondenter: 718 

5.3 Jämförelse mellan organisationers behov och önskemål på 
SIQ:s verksamhet 

Som nämndes i föregående avsnitt är det ju inte självklart att de resurser/insatser som 

organisationerna värderar högst för att kunna bidra till ett effektivt kvalitetsarbete 

nödvändigtvis är de insatser/resurser som SIQ främst bör tillhandahålla. Enkätresultatet 

visar också att det finns vissa skillnader i hur de svarande rangordnar vilka faktorer som 

SIQ främst bör arbeta med och vilka faktorer som betyder mest för organisationernas eget 

kvalitetsarbete. En större andel svarande anser att SIQ ska driva utvecklingsprojekt mellan 

exempelvis akademi och näringsliv samt sprida forskningsresultat än den andel som anger 
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att detta är viktigt för det egna kvalitetsarbetet. Respondenternas höga värdering av denna 

roll och funktion för SIQ överensstämmer, som nämndes tidigare, med de intervjuades 

uppfattning om att SIQ bör utgöra ett kunskapscenter för kvalitet.  

Genomgående är det så att en högre andel anser att det i mycket stor eller ganska stor 

utsträckning är viktigt att SIQ arbetar med respektive fråga/faktor än som bedömer att 

denna fråga/faktor har stor betydelse för organisationens eget kvalitetsarbete. Exempel på 

dessa ställningstaganden är internationellt erfarenhetsutbyte och att driva utvecklings-

projekt. 

Tabell 5.1 Jämförelse mellan andel respondenter som anser att olika faktorer/insatser är viktiga för 
organisationens eget kvalitetsarbete och andel som anser att det är viktigt att SIQ arbetar med dessa 
faktorer/instanser. 

Faktor Andel som anger att 
SIQ i mycket stor eller 
ganska stor 
utsträckning bör arbeta 
med respektive faktor 
(%) 

Andel som anser att 
faktorn i mycket stor 
eller ganska stor 
utsträckning är viktig 
för den egna 
organisationens 
kvalitetsarbete (%) 

Forskningsresultat 90 74 

Erfarenhetsutbyte 
i Sverige 

88 81 

Utvecklingsprojekt 87 59 

Tillämpning av verktyg 85 78 

Ledarskapsutveckling 84 84 

Internationellt 
erfarenhetsutbyte 

69 48 

Utmärkelser 61 26 

 
Respondenterna fick också möjlighet att svara på frågan om SIQ borde ägna sig åt någon 

annan typ av aktivitet än vad de ägnar sig åt idag? På denna fråga fanns bara öppna 

svarsalternativ.  

Flera respondenter lyfter fram att SIQ bör synas mer. Med detta menas att Institutet ska 

marknadsföra sig mer, att SIQ ska skapa opinion kring kvalitetsarbete och mer aktivt 

sprida information om kvalitetsarbetet. För att öka konkurrenskraften behöver SIQ nå ut 

till betydligt fler - både affärsdrivande och offentliga verksamheter. 

”Man borde sträva efter större utrymme i media och att lyfta fram goda exempel som 

inte nödvändigtvis behöver vara bäst i klassen.” 

”Det är få förutom de invigda som känner till SIQ och det arbete som bedrivs. Mindre 

utmärkelser mer missionerande.” 

”Debattera och skriva ledare, tuffa till sig lite. Helt enkelt synas mer.”  

Några av de intervjuade har också understrukit att SIQ inte har varit tillräckligt synlig i 

debatten och att detta kan vara en delförklaring till att intresset från organisationer att delta 

i kvalitetsutmärkelsen har avtagit. En synpunkt som framförs är att SIQ:s 

främjandeuppdrag, d.v.s. att skapa opinion kring vikten av att arbeta med kvalitet och de 

resultat som kan uppnås med kontinuerlig kvalitetsutveckling, inte har kunnat bedrivas 

fullt ut på grund av bristande resurser.   
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Några respondenter i enkäten anser också att SIQ bör ha en mer konsultativ roll jämfört 

med hur uppdraget ser ut idag. Några exempel är på detta synsätt är:  

”De borde vara ute hos företag oftare för att hjälpa till att påverka företagsledningar 

att hitta motiv till varför kvalitetsarbete ger resultat.” 

”Fler och mindre omfattande öppna utbildningar. Många vill ha riktade insatser.” 

”Kontinuerlig möjlighet för verksamheter att få hjälp.” 

Det är bara ett fåtal som tydligt lyfter fram att de inte vill att SIQ ska bedriva 

uppdragsverksamhet. Exempel på denna uppfattning är:  

”Mera informationsspridning och mindre ren konsultverksamhet.” 

”Ägna sig än mer (de gör det redan i dag) åt att "expandera fältet", få andra aktörer på 

fältet att bli större och mer inflytelserika. Skulle se det som olyckligt om det är en diffus 

skillnad mellan SIQ och en konsultfirma.”  

Ett relativt vanligt svar på frågan om SIQ borde ägna sig åt någon annan typ av aktivitet än 

vad de ägnar sig åt idag är att man önskar att SIQ arbetar mera forskningsanknutet. Även 

benchmarking och mer nischade erfarenhetsutbyten lyfts fram som värdefullt.  

Ett fåtal av de svarande har på denna fråga valt att rikta in sig på hur SIQ arbetar inte vad 

Institutet ska göra. Dessa svar riktar viss kritik mot bristande kvalitet i SIQ:s verksamhet 

som exempelvis: 

”SIQ måste ha bättre kvalité på den verksamhet de bedriver, det finns stora brister i 

t.ex. kvalitetssäkring.” 

”SIQ har inte hängt med i utvecklingen, mina svar baseras på 90 – 00-talet”  

”Förenkla och konkretisera, vilket de gör idag, men det kan bli ännu bättre. Egen 

uppsäkring av det egna kvalitetsarbetet.” 

Det finns tydligen ett glapp mellan vad dessa individer har förväntat sig av SIQ:s insatser 

och vad Institutet har levererat. 

5.4 Slutsatser 

SIQ:s framtida roll och funktion bör ses mot bakgrund av att verksamheten ska möta 

organisationers behov av stöd i kvalitetsutveckling samtidigt som hänsyn måste tas till att 

andra aktörer delvis kan tillgodose dessa behov.  

Deltagare i enkäten och de som har intervjuats har därför fått ange den roll som SIQ bör ha 

i arbetet med att främja kvalitetsutveckling. Ett tydligt resultat är att SIQ bör arbeta med att 

förmedla, sprida och samordna ny kunskap om kvalitetsutveckling. I detta ingår att 

samordna utvecklings- och forskningsprojekt i samverkan mellan arbetsliv och akademi 

samt att tillgängliggöra relevant forskning om kvalitet. En viktig funktion för SIQ enligt de 

intervjuade är att som oberoende part sprida kunskap om kvalitetsutveckling till både 

privat och offentlig sektor. Nio av tio deltagare i enkäten anser att detta är en betydelsefull 

roll för SIQ framöver. 

Uppfattningen om betydelse av SIQ:s arbete med utmärkelser är inte lika samstämmig 

mellan de som har intervjuats och deltagarna i enkäten. De intervjuade tillmäter denna 

funktion en större betydelse jämfört med enkätdeltagarna. Nästan samtliga intervjuade 

anser att SIQ även framöver bör dela ut utmärkelser. Samtidigt framförs viss kritik mot att 



OFFENTLIGT STÖD TILL FRÄMJANDET AV KVALITETSUTVECKLING 

76 

SIQ-modellen inte riktigt har anpassats till olika verksamheters behov. En majoritet av 

enkätdeltagarna (60 %) anser också att det är av stor eller ganska stor betydelse att SIQ 

delar ut utmärkelser framöver, men denna faktor rangordnas dock lägst bland samtliga 

insatsområden. 

Störst skillnad, mellan de som intervjuats och enkätdeltagarna, finns i deras uppfattning 

om SIQ:s framtida roll vid rådgivning och utbildning i konkreta verktyg samt i ledarskaps- 

och kompetensutveckling. De intervjuade anser att SIQ endast i begränsad omfattning bör 

arbeta med detta eftersom det finns en konsultmarknad på området. 85 procent av 

enkätdeltagarna anser dock att SIQ i stor eller ganska stor utsträckning bör ha denna 

uppgift. Enkätstudien visar också att organisationerna bedömer att man har stort behov av 

ledarskapsutveckling och stöd i tillämpningen av modeller och verktyg för 

kvalitetsutveckling. Att enkätdeltagarna vill att ett delvis statligt institut ska bidra med 

detta tolkar Sweco som att det finns en kritik mot den privata konsultmarknaden på 

området. Det kan heller inte uteslutas att organisationer vill ha subventionerad hjälp i sin 

egen verksamhetsutveckling.   

Att tillhandahålla erfarenhetsutbyte om kvalitetsarbete mellan olika sektorer och branscher 

i Sverige anses vara en viktig funktion för SIQ. Nio av tio deltagare i enkäten anser att 

detta är en betydelsefull roll för SIQ framöver. Många av de intervjuade anser också att 

möjligheten för Institutet att spänna över alla branscher och sektorer i Sverige skapar unika 

förutsättningar för lärande mellan organisationer från olika branscher och sektorer. 

