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Förord 

Innovationsrådet har i uppdrag att stödja och stimulera 
innovations- och förändringsarbete i offentlig verksamhet som kan 
resultera i betydande förbättringar för medborgare och företag (dir. 
2011:42). Som en del av uppdraget har rådet arbetat med frågan hur 
den komplexitet som ofta kännetecknar offentlig verksamhet kan 
förstås och hur man utifrån den förståelsen kan utveckla 
verksamheten. Detta beskrivs särskilt i kansliets rapport Lean och 
systemsyn i stat och kommun. 

Med denna rapport vill vi ta förståelsen kring hur komplexitet 
kan hanteras ett steg längre. Genom att visa på olika sätt att mäta 
och förstå variation är vår förhoppning att offentliga verksamheter 
ska kunna utveckla sin verksamhet ytterligare. Rapporten ger 
konkret stöd och handfasta råd kring hur kommuner och statliga 
myndigheter kan förfina sina analysinstrument för att utveckla 
verksamheter och få bättre underlag för beslutsfattande. 
Förhoppningsvis kan rapporten också ge inspiration i det viktiga 
arbetet med att utveckla ordinarie styr- och uppföljningssystem i 
offentlig verksamhet.  

Rapporten är skriven av professor Mattias Elg vid Linköpings 
universitet och är resultatet av en rolig och stimulerande samverkan 
mellan Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, 
Polisen i Gävleborg och Skatteverket i Innovationsrådets utvecklings-
projekt kring systembaserad styrning och verksamhetsutveckling. 
 
Ett varmt tack riktas till alla som lämnat bidrag till rapporten i 
form av datamaterial och synpunkter.  
 

 
Martin Sparr 
 
Kanslichef1

                                                                                                                                                               
1  Mattias Elg är professor (civ.ing., tekn.dr.) i Kvalitetsteknik vid Linköpings Universitet 

samt gästprofessor vid The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, 
Högskolan i Jönköping. Mattias forskar om förutsättningar och modeller för att driva 
kvalitets- och verksamhetsutveckling i offentliga verksamheter. 
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Inledning 

Den offentliga sektorn svarar för en betydande del av 
produktionen av tjänster i Sverige. Dessa tjänster är av väldigt olika 
karaktär, allt ifrån service och välfärdstjänster till olika former av 
myndighetsutövning.  

Tjänster skiljer sig från varuproduktion i några viktiga 
avseenden, främst för att kunderna (i det offentliga: brukarna, 
patienterna, medborgarna m.fl.) i mer eller mindre grad medverkar 
i själva tjänstens utförande. Genom denna medverkan för de in 
variation i tjänsteprocessen. För att få en effektiv verksamhet måste 
tjänsteproducenten förstå och kunna hantera denna variation. 
Generellt sett är problemet med variation större och svårare att 
hantera i tjänsteproduktion än i varuproduktion. Trots detta är 
problemet knappt uppmärksammat och belyst när det gäller hur vi 
arbetar och hur vi mäter, följer upp och utvecklar verksamheten i 
våra olika myndigheter och kommunala förvaltningar. 

Det finns samtidigt stora möjligheter idag att med hjälp av ny 
informationsteknik ta in, bearbeta och analysera stora mängder 
data i offentliga verksamheter. Rätt hanterad kan sådan data ge 
ökad transparens och bidra till värdefull kunskap kring att styra 
och utveckla verksamheter på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom, 
genom att utveckla uppföljningen kan uppdragsgivarna ges relevant 
information för att bättre stödja myndigheter och förvaltningar att 
klara av sina uppdrag i enlighet med respektive uppdragsgivares 
politiska inriktning.    

Offentliga verksamheter präglas idag i hög grad av målstyrning. 
Det innebär bland annat att regeringen och ledningar av 
myndigheter eller andra offentliga organisationer formulerar 
övergripande mål för verksamheterna snarare än att i detalj styra 
processerna. Ledningen måste då ha tillit till personalen i 
verksamheterna, deras förmåga att följa lagstiftning, deras 
sakkompetens och förmåga att utveckla verksamheten mot givna 
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mål. Många uppgifter som åligger den offentliga sektorn 
kännetecknas också av komplexitet där olika mål och intressen ska 
avvägas mot varandra och där det ställs krav på hög kompetens och 
professionellt agerande från medarbetarnas sida. Den offentliga 
sektorn har därför en hög andel välutbildade medarbetare.  