Sweco kan konstatera att flera av dagens uppgifter för SIQ återfinns bland de uppgifter 

som man anser att SIQ bör arbeta med framöver. Det finns dock vissa skillnader i 

inriktning och prioritering jämfört med dagens roll, framförallt vad gäller att vara en 

facilitator för ny kunskap om kvalitetsutveckling.  
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6 En internationell utblick 

I detta kapitel ges ett omvärldsperspektiv. Först presenteras en övergripande beskrivning 

av hur kvalitetsfrämjandet har organiserats i andra länder. Därefter beskrivs mer detaljerat 

förhållandena i två länder, Finland och USA: 

6.1 Övergripande bild 

Internationellt finns många motsvarande organisationer till SIQ. Organisationerna bedriver 

ofta samma typ av aktiviteter, såsom utbildning, certifiering, konferenser och utmärkelser. 

Organisationerna är många gånger dessutom medlemmar i en större internationell 

organisation. Statens roll i dessa organisationer varierar mellan olika länder och har 

dessutom förändrats över tid.  

6.1.1 Japan 

Japan var något av ett föregångsland, när den japanska regeringen år 1946 bildade JUSE 

(Union of Japanese Scientists and Engineers) med koppling till myndigheten för vetenskap 

och teknik. Idag får JUSE inget ekonomiskt stöd av regeringen och merparten av 

intäkterna kommer från medlemsavgifter och andra aktiviteter riktade till 

medlemsföretagen. Organisationen tillåter inte medlemskap för enskilda individer utan har 

endast företagsmedlemmar, vilka uppgick till 706 stycken i april 2012. Statliga 

myndigheter och organ finns med bland organisationens 800 samverkanspartners. Syftet 

med JUSE är att främja systematiska studier för att främja den vetenskapliga och tekniska 

utvecklingen. Kvalitetskontroll har särskilt stått i fokus för JUSE:s verksamheter samt 

utveckling och spridning av teknik. Kvalitetsutvecklingen i Japan har därför till stor del 

definierats som produktkvalitet (kvalitet innebär frånvaro av defekter i produkter). JUSE 

delar även ut ”The Deming Prize” som är en internationellt välkänd utmärkelse inom TQM 

(Total Quality Management). Utmärkelsen instiftades år 1951 till minne av Dr William 

Edwards Deming, som i väsentlig utsträckning anses ha bidragit till utvecklingen av 

statistisk kvalitetskontroll i Japan efter andra världskriget.
68

  

6.1.2 USA 

Samma år som JUSE startade sin verksamhet bildades American Society for Quality, ASQ, 

i USA. Idag är ASQ en global organisation med medlemmar i mer än 140 länder. Staten 

var inte involverad i bildandet av ASQ och ger inte heller några medel till organisationen. 

Däremot är staten, genom myndigheten National Institute of Standards and Technology 

(NIST), aktiv genom utmärkelsen ”The Malcolm Baldrige National Quality Award”, i 

vilket ASQ – genom ett kontrakt från NIST – medverkar i arbetet med att ta fram och 

tillhandahålla kriterier för utmärkelsen. . USA presenteras närmare nedan i en fördjupad 

fallstudie.  

6.1.3 Europa 

EFQM, ursprungligen European Foundation for Quality Management, är en i grunden 

europeisk icke-vinstdrivande organisation som stödjer kvalitetsutvecklingsarbete i 

organisationer runt om i världen. Organisationen bildades av 14 företagsledare (Electrolux 

                                                 
68 http://www.juse.or.jp/e/. Deming är något av en portalfigur inom kvalitetsutveckling; för en beskrivning av 

Demings tänkande och bidrag till utveckling av området, se Bergman och Klefsjö, op.cit, 
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var ett av de grundande företagen). Med stöd från Europeiska kommissionen utvecklades 

ledningsverktyget EFQM (EFQM-modellen) i syfte att öka konkurrenskraften hos 

europeiska organisationer. Idag är organisationen inte begränsad till Europa, utan har 

medlemmar i exempelvis Mellanöstern och Sydamerika. EFQM har över 500 företag och 

organisationer som medlemmar. Drygt en femtedel av medlemmarna är konsulter, vilket 

till stor del utgörs av licenserade utbildningsföretag. Tillverkningssektorn svarar för drygt 

12 procent och offentlig förvaltning (lokal nivå till EU-nivå) för ytterligare 11 procent. 

Utbildningsaktörer, som består av både offentliga och privata aktörer, finns i en separat 

kategoris som svarar för knappt 11 procent av medlemmarna. Hälso- och sjukvård har 

också en egen kategori – 7 procent.  

 

Figur 6.1 Fördelning av medlemmar i EFQM efter sektor, i procent. 

 
De organisationer som räknas som partners uppgår till 31 stycken och har en egen kategori 

som sammantaget utgör 6 procent av medlemmarna. Det finns tre partnerskapsformer i 

EFQM – primära partners, partners och distributörer. Därtill finns två former av 

utbildningslicenser – licenserade utbildare (internationellt) samt tredjepartslicenserade 

utbildare (nationellt).  

1. Primära partners (2 st.) är den högsta nivån och erhålls i dagsläget endast av Club 

Excelencia en Gestión i Spanien samt av British Quality Foundation i Storbritannien. 

Det blygsamma antalet primära partners beror dock på att medlemskapsformen är ny; 

sannolikt kommer fler organisationer bli primära partners framgent. Primära partners 

ska främja hållbar ”excellence” inom det egna landet, framför allt genom att stödja 

deras egna medlemsorganisationer, när dessa försöker uppnå ”excellence” baserat på 

EFQM-modellen. De ska även erbjuda utbildning i EFQM-modellen och stödja 

utvecklingen av EFQM:s produktportfölj. 

2. Partners (8 st.) erbjuder EFQM-utbildning. De kan även, precis som primära Partners, 

utfärda tredjepartslicenser, vilket innebär att de utbildar andra organisationer som får 
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bedriva EFQM-kurser. EFQM har åtta partners i sju länder (Österrike, Tyskland, 

Grekland, Italien, Skottland, Schweiz och Turkiet).  

3. Distributörer (21 st.) främjar och bedriver utbildning i EFQM-modellen och har 

nationella utmärkelser. EFQM har 21 distributörer i 20 länder. De flesta länderna 

ligger i Europa, däribland Sverige, Danmark, Belgien, Frankrike och Polen. 

Mellanöstern är även representerad genom Israel, Palestina, Egypten, Jordanien, och 

Abu Dhabi. Ryssland och Colombia är andra länder utanför Europa som är 

distributörer till EFQM. 

4. Licensierade utbildare är organisationer som erhållit en internationell licens direkt av 

EFQM för att bedriva utbildning. Antalet utbildare uppgår till 25 stycken från 10 

länder.  

5. Tredjepartslicensierade utbildare utbildas av primära partners eller partners till 

EFQM, och har rätt att bedriva utbildning i EFQM-modellen. 

Precis som de flesta organisationer som existerar för att främja kvalitetsutveckling har 

även EFQM en utmärkelse, ”EFQM Excellence Award”. Syftet med utmärkelsen är att ge 

ett erkännande till de mest välpresterande organisationerna i Europa, oavsett om de är 

privata, icke-vinstdrivande eller offentliga. EFQM framhåller att processen är rigorös för 

att utse vinnare. Ett antal erfarna företagsledare granskar noggrant de sökande 

organisationernas prestationer mot bakgrund av EFQM-modellen och presenterar sina 

slutsatser för en oberoende jury. Juryn beslutar vilken nivå av erkännande som finalisterna 

ska få. För att vinna utmärkelsen måste organisationen kunna påvisa att deras resultat 

överträffar andra motsvarande organisationer samt att de kommer behålla denna fördel i 

framtiden.
69

 

En av de större medlemsbaserade organisationerna i Europa med inriktning mot 

kvalitetsutveckling är British Quality Foundation (BQF) i Storbritannien. Organisationen, 

som bildades 1993 av regeringen och ledande företag i landet, är icke-vinstdrivande och 

primär partner till EFQM. EFQM-modellen är följaktligen grundläggande för BQF. 

Medlemmarna utgörs av såväl ledande internationella företag som små företag och 

offentliga sektorn. Medlemskap kan avse en hel organisation, en division, en avdelning 

eller en enhet. Dessutom finns det olika kategorier av medlemmar beroende på storleken 

på organisationen och efterfrågad servicenivå. Premiummedlemmar får exklusiva förmåner 

som bland annat inkluderar seminarier. BQF bedriver bland annat utbildning i Lean och 

Six Sigma, delar ut utmärkelser, utfärdar certifikat, tillhandahåller nätverksgrupper, 

anordnar workshops, etc. Organisationen delar ut fyra utmärkelser, varav The UK 

Excellence Award är det mest prestigefyllda priset. Deltagarna får genomgå en noggrann 

bedömning bland annat mot bakgrund av EFQM-modellens kriterier.
70

 

Det finns exempel på motsvarande organisationer i de snabbt växande ekonomierna. Ett 

exempel är National Quality Foundation (FNQ) i Brasilien, som är en icke-statlig 

organisation som grundades år 1991. FNQ:s uppdrag är att bidra till att främja 

konkurrenskraften hos brasilianska organisationer. Precis som många andra liknande 

organisationer tillämpar de en övergripande modell för kvalitetsutveckling, MEG-

                                                 
69 www.efqm.org 
70 http://www.bqf.org.uk 
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modellen
71

. MEG-modellen bygger på ett antal centrala begrepp och strukturerade kriterier 

och krav. FNQ delar även ut utmärkelsen National Brazilian Quality Award (PNQ).
72

 År 

2009 tilldelades dotterbolaget Volvo Brasilien priset. 

6.2 Fallstudie Finland73 

Bakgrund och syfte 

”The Finnish Quality Association” (Suomen Laatuyhdistys ry) grundades år 1966 som en 

icke-vinstdrivande organisation på initiativ av aktörer inom akademin. Organisationen 

skulle bedriva aktiviteter för att främja excellens och kvalitet i syfte att upprätthålla och 

utveckla en konkurrenskraftig position för finländska företag och organisationer på 

världsmarknaderna. Organisationen har ett helägt dotterbolag (aktiebolag) som heter 

Excellence Finland (Laatukeskus Excellence Finland Oy).  

Ledningen för Excellence Finland menar att organisationen existensberättigande är ännu 

större idag jämfört med 1960-talet mot bakgrund av den hårda internationella 

konkurrensen och globaliseringen. Det innebär att organisationen idag inriktar sina insatser 

mer på ”excellence” och på kvalitetsutvecklingsverktyg såsom Lean och Six Sigma samt 

ISO-standarder. Kvalitet idag är också någonting bredare än enbart ”produktkvalitet”, 

”processkvalitet” eller ”kundtillfredsställelse”.   

De största medlemsföretagen kan enligt ledningen för Excellence själva klara att sörja för 

sitt kvalitetsutvecklingsarbete. Det största mervärdet av medlemskapet för den kategorin av 

medlemmar är tillgången till en arena för nätverkande. Mindre företag har sämre 

förutsättningar att prioritera kvalitetsutvecklingsarbete, eftersom den dagliga verksamheten 

tenderar att få all uppmärksamhet. De utbildningar som organisationen tillhandahåller har 

därför ett stort mervärde för den typen av medlemmar. 

Organisation 

Excellence Finlands organisation består av ett rådgivande organ, en styrelse samt 

kanslipersonal. Det rådgivande organet, som består av ett antal ledande befattningshavare 

från föreningens nyckelmedlemmar, har till uppgift att formulera riktlinjer och sätta 

prioriteringar för verksamheten. Detta sker genom en dialog med beslutsfattare för olika 

organisationer i Finland. Verksamheten i föreningen sköts av en styrelse bestående av åtta 

ledamöter som är verksamma i finländska företag, ideella föreningar och universitet. 

Personalen utgörs av totalt 16 anställda fördelat på funktionerna administration, 

försäljning, innovationer, konsulttjänster, marknadsföring samt utbildning. 

Finansiering 

År 2012 omsatte organisationen drygt 3 miljoner euro. De tre största intäktskällorna, som 

vardera utgör ca 30 procent av intäkterna, är medlemsavgifter, utbildningsaktiviteter samt 

seminarie- och konsultverksamhet. Utmärkelserna står för resterande tio procent av 

intäkterna. 

Den finska statens finansiering minskade under 2000-talets första årtioende och har 

därefter varit blygsam. De statliga bidragen har sedan något år tillbaka upphört helt, 

                                                 
71 Modelo de Excelência da Gestão 
72 http://www.fnq.org.br/english 
73 Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade från organisationens hemsida samt genom intervju med VD Tani 

Järvinen (2012-03-14). 
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eftersom Excellence Finland inte längre efterfrågar bidragen. Ledningen ser positivt på 

organisationens oberoende från staten, då detta ger organisationen ”friare händer”. Statliga 

myndigheter finns däremot med som medlemmar i organisationen.  

Medlemskap 

I slutet av år 2011 var över 500 finländska privata och offentliga organisationer 

medlemmar i föreningen. Tusentals affärsutvecklare och opinionsbildare uppges delta 

aktivt i föreningens verksamhet. 

Det finns tre olika ”nivåer” av medlemskap i Excellence Finland. ”Key corporate 

membership” är ett medlemskap avsett för privata och offentliga organisationer. 

Medlemskapet omfattar hela företaget och all personal i företaget har rätt till de flesta av 

medlemsförmånerna. ”Supporting Corporate Membership” är ett medlemskap för små och 

medelstora företag, nystartade företag och småföretagare. Medlemskapet omfattar all 

personal på en operativ enhet eller ett kontor som arbetar på samma adress. ”Individual 

Membership” är ett individuellt medlemskap som är anpassat till småföretagare, studenter 

och exempelvis pensionärer. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till en 

annan person. 

Verksamheter 

De aktiviteter som Excellence Finlands medlemmar får tillgång till varierar beroende på 

medlemskap. ”Key Corporate Membership” ger tillträde till flest typer av aktiviteter. Det 

handlar till exempel om tillgång till olika nätverk, sammankomster och Excellence 

Finlands logotype vid marknadsföring. Därutöver får medlemmar rabatter på utbildningar, 

seminarier och online-shopen. Andra verktyg som medlemmar kan få tillgång till är en 

lärandeportal samt undersökningsverktyg för processutveckling. Rösträtt vid årsstämman 

gäller för samtliga tre medlemstyper. 

Excellence Finland är s.k. nationell partner i EFQM. EFQM-modellen används som ett 

verktyg i bedömningen av de klienter som ska få hjälp med kvalitetsutveckling. Det 

betonas dock att Excellence Finland inte främjar ett enskilt verktyg, utan istället erbjuder 

utbildning och träning i olika verktyg för kvalitetsutveckling. Det handlar bl.a. om ISO, 

Lean och Six Sigma. Det är kundens behov och önskemål som styr. Utbildningarnas längd 

och omfattning varierar. Det finns alltifrån endagsutbildningar i EFQM-modellen för 

verksamhetsutveckling till mer omfattande utbildningar för kvalitetschefer-/ansvariga. 

Excellence Finland har både egna experter som håller i utbildningar och externa konsulter 

som får arbeta under organisationens flagga. Omfattning i användningen av externa 

konsulter beror på efterfrågan och inriktningen på utbildningsverksamheten. 

Liksom i många andra länder ägnar sig organisationen åt utdelning av priser. År 1976 

delade föreningens styrelse ut sitt första pris som gick till Asko-Upo Oy för deras 

främjande av kvalitetsarbete. Idag delar föreningen ut två priser.  

• Sedan 1991 organiseras tävlingen ”Quality Award Competition”, numera kallad 

”Excellence Finland final”. Under 1990-talet valdes mottagaren ut på basis av 

Malcolm Baldrige-kriterierna. Sedan 2001 tillämpas istället EFQM’s kriterier. Bytet 

beror på att EFQM tillämpas brett internationellt och därför ger goda möjligheter till 

internationella jämförelser. Priset är ett erkännande för ett utomordentligt arbete 

avseende utvecklingen av verksamhetens kvalitet och konkurrenskraft. Tävlingen 

baseras på EFQM-modellen och de deltagande organisationernas verksamhet värderas 
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inom nio olika delområden: ledarskap, verksamhetsplanering och strategi, 

medarbetare, samarbetspartners och resurser, processer, resultat kunder, resultat 

medarbetare, resultat samhälle samt verksamhetens resultat.  

• Sedan 2007 har organisationen även anordnat tävlingen ”Quality Innovation of the 

Year”, som har vuxit till att bli ett internationellt evenemang. Syftet med priset är att 

öka mängden och nivån på innovationer i Finland och i andra länder. Tävlingen 

började som en nationell tävling i Finland, men har sedan dess utökats till att inkludera 

Estland (2010), Sverige (2011) och Lettland (2012). 

Vinnarna vid båda dessa tävlingar tilldelas priser vid en gala som hålls på ”World Quality 

Day” varje år (den andra torsdagen i november). Tidigare år har Finlands president 

personligen delat ut priserna. 

Mätning av resultatet/effekterna av verksamheten 

Verksamheten utvärderas av organisationens medlemmar vid diverse årliga 

sammankomster. Organisationen har ett pågående arbete som syftar till att utveckla en 

matris för att mäta och följa upp resultatutvecklingen för medlemsföretagen.  

6.3 6.3 Fallstudie USA74 

I USA är två institutioner av särskild betydelse när det gäller kvalitetsutveckling: ”National 

Institute of Standards and Technology” (NIST) samt ”American Society for Quality” 

(ASQ). Eftersom ASQ är motsvarigheten till SIQ i USA läggs större tonvikt vid ASQ. 

6.3.1 National Institute of Standards and Technology (NIST) 

NIST är en icke-reglerande federal myndighet som grundades redan år 1901. Idag sorterar 

myndigheten under USA:s handelsdepartement (Department of Commerce). Myndighetens 

uppdrag är att främja USA:s innovationer och industriell konkurrenskraft genom att 

utveckla mättekniker, standarder och teknik på ett sätt som förbättrar den ekonomiska 

tryggheten och livskvaliteten. NIST bedriver forskning, ofta i nära samarbete med 

industrin, för att främja landets tekniska infrastruktur och hjälpa amerikanska företag att 

ständigt förbättra produkter och tjänster. NIST driver också ett rikstäckande program, i 

vilket lokala centra ingår. Dessa centra erbjuder teknisk och affärsmässig assistans till 

mindre tillverkningsföretag för att hjälpa dem att skapa och behålla arbetstillfällen, öka 

vinsten och spara tid och pengar. 

Den tydligaste kopplingen som NIST har till främjande av kvalitetsutveckling är genom 

det s.k. ”Baldrige Performance Excellence Program”. Programmet syftar till att främja 

excellens och kvalitet bland amerikanska tillverkningsföretag, tjänsteföretag, 

utbildningsinstitutioner, vårdgivare och ideella organisationer. År 2010 uppgick 

driftskostnaderna för programmet till knappt 16 miljoner dollar (drygt 100 miljoner 

svenska kronor)
75

.  

I programmet ingår den årliga utmärkelsen ”Malcolm Baldrige National Quality Award”. 