Målstyrningen leder till flexibilitet och ger utrymme för lokala 
anpassningar. Därför är uppföljning och utvärdering viktig i 
relation till såväl resultat som kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet 
i processerna. Mätningar ger då medarbetarna förutsättningar för 
ett vardagligt lärande och verksamhetsnära styr- och 
förbättringsarbete. Att i den operativa verksamheten kunna mäta, 
förstå och agera på variation i verksamhetens processer är en nyckel 
för utveckling. 

Denna metodhandbok handlar om hur variation kan synliggöras 
och hanteras i offentliga verksamheter ur ett systemperspektiv. Här 
presenteras och exemplifieras hur man kan arbeta med metoder för 
att analysera data från olika processer.  Innehållet bygger på 
kunskap om kvalitetsutveckling, mätning och statistik som har sitt 
ursprung i forskning om kvalitets- och verksamhetsutveckling. I 
Metodhandboken presenteras olika metoder för att synliggöra 
variation med exempel från olika offentliga verksamheter. De som 
bidragit med data är Bolagsverket, Migrationsverket, Skatteverket 
och Försäkringskassan. 

Centrala utgångspunkter  

Mängden data som finns tillgänglig i alla sammanhang ökar 
dramatiskt. Det är inte speciellt svårt att se behoven och betydelsen 
av mätningar i en organisation. Detta blir helt uppenbart om du 
besöker ett ledningsmöte, läser en rapport eller pratar med en chef i 
en verksamhet. Mycket av ledningsarbetets ramar definieras och 
bestäms av olika former av numeriska mått i chefers arbete. Trots 
detta så saknar många chefer och medarbetare effektiva verktyg för 
att analysera, tolka och skapa mening om den egna verksamheten 
utifrån data.  

Att använda mätningar för ett förbättringsarbete innebär att man 
utgår från ett systemtänkande (Deming, 1993). Systemtänkandet 
innebär att verksamheten behandlas utifrån ett helhetsperspektiv 
där systemets verkliga komplexitet beaktas i utvecklingen av 
verksamheten. Här sätts ofta särskilt fokus på hur flödet i 
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verksamhetens processer ska hanteras i sin helhet, och inte enskilda 
enheter/avdelningar var för sig. En flödesenhet kan till exempel 
vara ett ärende som handläggs i myndighetens processer eller en 
patient som tas omhand i en vårdprocess. När systemets processer 
står i fokus så ska styrningen gå ut på att få till ett så störningsfritt 
flöde som möjligt, för att öka värdeskapandet i verksamhetens 
aktiviteter. Ledarskapets främsta uppgift blir då att undanröja 
hinder (s.k. systemfaktorer) i systemet som hindrar jämna och 
störningsfria flöden. Mätningar för att förstå, analysera och 
förbättra är en viktig del i detta ledarskap. Kontrollen av 
verksamheten bör vara integrerad med arbetet och kunna utföras av 
den som har ansvar för själva arbetet.  

Variation existerar i alla processer och system (Wheeler, 2000; 
Montgomery, 2001). För att mätningar från en verksamhets 
processer ska kunna användas effektivt i ett styr- och förbättrings-
arbete krävs kunskap om hur denna variation kan åskådliggöras, 
analyseras och hanteras. Exempelvis ett aritmetiskt medelvärde 
eller ett medianvärde på handläggningstiden för ett ärende 
synliggör inte variationen. På så sätt tar de vanliga medelvärdes-
måtten i många myndigheters och förvaltningars resultat-
redovisningar bort mycket av den information vi behöver för att 
bedriva förbättringsarbete. Finns det till exempel klienter som har 
väntat väldigt länge? Finns det olika typer av ärendeprocesser? 
Finns variationer över året som gör att vi i vissa perioder får 
kapacitetsproblem? Behöver vi skapa nya arbetsprocesser baserat 
på våra medborgares eller kunders skilda förutsättningar och 
behov? Sådana frågor är generella och återkommer på olika sätt i de 
flesta offentliga verksamheter. Variation måste förstås för att 
verksamheter och processer i de offentliga systemen skall kunna 
utvecklas och förbättras.   

Variation kan synliggöras och uppmärksammas genom mätningar. 
Men mätningar måste då fånga in den för verksamheten relevanta 
variationen, den som mest stör flödena och skapar ojämna flöden i 
systemet. När faktorer som bidrar till variationen identifierats kan 
de åtgärdas genom förbättringsarbete, som syftar till mindre 
variation i verksamheten. För att förbättringsarbete skall få 
genomslag och effekt på systemet krävs att alla aktörer i 
verksamheten får förutsättningar för att lära sig hur deras lokala 
processer kan förbättras för minskad variation i systemet. Detta 
lärande finns på alla nivåer i systemet. Därför är lärande, 
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förbättringsarbete och mätningar centrala begrepp för att synliggöra 
och hantera variation.  

Lärperspektivet innebär bland annat att bättre förstå vad 
kunskap är i en given situation. För att skapa möjligheter till 
lärande krävs olika mekanismer för att få information från 
mätningar. En vanlig föreställning är att data talar för sig själv men 
analyser kräver alltid uttolkare: någon som kan avkoda, översätta 
och ge mening och övertygande beskrivningar utifrån mätningar.  

Wheeler talar om en processens röst. Med detta avser han att när 
man mäter viktiga aspekter i en process (t.ex. handläggningstid) 
och visar variationen i mätdata över tiden (och inte bara medel-
handläggningstid) så talar dessa data om för oss hur processen 
fungerar. Data kan till exempel visa om handläggningstiden är 
förutsägbar eller inte. De kan också visa när problem uppstår som 
leder till ökad handläggningstid, liksom om de åtgärder vi vidtar för 
att förbättra processen leder till avsett resultat.  

Processernas röster kan således synliggöras genom mätningar. 
Denna metodhandbok syftar till att ge verktyg att synliggöra 
sådana röster inom offentliga verksamheter. Därför är ständiga 
förbättringar ett viktigt förhållningssätt till förändringsarbete och 
mätande. Det blir data som skapar mening och sammanhang där de 
skall användas. När data används för att öka förståelsen för 
situationer är steget till handling kortare. Det sistnämnda är 
nödvändigt för att åstadkomma förbättringar. Data i sig genererar 
inte förbättringar. Det är först när de som arbetar i systemet vidtar 
åtgärder baserat på fakta som förändringar kan ske.  

Data, baserade på mätningar, som är användbara för förbättrings-
arbete måste härstamma ur behov från chefer och medarbetare i den 
operativa verksamheten, eftersom det är den typ av data som lättare 
kan hjälpa människor att tolka just deras omgivning. Det är på så 
sätt som processer talar – får en röst. 

Genom att använda smarta, effektiva metoder för att presentera, 
stödja analyser och löpande följa verksamhet kan man nå längre i 
det systeminriktade förbättringsarbetet i alla delar av den offentliga 
sektorn. Detta oavsett om arbetet bedrivs på lokal eller central nivå. 
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Målgrupp för rapporten 

Denna metodhandbok riktar sig främst till personer som verkar i 
operativ verksamhet eller i staber och ledningar i myndigheter, 
landsting, kommuner och andra verksamheter som vill fördjupa sig 
i metoder och angreppssätt för att visualisera och presentera data 
för styr- och förbättringsarbete.  

Disposition  

Metodhandboken är uppdelad i fyra kapitel och ett appendix. 
Uppdelningen är som följer:  

 Kap. 1 presenterar grundläggande förståelse för variations-
perspektivet. Det huvudsakliga syftet är att ge en förklaring till 
varför det är betydelsefullt att synliggöra och hantera variation i 
styr- och förbättringsarbetet. 