Genom ett avtal med NIST utvecklar ASQ kriterier för utmärkelsen. Utmärkelsen, som 

                                                 
74 Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade från organisationernas hemsidor samt genom intervju med VD för 

ASQ. 
75 Se Link, A., Scott, J., Economic Evaluation of the Baldrige Performance Excellence Program, Planning 

Report 11-2, NIST 2011, Om denna summa översätts till svenska förhållanden (baserat på folkmängden) 

uppgår summan till ca 3,3 miljoner kronor.  
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delas ut av USA:s president, har funnits sedan 1988. I begynnelsen omfattade utmärkelsen 

affärssegmenten tillverkning, tjänster och små företag. Från och med 1999 ingår även 

utbildning samt hälso- och sjukvården. De organisationer som söker utmärkelsen 

poängsätts inom sju områden;  

• Ledarskap 

• Strategisk planering 

• Kund- och marknadsfokus 

• Mätning, analys och kunskapshantering 

• Personalutveckling 

• Processledning 

• Affärsresultat. 

Kriterierna för utmärkelsen tillämpas enligt NIST av tusentals företag, skolor och sjukhus 

för att förbättra sina produkter och tjänster.  

En viktig aspekt av utmärkelsen är att den inte förutsätter tillämpning av ett särskilt 

kvalitetsverktyg. En organisation behöver följaktligen inte se över hela sitt kvalitetssystem 

för att bli berättigade till utmärkelsen. Det finns exempel på vinnare som har tillämpat 

ISO 9000, Six Sigma, etc.  

I ett avseende har den federala statens engagemang minskat sedan 2011. Orsaken till detta 

är den ansträngda statsfinansiella situationen. Staten har genom NIST fortfarande hand om 

arbetet med att ta fram vinnare av Baldrige-priset, men kostnaden för detta arbete och för 

programmet finansieras idag helt och hållet av privata finansiärer genom en stiftelse. 

6.3.2 American Society for Quality” (ASQ) 

Bakgrund och syfte 

ASQ är en global organisation med ursprung och säte i USA och med huvudkontor i 

Milwaukee, Wisconsin. ASQ bildades år 1946 av diverse studiegrupper som forskade om 

de tidiga kvalitetskoncepten. Idag är ASQ en global organisation med medlemmar i mer än 

140 länder. ASQ har servicecenter i Mexiko, Kina och Indien, och har etablerat strategiska 

allianser med många organisationer för att främja ASQ-produkter och utbildning. ASQ 

marknadsför sig genom att säga att de verkar för människor med passion för kvalitet och 

som använder verktygen, sina idéer och expertis i syfte att få världen att fungera bättre.  

Ledningen för ASQ menar att kvalitetsbegreppet har förändrats över tid. Den tidiga 

definitionen av kvalitet var produktorienterad. Kvalitet ansågs vara en fråga om 

förekomsten av defekter i produkter. Med tiden växte även en konsumtentinriktad 

definition av kvalitet fram. Enligt detta synsätt handlar kvalitet om konsumenternas 

uppfattning om och uppskattning av produkten. ASQ:s övergripande syn på kvalitet 

handlar i hög grad om att placera kundtillfredsställelse i centrum.
76 

En ännu bredare 

definition av kvalitet som har vunnit terräng betraktar kvalitet som en ledningsfråga. 

Definitionerna tenderar att bli mer abstrakta.  

                                                 
76 Enligt en undersökning som de lät genomföra ser företagen inte servicen till kunder som en av de högst 

prioriterade frågorna – produktutveckling, IT och marknadsföring anses viktigare. Servicen till kunder ses inte 

alltid som en kvalitetsfråga enligt ASQ. 



OFFENTLIGT STÖD TILL FRÄMJANDET AV KVALITETSUTVECKLING 

84 

ASQ:s existensberättigande är – enligt ledningen för organisationen – ännu större idag 

jämfört med det sammanhang i vilken ASQ bildades. På 1980-talet låg fokus i stor 

utsträckning på kvalitetsutveckling inom tillverkningsindustrin. Mot bakgrund av den 

åldrande befolkningen är den växande välfärdssektorn i stort behov av kvalitetsutveckling. 

En annan viktig kvalitetsfråga är samspelet mellan organisationer i dagens globaliserade 

och specialiserade ekonomi. Ledningen för ASQ hyser viss oro över att vissa västerländska 

länder lämnar allt till marknaden att sköta. Det tyder på en bristande insikt gällande 

betydelsen av ett planerat kvalitetsutvecklingsarbete för landets konkurrenskraft. Som 

exempel nämns att Kina har en tioårsplan och ett nationellt ministerium som ägnar sig åt 

kvalitetsutveckling.  

Organisation 

ASQ leds av en styrelse som består av ett femtontal direktörer och förvaltas av en 

verkställande direktör och dennes verkställande råd (1+4 personer) samt en 

förvaltningskommitté (sex personer). ASQ är geografiskt indelad i över 250 sektioner och 

funktionellt i 25 ämnesområden (”divisions”). Exempel på områden är revision, kemi- och 

processindustri, design och konstruktion, energi och miljö, sjukvård, mätkvalitet, Six 

sigma, Lean etc.   

Finansiering 

ASQ:s totala finansiering för år 2012 uppgick till 35,6 miljoner US dollar (budgeten för 

2013 är sex procent större). Medlemsavgifterna svarar för 30 procent av intäkterna. En 

nästan lika stor andel – 29 procent – kommer från utbildningsrelaterade verksamheter. 

Därefter följer intäkter från certifiering som svarar för 14 procent, publikationer för tio 

procent och konferenser för sex procent av intäkterna. De sista tio procenten utgörs av 

diverse poster som reklam, bidrag/sponsring, abonnemang etc.   

Medlemskap 

ASQ består totalt sett av ca 80 000 medlemmar. Både organisationer och enskilda personer 

kan vara medlemmar och det finns flera typer av medlemskap. När det gäller 

organisationer kan antingen hela företaget eller ett enskilt arbetsställe vara medlem. Det 

finns också särskilda medlemskap för skolor; ett medlemskap för en enskild skola och ett 

för samtliga skolor i ett distrikt.  

Verksamheter 

ASQ:s verksamheter består primärt av följande aktiviteter: 

• Certifiering: En ASQ-certifiering är ett formellt erkännande av ASQ att en person har 

visat en färdighet inom och förståelse för en specifik kunskap. Nästan 150 000 

certifieringar har utfärdats till yrkesmän över hela världen. Det finns 16 olika 

certifieringar, bland annat i Lean och Six Sigma. De arbetar också med ISO-

certifiering. 

• Utbildning: ASQ förhåller sig neutral till olika kvalitetsverktyg. Precis som många 

europeiska organisationer utgår från EFQM-modellen, använder ASQ Baldrige-

kriterierna som en övergripande ram för att få företag att förbättra sina verksamheter. 

Alla andra verktyg, såsom Lean och Six Sigma, är verktyg i verktygslådan. ASQ 

främjar därför inte ett enskilt kvalitetsverktyg framför andra utan erbjuder utbildning i 

flera olika verktyg. Ibland är Lean mer ändamålsenligt än Six Sigma, ibland är det 
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tvärtom. ASQ erbjuder utbildningar ute på arbetsplatserna (on-site training) till grupper 

om fem personer eller fler. På så sätt sparar företagen tid och utgifter för resor. ASQ 

håller också webbaserad utbildning. Exempel på kurser som ASQ tillhandahåller är 

utbildning i revision, COQ (cost of quality), FMEA (Failure mode and effect analysis). 

ASQ har också internationell kursverksamhet.  

• Konferenser och event: Det finns många olika konferenser och event, däribland ett om 

Six Sigma och Lean. 

• Nätverkande: ASQ inrymmer olika typer av nätverk på lokal, regional och global nivå. 

• Kunskapscenter (ASQ’s Knowledge Center): Tillgång till olika kvalitetsverktyg och 

kvalitetsresurser via webben. 

• Publikationer: ASQ ger ut sex tidningar och tidskrifter, varav ”Quality Progress” är 

den främsta. 

• Utmärkelser: Genom ett avtal med NIST hjälper ASQ till att utveckla kriterier för 

tilldelningen av utmärkelsen ”Baldrige Performance Excellence Program”.  

De flesta sektioner och ”lokalavdelningar” erbjuder möten, nyhetsbrev, online-information, 

utbildningar, seminarier, konferenser och certifiering. Medlemmarna kan engagera sig 

genom att bli volontärer. Det ger dem möjlighet att inte bara stödja kvalitet, men också 

förbättra sina ledaregenskaper. 

Olika fora och divisioner drivs på frivillig basis. De är en plats att vända sig till, när man 

har en fråga eller behöver en viss typ av konferens, kurs, bok eller papper. Medlemmar kan 

engagera sig i samarbete, evenemang och nätverk, och inspireras av att prova nya och 

innovativa sätt att förbättra sig själva, sitt samhälle och sin värld. 

Har ASQ andra konkurrenter i USA inom enskilda verksamheter, t.ex. företag som 

erbjuder utbildning. Däremot finns ingen konkurrent som har ett lika heltäckande 

erbjudande som ASQ. 

Mätning av resultatet/effekterna av verksamheten 

Det finns ingen utomstående aktör som utvärderar resultat och effekter av ASQ:s 

verksamhet. Det åligger organisationens styrelse att utvärdera organisationens prestationer. 

Styrelsen bestämmer exempelvis vilka indikatorer som organisationens verksamheter ska 

mätas mot. Ytterst är det ASQ:s kunder som utvärderar organisationens verksamhet. 