 Kap. 2 presenterar styrdiagram som ett viktigt verktyg för att 
skilja mellan slumpmässig och systematisk variation. I kapitlet 
ges exempel på tillämpningar, hur man går tillväga i design av 
styrdiagram samt hur man tolkar data som presenteras i 
styrdiagram.  

 Kap. 3 presenterar metoder och angreppssätt för att analysera 
data. Fokus läggs på histogram, linjediagram, sambandsplott, 
paretodiagram och uppdelning av data. Syftet i denna del är att 
visa möjligheter med de olika metoderna och att ge handfasta 
råd om hur man kan bör gå tillväga för att använda dem. 

 Kap. 4 ger en översikt över aspekter som är viktiga att överväga i 
design och presentation av kvantitativ information.  

 Appendix presenterar ytterligare fördjupning av styrdiagram. 
Här presenteras den statistiska grunden för styrdiagram 
tillsammans med formler för beräkningar.  
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1 Förståelse för variation 

I detta kapitel presenteras och argumenteras för vikten av att förstå 
variation i styr- och förbättringsarbetet. En utgångspunkt är att vi 
fattar en mängd beslut som beror på vår tolkning av variation. 
Sådana beslut kan exempelvis handla om att vi utifrån mätningar 
vet om väntetiderna har minskat eller om klienter eller brukare 
upplever att offentliga tjänster har försämrats eller förbättrats? 
Tolkningar och beslut beror ofta på om den variation vi ser 
indikerar förändring eller om det är resultat av slumpmässiga 
mönster.  

Vidare presenteras i detta kapitel hur variation och datamönster 
kan förstås som slumpmässiga eller om de innehåller systematik. 
Särskilt uppmärksammas tidsseriegrafer som ger information om 
hur data fördelas över tid, vilket gör det möjligt att upptäcka när 
eventuella avvikelser uppträder i tiden, till exempel enskilda 
händelser, trender eller cykler.  

En viktig aspekt och utgångspunkt är att analyser av 
medelvärden döljer mycket information.1 Användningen av 
medelvärden gör att vi försämrar möjligheterna att förstå de 
underliggande processerna som data representerar. Därför är en 
nyckel att hitta andra sätt att visa variation. 

1.1 Jämförelser av data i arbetslivet 

Ett vanligt problem med tolkningar av data är att vi ofta drar 
slutsatser på information som är tagen ur sitt sammanhang. Detta 
problem uppstår när man analyserar, tolkar och drar slutsatser från 

                                                                                                                                                               
1 Problemen med att använda medelvärden gäller såväl aritmetiska medelvärden som 
medianvärden. Lika bristfällig information ges också i de fall då verksamhetens resultat 
enbart redovisas i termer om myndigheten har nått en viss måluppfyllelse eller inte. 
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ett fåtal, oftast två i tiden närliggande observationer. Vi illustrerar 
med ett exempel nedan.  

Antalet ungdomar som söker försörjningsstöd i en 
socialtjänstverksamhet följs upp varje månad under 2009. I februari 
söker åtta ungdomar försörjningsstöd. Nästkommande månad får 
verksamheten 19 nybesök. Antalet sökande har då från februari till 
mars mer än fördubblats. Detta mönster verkar oroväckande både 
vad det gäller ungdomarnas situation och för verksamhetens 
resurser. Vad är det som har gjort att ungdomarnas situation 
ändrats så drastiskt? Och hur ska vi säkerställa att vi får mer 
resurser till verksamheten för att täcka denna nya efterfrågan? 
Detta är frågor som man som chef för denna verksamhet skulle 
kunna ställa sig. 

Jämförelsen av nybesök mellan de båda månaderna är riktig i sig, 
men den är inte tillräcklig för att förstå vad som sker. Jämförelser 
mellan två datapunkter ger oftast inte hela bilden. Trots detta så är 
denna form av jämförelser den vanligaste i arbetslivet. Årets 
resultat jämförs med förra årets och den nya medarbetarenkäten 
jämförs med föregående. Media är speciellt duktiga på att göra 
denna typ av jämförelser. Läs gärna extra noga när det nästa gång 
rapporteras om arbetslöshet, trafikolyckor eller förändringar i 
väderförhållanden.  