6.4 Slutsatser 

I många länder finns det en organisation som har till uppgift att främja kvalitetsutveckling i 

näringslivet och i offentliga verksamheter. Organisationen är många gånger ensam om att 

främja kvalitetsutvecklingsarbete i hela näringslivet och i offentlig verksamhet. Det finns 

givetvis andra betydelsefulla organisationer som på olika sätt arbetar för att främja kvalitet, 

men det handlar framför allt om organisationer som har en specifik branschinriktning eller 

om företag som är specialiserade på utbildningsverksamhet inom ett särskilt 

kvalitetsverktyg (t.ex. Lean). Att främja nationell konkurrenskraft utifrån en bred ansats på 

kvalitetsutveckling i hela näringslivet och offentliga sektorn förefaller därför i viss 

utsträckning ha en monopolliknande karaktär.  

Ett kännetecken som dessa organisationer uppvisar är att de ofta är medlemmar i en 

internationell paraplyorganisation, såsom EFQM. Medlemskap i en paraplyorganisation 
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innebär också att organisationen ansluter sig till ett övergripande synsätt på 

kvalitetsutveckling. Vissa organisationer tillämpar en egen övergripande modell. I USA 

handlar det om Baldrige-modellen, i Europa om EFQM-modellen, i Sverige om SIQ-

modellen, i Japan om TQM (Total Quality Management) och i Brasilien om MEG-

modellen. Det är fråga om övergripande synsätt på kvalitetsutveckling som inte utesluter 

tillämpning av kvalitetsutvecklingsverktyg som Lean och Six Sigma. 

Organisationerna bedriver likartade aktiviteter, såsom utbildning, certifiering, nätverk och 

mötesplatser samt kvalitetsverktyg online etc. De har vanligtvis en eller ett par utmärkelser 

som de delar ut till företag och organisationer mot bakgrund av kriterier som följer av det 

övergripande synsättet på kvalitetsutveckling. 

Det statliga åtagandet i organisationerna varierar mellan länder och över tid. Precis som i 

Sverige har staten i många länder varit en (av flera) initiativtagare till att bilda 

organisationen med syftet att stärka nationens konkurrenskraft. Det statliga åtagandet har 

dock minskat i flera länder. Sedan något år tillbaka får Excellence Finland inga medel från 

staten. I USA har staten fortfarande hand om utdelningen av Baldrige-utmärkelsen, men på 

grund av det prekära statsfinansiella läget, finansieras detta av näringslivet.  

Ett minskat finansiellt åtagande från statsmakterna innebär att organisationernas 

marknadsberoende ökar. Excellence Finland och ASQ i USA har en större andel av 

intäkterna från marknadsinriktade aktiviteter jämfört med SIQ. Det betyder att 

organisationerna i högre utsträckning kan konkurrera med andra aktörer på marknaden, 

som exempelvis bedriver utbildning i specifika kvalitetsutvecklingsverktyg.   
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7 Swecos slutsatser och rekommendationer 

7.1 Sammanfattande slutsatser  

SIQ har en marknadskompletterande roll men saknar mål som styr verksamheten 

Sweco kan konstatera att det inte finns en explicit utformad programteori för SIQ. Från 

intervjuerna kan det dock rekonstrueras en problembild som fortfarande kan anses 

relevant. Organisationer har generellt sett utvecklats i sitt kvalitetsarbete sedan starten av 

SIQ. Det globala konkurrenstrycket, ökad kundorientering, ökad konkurrensutsättning av 

offentliga tjänster och krav på effektiviseringar inom offentlig sektor innebär dock att det 

ställs allt högre krav på produktivitet och kundtillfredsställelse. Denna utveckling talar för 

att kvalitetsutveckling kommer att spela en stor roll även framöver, men arbetet med 

kvalitetsutveckling behöver förändras för att anpassas till den delvis förändrade 

behovsbilden. 

Det finns andra icke-vinstdrivande aktörer som främjar kvalitetsutveckling genom olika 

verktyg och mot olika målgrupper. Det finns inga uppenbara överlappningar mellan dessa 

organisationer och SIQ:s verksamhet; varje aktör har sin givna roll på 

”kvalitetsmarknaden”. Enkätresultaten och intervjuerna pekar också på att man generellt 

sett inte anser att det finns andra aktörer som skulle vara mer lämpliga att axla den roll som 

SIQ har. Samtliga av de intervjuade och nio av tio som svarade på enkäten anser att staten 

även fortsättningsvis bör vara engagerad i SIQ. Det anses finnas behov av en organisation 

där staten har ett engagemang för att få ett oberoende och legitimitet i främjandet av 

kvalitet. Detta oberoende ska tolkas som att verksamheten varken ska styras av 

kommersiella eller politiska intressen. Ett annat skäl är att kvalitetsarbete inte bara är en 

fråga för näringslivet utan också för kommuner, landsting och statlig verksamhet. Det 

statliga engagemanget behövs för att samla alla dessa sektorer ”under en hatt”. Sweco 

anser mot denna bakgrund att det finns en marknadskompletterande roll för staten i att 

stödja ett generellt kvalitetsfrämjande arbete. 

SIQ saknar en relevant målstruktur för verksamheten. Det finns endast ett generellt syfte 

och mål för vissa av aktiviteterna. Det finns inga resultatmål som gör det möjligt att få en 

uppfattning om resultatet av SIQ:s verksamhet. Detta innebär att SIQ i praktiken är en 

”mållös” organisation där finansiärerna (Intressentförening och staten) inte har klargjort 

sina förväntningar på verksamheten i form av uppföljningsbara resultatmål. Sweco anser 

att frånvaron av en fullständig målstruktur har gjort Institutets verksamhet otydlig och 

mindre effektiv. 

Minskande intresse och bristande resurser 

Sweco kan konstatera att SIQ:s aktiviteter överensstämmer med de uppgifter som ålagts 

stiftelsen genom stadgarna. Insatsernas omfattning har dock inte varit tillräcklig för att 

Institutet ska vara ett samlande, pådrivande och resursskapande organ för den nationella 

utvecklingen inom kvalitetsområdet. Flera av stiftelsens aktiviteter har haft ett minskande 

antal deltagare på senare år, bl.a. utmärkelsen Svensk Kvalitet. SIQ och 

Intressentföreningen har därutöver inte lyckats öka antalet medlemmar i föreningen eller 

breddat målgruppen till att exempelvis omfatta fler statliga myndigheter eller små och 

medelstora företag.  
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SIQ:s aktiviteter synes ligga i linje med problembilden och det generella syftet för SIQ. 

Sweco anser dock att det inte går att göra en detaljerad bedömning om insatserna bidrar till 

att lösa problemen och uppnå målen för verksamheten. Detta beror på att problembilden 

inte i tillräcklig grad har preciserats och att det inte finns några resultatmål.  

Statens engagemang i stiftelsen har varit svalt med utebliven statlig finansiering vissa år. 

Verksamheten har alltid varit beroende av intäkter från aktiviteter där det finns en direkt 

betalningsvilja, bl.a. rådgivning och utbildning. Sweco kan konstatera att 

utvecklingsresurserna för att exempelvis produktutveckla kvalitetsmodellerna eller att 

sprida kunskap och erfarenhet om kvalitetsutveckling har varit alltför begränsade för att 

stiftelsen i tillräcklig grad ska kunna uppfylla sitt uppdrag. 

Stor nytta för deltagarna 

Deltagarna på SIQ:s verksamheter har en positiv värdering av de aktiviteter som 

genomförs i form av seminarier och nätverksträffar, konferenser och studieresor, 

rådgivning och utbildning, utmärkelser samt forskning och utvecklingsprojekt. Omkring 80 

procent av deltagarna upplever, enligt enkäten, att de i mycket hög eller ganska hög 

utsträckning har haft en sammantagen nytta av de aktiviteter som man har deltagit i.  

Deltagarna har också fått bedöma det bidrag som SIQ:s insatser har haft på 

kvalitetsutvecklingsarbetet i deras egen organisation. Närmare 70 procent av deltagarna 

bedömer att SIQ har bidragit till att organisationen i ganska stor eller stor utsträckning har 

fått en ökad medvetenhet och kunskap om kvalitetsutveckling. Drygt hälften av deltagarna 

bedömer att SIQ också har bidragit till organisationen har genomfört ett konkret 

kvalitetsutvecklingsarbete. 

Sweco kan konstatera att den bedömning som deltagarna har gjort pekar på att 

verksamheten i betydande grad har varit till nytta för deltagarna samtidigt som 

organisationernas kvalitetsutvecklingsarbete överlag har främjats. 

Koordinera forskning och utveckling samt sprida kunskap – en viktig roll för SIQ 
framöver  

Respondenter i enkäten och de som har intervjuats har fått ange den roll som SIQ bör ha i 

arbetet med att främja kvalitetsutveckling. Ett tydligt resultat är att SIQ bör arbeta med att 

förmedla, sprida och samordna ny kunskap om kvalitetsutveckling. I detta ingår att 

samordna utvecklings- och forskningsprojekt i samverkan mellan arbetsliv och akademi 

samt att tillgängliggöra relevant forskning om kvalitet. Nio av tio respondenter i enkäten 

anser att detta är betydelsefull roll för SIQ framöver. 

Uppfattningen om betydelsen av SIQ:s arbete med utmärkelser är inte lika samstämmig 

mellan de som har intervjuats och deltagarna i enkäten. De intervjuade tillmäter denna 

funktion en större betydelse jämfört med enkätdeltagarna. Nästan samtliga intervjuade 

anser att SIQ även framöver bör dela ut utmärkelser. Samtidigt framförs viss kritik mot att 

SIQ-modellen inte riktigt har anpassats till olika verksamheters behov. En majoritet av 

enkätdeltagarna (60 %) anser också att det är av stor eller ganska stor betydelse att SIQ 

delar ut utmärkelser framöver, men denna faktor rangordnas dock lägst bland samtliga 

insatsområden. 

Störst skillnad, mellan de som intervjuats och enkätdeltagarna, finns i deras uppfattning 

om SIQ:s framtida roll vid rådgivning och utbildning i konkreta verktyg samt i ledarskaps- 

och kompetensutveckling. De intervjuade anser att SIQ endast i begränsad omfattning bör 
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arbeta med detta, eftersom det finns en konsultmarknad på området. 85 procent av 

enkätdeltagarna anser dock att SIQ i stor eller ganska stor utsträckning bör ha denna 

uppgift. Enkätstudien visar också att organisationerna bedömer att man har stort behov av 

ledarskapsutveckling och stöd i tillämpningen av modeller och verktyg för 

kvalitetsutveckling. Att enkätdeltagarna vill att ett delvis statligt institut ska bidra med 

detta tolkar Sweco som att det finns en kritik mot den privata konsultmarknaden på 

området. Det kan heller inte uteslutas att organisationer vill ha subventionerad hjälp i sin 

egen verksamhetsutveckling.   

Att tillhandahålla erfarenhetsutbyte om kvalitetsarbete mellan olika sektorer och branscher 

i Sverige anses vara en viktig funktion för SIQ. Nio av tio deltagare i enkäten anser att 

detta är en betydelsefull roll för SIQ framöver. Många av de intervjuade anser också att 

möjligheten för Institutet att spänna över alla branscher och sektorer i Sverige skapar unika 

förutsättningar för lärande mellan organisationer från olika branscher och sektorer. 

Sweco kan konstatera att flera av dagens uppgifter för SIQ återfinns bland de uppgifter 

som man anser att SIQ bör arbeta med framöver. Det finns dock vissa skillnader i 

inriktning och prioritering jämfört med dagens roll, framförallt vad gäller att vara en 

facilitator för ny kunskap om kvalitetsutveckling.  

Minskat statligt åtagande i andra länder 

Det statliga åtagandet i organisationerna varierar mellan länder och över tid. Precis som i 

Sverige har staten i flera länder varit en (av flera) initiativtagare till att bilda organisationen 

med syftet att stärka nationens konkurrenskraft. Det statliga åtagandet har dock minskat i 

flera länder. Ett minskat finansiellt åtagande från statsmakterna innebär att 

organisationernas marknadsberoende ökar. Det betyder att organisationerna i högre 

utsträckning kan konkurrera med andra aktörer på marknaden, som exempelvis bedriver 

utbildning i specifika kvalitetsutvecklingsverktyg.  

7.2 Rekommendationer 

Generellt sett har organisationer i dag, jämfört med för 20 år sedan, en högre grad av 

kvalitetsmognad samtidigt som det finns mer stöd i form av verktyg och expertkunskap på 

området. Samtidigt kan det konstateras att den fortgående globaliseringen, ökad 

kundorientering i både privat och offentlig sektor, effektivisering inom offentlig sektor 

samt ökad konkurrensutsättning av offentliga tjänster innebär att kvalitetsfrågor kommer 

att vara en central del i olika slag av verksamheter även framöver. Sweco anser därför att 

det finns behov av ett generellt kvalitetsfrämjande arbete. Det kan finnas ett intresse från 

både det privata näringslivet och offentlig sektor att stödja en sådan verksamhet. 

Intressentföreningens medlemsintäkter är ett exempel på detta och denna 

finansieringslösning är relativt vanlig i andra länder. En konsekvens av en sådan lösning 

blir att de aktiviteter som genomförs inriktas mot medlemmarnas behov och i realiteten 

också blir beroende av intäkter från rådgivning, utbildning och andra konsultliknande 

verksamheter.  

Sweco:s utvärdering visar att det finns en bred uppfattning om att den allmänt främjande 

rollen i SIQ har varit begränsad på grund av bristande statlig finansiering. Det finns också 

en stark övertygelse om att denna främjandeuppgift skulle marginaliseras ytterligare om 

staten drog sig ur samarbetet. Utifrån utvärderingens resultat bedömer Sweco att det finns 

en närmast total uppslutning för att staten ska engagera sig – inte bara som finansiär utan 

lika mycket som en garant för oberoende och legitimitet från såväl särintressen som 
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kommersiella intressen. Sweco:s sammantagna bedömning är därför att staten även i 

fortsättningen ska vara engagerad i SIQ under vissa förutsättningar. 

Sweco har konstaterat att SIQ inte har en fullständig målstruktur, vilket innebär att 

verksamhetens insatser och resultat blir mycket otydliga i förhållande till det övergripande 

syftet. En ytterligare konsekvens är att SIQ därmed får en otydlig roll i det 

kvalitetsfrämjande systemet. Det är därför förklarligt att regeringen har varit tveksam till 

värdet av SIQ:s verksamhet och inte engagerat sig i stiftelsen i nämnvärd grad. Detta har 

lett till en ond spiral med oklart mandat, oklart resultat och svagt intresse från regeringens 

sida. SIQ:s generella påverkan på organisationers kvalitetsarbete har inte varit tillräckligt 

stor och spridd för att kunna åstadkomma en förändring med tillfredsställande bredd. 

Följden av detta är att främjandeverksamheten har blivit alltför begränsad för att vara en 

statlig angelägenhet. Sweco anser därför att statens engagemang bör upphöra om den 

nuvarande begränsade omfattningen och oklara rollen fortsätter.  

Sweco anser dock att detta inte är rätt väg att gå utan föreslår i stället att SIQ:s verksamhet 

ska utvecklas i stället för att avvecklas. Detta innebär en tydligare resultatstyrning, en 

delvis förändrad verksamhetsinriktning, en större spridning av insatserna riktade mot både 

privat och offentlig sektor och mer resurser jämfört med tidigare. Sweco rekommenderar 

således följande: 

• Problembilden och mål på olika nivåer bör utformas och göras så tydliga och specifika 

så att man kan få en klar uppfattning om de resultat man når i verksamheten. Detta 

förutsätter att man utformar en fullständig målstruktur och dessutom ett 

uppföljningssystem för att samla in uppgifter som kan användas för att beskriva 

måluppfyllelse.  

• SIQ:s verksamhet bör bli mer relevant än tidigare genom en delvis annan tyngdpunkt i 

verksamheten. SIQ bör i större utsträckning arbeta med att förmedla, sprida och 

samordna ny kunskap om kvalitetsutveckling. I detta ingår att koordinera utvecklings- 

och forskningsprojekt i samverkan mellan arbetsliv och akademi samt att 

tillgängliggöra relevant forskning om kvalitet. Det är viktigt att det i detta arbete finns 

en öppenhet för olika modeller, verktyg och tillvägagångssätt samt att utvärdera och 

undersöka dessa på ett opartiskt sätt. SIQ bör fortsätta att utbilda examinatorer och 

erbjuda deltagande i olika typer av utmärkelser. Trenden mot ett minskat deltagande 

måste dock vändas. Det bör analyseras närmare vad detta beror på. Det kan finnas ett 

behov av att anpassa utmärkelserna till olika målgrupper. Rådgivnings- och 

utbildningsverksamheten som bedrivs under konsultliknande förhållanden bör minskas 

betydligt.  

• Kvalitetsfrämjande åtgärder måste nå ut till flera organisationer i såväl privat som 

offentlig sektor för att insatserna ska få tillräcklig omfattning som ger effekter på 

kvaltetsarbetet i Sverige. Det behövs därför en bättre spridning än i dag hos små 

företag, myndigheter, kommunala och landstingskommunala verksamheter. 

Nätverksfunktionen är mycket viktig och bör få en ökad betydelse och genomslag 

genom att samla olika branscher, aktörer och sektorer. Detta kräver i sin tur att 

Intressentföreningen får ett mycket större antal medlemmar med en god 

representativitet från både privat och offentlig sektor. 

• För att klara ovanstående ambitionshöjning för det generella kvalitetsfrämjandet och 

spridningen av verksamheten till flera organisationer bör ett årligt verksamhetsbidrag 

på ca 18 miljoner kronor utgå från staten och Intressentföreningen. Detta innebär något 
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mer än en fördubbling från dagens nivå på åtta miljoner kronor.
77

 Fördelningen av 

verksamhetsbidraget mellan parterna får avgöras efter en förhandling mellan staten och 

Intressentföreningen. Som riktlinje för denna förhandling – vilket följer av vad som 

tidigare anförts – ska dock gälla att statens insats i finansieringen av 

verksamhetsbidraget ska öka väsentligt jämfört med idag.  

• De ovan föreslagna förändringarna innebär ett större behov av kontroll och insyn i 

verksamheten för statens räkning. SIQ bör åläggas att årligen inrapportera resultat i 

förhållande till de resultatmål som sätts upp. Om SIQ inte i nämnvärd utsträckning har 

lyckats ändra inriktning och omfattning på verksamheten under en treårsperiod bör 

staten överväga att dra sig ur samarbetet. 

• SIQ bör inför de förhandlingar som förutsätts ske mellan staten och 

Intressentföreningen utforma en strategi. Denna ska – med utgångspunkt från Sweco:s 

rekommendationer – klargöra problembilden, verksamhetens mål på olika nivåer, 

insatser för att nå dessa mål samt hur uppföljningen ska genomföras. Alternativa 

lokaliseringar av SIQ:s kontor bör också övervägas, bl.a. att förlägga huvudkontor eller 

filial i Stockholm. Strategin ska förankras hos parterna innan den lämnas över till 

regeringen. 

SIQ:s verksamhet bedrivs i dag i form av en stiftelse. Sweco gör bedömningen att SIQ bör 

fortsätta att bedrivas i denna verksamhetsform. Ingen av de intervjuade lyfter fram att 

stiftelseformen innebär ett problem. En stor majoritet anser att det finns en styrka i att 

staten och privat och offentlig sektor samarbetar för att tillsamman driva 

kvalitetsutvecklingsarbetet. Detta samarbete kan naturligtvis också ske i ett gemensamt ägt 

aktiebolag. Ett argument mot aktiebolagsformen är att verksamheten inte ska bedrivas på 

kommersiella villkor. Dessutom verkar ingen anse att denna verksamhetsform skulle ge 

några fördelar jämfört med stiftelseformen. Sammantaget talar detta för att det inte finns 

några motiv att ändra den nuvarande verksamhetsformen.
78

 

Sweco anser att SIQ även fortsättningsvis bör inordnas under Tillväxtverket. Denna 

myndighet ger i dag verksamhetsbidrag till fyra andra stiftelser med företagsfrämjande 

uppgifter: Nyföretagarcentrum, IFS rådgivningscentrum, SVID och ESBRI
79

. 

Tillväxtverket har således en vana att hantera bidrag till mindre organisationer inom 

näringspolitiken. Tillväxtverket arbetar för att bl.a. främja ökad konkurrenskraft och 

tillväxt. Verket har också en inriktning mot myndigheters och kommuners verksamheter 

bl.a. inom regelförenklingsarbetet. Det finns således både administrativa och 

verksamhetsmässiga fördelar att Tillväxtverket även i fortsättningen ansvarar för SIQ. 

Sweco:s föreslagna förändring för SIQ med en ökad betoning på utveckling och spridning 

av kunskap har föranlett att Sweco även har övervägt om stiftelsen bör inordnas under 

RISE, alternativt Vinnova. En samlad bedömning av RISE som alternativ är att SIQ inte 

passar in i strukturen beroende på att stiftelsen verkar inom alla sektorer, har en i 

sammanhanget mycket liten verksamhet och inte är uppdragsdriven. Vinnova stödjer 

forskning och utveckling inom elva strategiska områden. Detta sker genom utlysning inom 

                                                 
77 Detta innebär i praktiken att det totala verksamhetsbidraget från staten och Intressentföreningen till SIQ 

under stiftelsens första verksamhetsår uppjusteras något mer än den den generella lönekostnadsutvecklingen 

för tjänstemän som skett fram till och med 2012 (förrändringen av lönekostnaden har beräknats utifrån 

uppgifter löneutvecklingen för tjänstemän i www.ekonomifakta.se; denna förändring överensstämmer också 

med motsvarande utveckling för timlöner enligt nationalräkenskaperna, se www.konj.se). 
78 Se bilaga 1 för en mer utförlig redogörelse för olika verksamhetsformer. 
79 Entrepreneurship and Small Business Research Institute 

http://www.ekonomifakta.se/
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ramen för specifika program. Det är möjligt att SIQ kan få medel från Vinnova vid 

ansökningar som passar programmens syften. Däremot delar Vinnova inte ut 

verksamhetsbidrag som skulle utgöra SIQ:s basfinansiering. Trots en ny inriktning med 

mera kontakt med akademin och aktiviteter som främjar kunskapsutveckling kommer 

stiftelsen även i fortsättningen arbeta med aktiviteter som inte kan hänföras till forskning 

och utveckling.      
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Bilagor  

Bilaga 1: Vissa frågor rörande stiftelseformen  

Inom näringspolitiken förekommer olika former av organisationer för att genomföra 

statliga insatser: exempelvis förvaltningsmyndigheter som Tillväxtverket och Vinnova, 

offentliga aktiebolag som ALMI Företagspartner AB och stiftelser som exempelvis 

Industrifonden. Det är bl.a. statens behov av inflytande och verksamhetens ändamål/syfte 

som har avgjort valet av verksamhetsform.  

Staten har naturligtvis störst kontroll över förvaltningsmyndigheter, eftersom dessa inte är 

egna juridiska personer utan en del av staten. Myndigheter kan endast förvärva rättigheter 

och ikläda sig skyldigheter i egenskap av att vara en del av staten som rättssubjekt. Deras 

befogenheter i detta avseende bygger på bemyndiganden i lag eller förordning. Riksdagen 

anslår medel och regeringen styr verksamheten genom instruktion och regleringsbrev samt 

tillsättande av myndighetschef. 

Stiftelser väljs sällan numer, men förekommer när staten exempelvis vill använda 

avkastning från statliga bolag till utvecklingsmedel som i Norrlandsfonden eller när staten 

vill samverka med en intressentförening som i fallet med SIQ. Formen väljs också när en 

verksamhet inte ska bedrivas i vinstsyfte. 

För stora stiftelser som Industrifonden och Norrlandsstiftelsen sker ingen 

anslagsfinansiering. Verksamheten ska finansieras genom ränteintäkter från utlåningen, 

avkastningen på investeringar och intäkter från kapitalförvaltningen av det oplacerade 

fondkapitalet. För mindre stiftelser som Entreprenörskapsforum, som främjar forskning 

och kunskapsspridning om entreprenörskap och SVID (Svensk stiftelse för Industridesign) 

som främjar utveckling inom design utgår däremot årliga anslagsmedel.   

I stiftelselagen (1994:1220) ges följande definition av en stiftelse: ”En stiftelse bildas 

genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt 

förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål”. 

Stiftelser är en egen juridisk person, vilket innebär att en stiftelse har egen rättskapacitet 

och kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. En stiftelse har ingen ägare utan är 

en självägande förmögenhetsmassa. Stiftelseförordnandet och det ändamål som anges där 

styr förvaltningen av en stiftelses angelägenheter.  

Det grundläggande styrdokumentet för stiftelsernas verksamhet är deras stadgar. I dessa 

regleras vanligtvis hur stiftelsekapitalet får användas, hur stiftelsens styrelse utses och hur 

beslut där fattas, hur stiftelsen företräds, hur revision av verksamheten ska genomföras och 

vad som ska gälla vid upplösning.  

Det finns större möjligheter för regeringen att ändra stadgarna i stiftelser som inrättats av 

staten än vad som är möjligt för andra stiftelser. Regeringen har till exempel möjlighet att 

ändra föreskrifter om: 

• hur förmögenheten ska vara placerad, 

• hur styrelseledamöter ska utses och entledigas, 

• villkor för arvoden till styrelsen 

• stiftelsens räkenskaper, redovisning och revision. 
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När det gäller en stiftelses ändamål gäller samma regler för statliga stiftelser som för 

övriga stiftelser. Föreskrifter som gäller en stiftelses ändamål får ändras, upphävas eller i 

särskilt fall åsidosättas om det finns synnerliga skäl. Vid en ändring av föreskrifter om 

stiftelsens ändamål ska så långt som möjligt beaktas vad som kan antas ha varit stiftarens 

avsikt. 

Aktiebolagsformen används vanligtvis av staten när en verksamhet ska bedrivas i 

kommersiellt syfte. Verksamhet är huvudsakligen efterfrågestyrd och saknar vanligtvis 

inslag av myndighetsutövning. För flera av dessa bolag gäller att de tidigare varit 

myndigheter men att den tekniska eller politiska utvecklingen lett till att verksamheten 

kommit att bli mer och mer kommersiell och att det därför har funnits lämpligt att ombilda 

myndigheterna till bolag. Aktiebolagslagen innehåller grundläggande regler om bolagets 

organisation, beslutsformer, ansvarsfördelning, insyn och kontroll.  

• Bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Bolagsordningen är bolagets 

grundförfattning och anger ramarna för bolaget och dess verksamhet. I 

bolagsordningens ändamålsparagraf anges syftet med bolagets verksamhet och 

bolagets verksamhet beskrivs. 

• Ägaren utser styrelseledamöter vid bolagsstämma. Ägaren kan när som helst och med 

kort varsel kalla till extra bolagsstämma för att ändra sammansättningen i styrelsen. 

• Vid bolagsstämman kan särskilda anvisningar från ägaren, så kallad ägardirektiv, till 

styrelsen beslutas. Styrelsen är skyldig att följa dessa. 

• Bolagsstämman beslutar om fastställande av bolagets resultat- och balansräkningar, 

om resultatdisposition samt om ansvarsfrihet för styrelsens och verkställande 

direktörens förvalting av bolaget. 

Vid en jämförelse mellan statens inflytande över aktiebolag och stiftelser inom det 

näringspolitiska området finns det skillnader i statens inflytande över verksamheten, men 

dessa är ändå relativt små. Detta beror på att verksamheten delvis är anslagsfinansierad, 

gäller ALMI Företagspartner, och att regeringen tillsätter styrelsen, exempelvis i 

Industrifonden och Norrlandsfonden. Det finns vissa trögheter vid förändringar eller 

avvecklingar av verksamheter oberoende av verksamhetsform. En tröghet är att 

ändamålsparagrafen i stiftelsestadgar vanligtvis inte kan ändras. En annan tröghet som 

finns inom ALMI-koncernen är att moderbolaget är helägt av staten medan dotterföretagen 

till 49 procent ägs av regionala aktörer. Denna ägarstruktur innebär att förändringar som 

staten vill genomföra i ALMI-koncernen blir föremål för förhandlingar med regionala 

aktörer för att förändra gällande avtal.  

Sweco gör bedömningen att SIQ bör fortsätta att bedrivas i stiftelseform. Ingen av de 

intervjuade lyfter fram att stiftelseformen innebär ett problem. En stor majoritet anser att 

det finns en styrka i att staten och privat och offentlig sektor samarbetar för att tillsamman 

driva kvalitetsutvecklingsarbetet. Detta samarbete kan naturligtvis också ske i ett 

gemensamt ägt aktiebolag. Ett argument mot aktiebolagsformen är att verksamheten inte 

ska bedrivas på kommersiella villkor. Dessutom verkar ingen anse att denna 

verksamhetsform skulle ge några fördelar jämfört med stiftelseformen. Sammantaget talar 

detta för att det inte finns några motiv att ändra den nuvarande verksamhetsformen. 

Det gemensamma åtagandet i form av staten och Intressentföreningen talar således emot 

ett införlivande av SIQ:s verksamhet i en myndighet. 
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Bilaga 2: Kopia av enkät till deltagare på SIQ:s aktiviteter 

 

Hej, 

 

Regeringen har gett myndigheten Tillväxtanalys i uppdrag att upphandla och 

samordna en utvärdering av Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ), vars 

huvudmän är svenska staten samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen 

Kvalitetsutveckling. Tillväxtanalys har upphandlat Sweco Eurofutures för att 

genomföra utvärderingen. 

 

Denna enkät skickas till Dig eftersom Du har deltagit i någon eller några av SIQ:s 

verksamheter de senaste tre åren (2010-2012). Syftet med enkäten, som är ett av 

underlagen för utvärderingen, är att Du ska få lämna synpunkter på SIQ:s roll att 

främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. Utvärderingen kommer att vara ett underlag 

för beslut om SIQ:s fortsatta verksamhet. Vi är därför tacksamma om Du besvarar 

frågorna i enkäten genom att klicka på nedanstående länk.  

 

http://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=[username] 

 

Enkäten tar ca 5-10 minuter att besvara. Dina svar och kommentarer kommer att 

avidentifieras och anonymiseras, vilket innebär att enkätsvaren inte kan kopplas 

samman med Dig som person. 

 

Vi ber om att få Ditt svar så snart som möjligt, dock senast 1 mars. Om Du önskar 

ta del av resultatet av undersökningen kommer detta vara möjligt när Tillväxtanalys 

avrapporterar sitt uppdrag till Näringsdepartemenet i maj 2013. 

 

Din medverkan är mycket betydelsefull i det fortsatta arbetet. 

 

Tack för Din medverkan! 

Peter Sandén, Sweco Eurofutures 

 

Frågor kring undersökningen och hur den ska besvaras riktas till: 

Peter Sandén, Sweco eller Stefan Wing, Sweco 

E-post: peter.sanden@sweco.se E-post: stefan.wing@sweco.se  

Tel 08 - 613 08 09 Tel: 08 – 613 08 02 

 

Kontaktperson vid SIQ: 

Jerry Karlsson, VD 

E-post: jk@siq.se , Tel: 031 – 723 17 06  
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NU FÖLJER NÅGRA BAKGRUNDSFRÅGOR OM DIG SAMT HUR DU 

ARBETAR MED KVALITETSUTVECKLING I DIN ORGANISATION: 

Kön: 

Man  

Kvinna  
 

 

Yrke: 

 
 

 

I vilken typ av organisation arbetar Du? 

Privatägt företag  

Offentligt ägt bolag  

Ideell 

verksamhet/förening  

Statlig verksamhet 

(ej bolag)  

Landstingskommunal 

verksamhet (ej 

bolag) 
 

Kommunal 

verksamhet (ej 

bolag) 
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I vilken utsträckning arbetar Du med kvalitetsfrågor i din organisation? 

I mycket 

liten 

utsträckning 
 

I ganska liten 

utsträckning  

I ganska stor 

utsträckning  

I mycket stor 

utsträckning  

Eventuell kommentar: 

 

 

 
 

 

I vilken egenskap arbetar Du med kvalitetsutvecklingsfrågor i din 

organisation? 

Som 

kvalitetsansvarig  

Som chef  

Som projekt-

/processledare  

Annat, 

nämligen: 
 

 

 

Eventuell kommentar: 
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NU FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM DE AKTIVITETER SOM DU HAR 

DELTAGIT I GENOM SIQ 

 

Vilken eller vilka av följande aktiviteter har Du deltagit i de senaste tre åren 

(2010-2012)?  

 

(Du kan kryssa i ett eller flera alternativ.) 

Seminarier och nätverksträffar  

Konferenser och studieresor  

Rådgivning eller utbildning (inkl. 

examinatorsutbildning)  

Utmärkelser (Svensk kvalitet, Bättre 

Skola, Quality Innovation of the Year 

eller Diplomering) 
 

Forskning eller utvecklingsprojekt  

Annan aktivitet, nämligen: 
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Vilken sammantagen nytta anser Du att du har haft av följande aktiviteter? 

  
Eventuell 

kommentar: 

 
Mycket 

liten 

nytta 

Ganska 

liten 

nytta 

Ganska 

stor 

nytta 

Mycket 

stor 

nytta  

Seminarier och 

nätverksträffar     

 

Konferenser och 

studieresor     

 

Rådgivning eller 

utbildning (inkl. 

examinatorsutbildning) 
    

 

Utmärkelser (Svensk 

kvalitet, Bättre Skola, 

Quality Innovation of the 

Year eller Diplomering) 

    

 

Forskning eller 

utvecklingsprojekt     

 

Annan aktivitet     
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NU FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM KVALITETSUTVECKLINGSARBETET I 

DIN ORGANISATION 

I vilken utsträckning har SIQ:s verksamheter bidragit till att Din 

organisation har... 

  

Eventuell 

komment

ar 

 

I mycket 

liten 

utsträckni

ng 

I ganska 

liten 

utsträckni

ng 

I ganska 

stor 

utsträckni

ng 

I mycket 

stor 

utsträckni

ng  

... fått en ökad 

medvetenhet och 

kunskap om 

möjligheterna med ett 

fördjupat 

kvalitetsutvecklingsarb

ete? 

    

 

... ökat prioriteringen 

av 

kvalitetstuvecklingsarb

etet? 

    

 

... konkreta planer på 

att fördjupa 

kvalitetsutvecklingsarb

etet? 

    

 

... genomfört ett 

konkret 

kvalitetsutvecklingssar

bete (t.ex. förändrade 

arbetsprocesser)? 

    

 

Ange eventuella övriga nyttor av SIQ:s verksamhet: 
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I vilken utsträckning är följande faktorer viktiga för 

kvalitetsutvecklingsarbetet i er organisation? 

  

Eventuell 

komment

ar 

 

I mycket 

liten 

utsträckni

ng 

I ganska 

liten 

utsträckni

ng 

I ganska 

stor 

utsträckni

ng 

I mycket 

stor 

utsträckni

ng  

Delta i 

utvecklingsprojekt för 

kvalitetsarbete i 

samarbete med andra 

aktörer (t.ex. akademi 

och näringsliv) 

    

 

Ta del av relevanta 

forskningsresultat     

 

Tillämpning av 

konkreta 

modeller/verktyg (t.ex. 

SIQ-modellen, Lean, 

Sex Sigma) 

    

 

Erfarenhetsutbyte/sama

rbete med andra 

branscher/sektorer i 

Sverige 

    

 

Erfarenhetsutbyte/sama

rbete med andra 

branscher/sektorer i 

andra länder 

    

 

Kompetens- och 

ledarskapsutveckling     

 

Utmärkelser och priser     

 

Här kan Du ange andra faktorer: 
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NU FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM SIQ OCH ORGANISATIONENS ROLL: 

I vilken utsträckning anser Du att SIQ bör arbeta med följande aktiviteter 

för att främja kvalitetsutveckling? 

  

Eventuell 

komment

ar 

 

I mycket 

liten 

utsträckni

ng 

I ganska 

liten 

utsträckni

ng 

I ganska 

stor 

utsträckni

ng 

I mycket 

stor 

utsträckni

ng  

Utveckla ny kunskap 

om kvalitetsarbete i 

samarbete med andra 

aktörer (t.ex. akademi 

och näringsliv) 

    

 

Sprida 

forskningsresultat om 

kvalitetsutveckling 
    

 

Utbilda och ge råd i 

konkreta 

modeller/verktyg (t.ex. 

SIQ-modellen, Lean, 

Sex Sigma) 

    

 

Främja 

erfarenhetsutbyte/samar

bete med andra 

branscher/sektorer i 

Sverige 

    

 

Främja 

erfarenhetsutbyte/samar

bete i andra länder 
    

 

Utbilda och ge råd i 

organisationers 

kompetens- och 

ledarskapsutveckling 

    

 

Dela ut utmärkelser och 

priser     

 

Övriga synpunkter: 
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Skulle någon annan aktör på ett bättre, sämre eller lika bra sätt kunna fylla 

samma roll som SIQ för att främja kvalitetsutveckling i Sverige? 

Bättre än 

SIQ  

Lika bra som 

SIQ  

Sämre än 

SIQ  

Kan inte 

bedöma  
 

 

Du svarade bättre än SIQ. Vilken aktör skulle det i så fall vara och varför? 

 

 

 
 

 

Du svarade lika bra som SIQ. Vilken aktör skulle det i så fall vara och 

varför? 

 

 

 
 

 

Du svarade sämre än SIQ. Varför är SIQ det bästa alternativet? 
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Borde SIQ ägna sig åt någon annan typ av aktivitet som de inte gör idag?  

I så fall, ange vilka. 

 

 

 
 

 

ENKÄTEN AVSLUTAS MED NÅGRA FRÅGOR OM STATENS ROLL I SIQ: 

Anser Du att staten även fortsättningsvis bör vara engagerad i SIQ? 

Ja  

Nej  
 

 

Du svarade ja. Varför bör staten vara engagerad i SIQ? 

 

 

 
 

 

Du svarade nej. Varför bör staten inte vara engagerad i SIQ? 

 

 

 
 

 

Tack för Din medverkan! Avsluta enkäten genom att klicka på knappen 

”Stäng”.  
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