Det är enkelt att jämföra en datapunkt med en annan men 
sådana jämförelser är ofta begränsade. De ger oss inte den 
information som behövs för att göra korrekta och fullständiga 
tolkningar. En anledning är att de ingår i ett större sammanhang 
där de endast visar en del av den variation som finns i data. Hur kan 
vi veta om de två mätningarna från nybesöken uppvisar 
slumpmässig variation eller om de faktiskt representerar en reell 
förändring? 

För att förstå och kunna tolka data på ett riktigt sätt måste man 
sätta den i ett sammanhang. En vanlig form är att presentera data i 
tabeller. När man tar in mer data om antalet nybesök för 
försörjningsstödet och presenterar siffrorna som i tabell 1 så kan vi 
få ytterligare information om hur många ungdomar som faktiskt 
söker till verksamheten.  
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Redan nu kan vi konstatera att siffrorna från februari och mars inte 
ger den fullständiga bilden. Men trots att all data finns tillgänglig i 
tabellen så är det rätt så svårt att få en bra överblick över data. 
Denna form ger oss helt enkelt inte den möjligheten.  

Både jämförelser av enskilda mätvärden och presentationer av 
data i tabeller har sina begränsningar. Det är svårt att få en 
överblick över vad data har att säga. Men vilka metoder och 
angreppssätt kan då tillämpas för att få bra information? Den mest 
centrala principen är att visa data (Tufte, 2001). Det innebär att 
man lyfter fram data i grafer som gör det möjligt att visuellt se 
underliggande mönster, variationer och signaler om att någon reell 
förändring har skett.  

Två typer av grafer visar sig vara mycket effektiva för att förstå 
data, nämligen tidsseriegrafen och histogrammet. I följande avsnitt 
presenteras de närmare.  

1.2 Tidsseriegrafer 

Tidsseriegrafen används för att presentera en variabel som mäts 
över tid. Tidsintervallen för mätningen är ofta dag, månad eller år 
och presenteras på den horisontella axeln (kallas också x-axel). Den 
variabel2 som mäts över tid presenteras på den vertikala axeln (y-
axel). 

Om vi knyter an till exemplet om antalet nybesök för 
försörjningsstöd och plottar data mellan 2009 och 2011 i en 
tidsserie så kan utvecklingen följas på ett tydligare sätt, se figur 1.  

                                                                                                                                                               
2 I metodhandboken används begreppet variabel synonymt med mätetal och nyckeltal. 
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Tidsseriegrafen analyseras genom att ”läsa” grafen från vänster till 
höger. Man kan likna det vid att göra en tidsresa som paketerats i 
ett två-dimensionellt format så att relevanta jämförelser kan göras 
över den presenterade tidsperioden. Genom att visuellt jämföra 
data över tid kan man upptäcka oväntade variationer och avvikande 
mätpunkter som är värda att studera närmare. I exemplet med 
försörjningsstöd ser vi att vår första analys om faktiska skillnader 
mellan februari och mars 2009 inte verkar rimlig. Under hela det 
året finns en variation mellan 5 och 19 och den verkar vara 
slumpmässigt fördelad. Tidsseriegrafen visar dock att det kan 
finnas en minskning av antalet nybesök från mitten av 2010 och för 
hela 2011. Denna förändring är intressant att följa.  

Tidsseriegrafen går också att tillämpa för handläggningstider. 
Här blir det viktigt att hålla isär olika tidsaspekter som är viktiga 
för att konstruera grafen:  

 Mått på horisontell axel: beslutsdatum för ärende 

 Mått på vertikal axel: handläggningstid 

Genom att presentera varje enskilt ärende tidsmässigt ordnade ser 
vi variationen i handläggningstider. I nedanstående figur visas ett 
exempel över handläggningstid för handikappersättning 2012 vid 
ett av Försäkringskassans kontor. 
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Tidsseriegrafen löper mellan 2 januari och 11 april 2012. Den första 
mätpunkten representerar en kund som har fått vänta 170 dagar på 
ett besked. Beslutsdatumet var 2 januari 2012.  

Redan här framkommer med tydlighet vilken styrka som ligger i 
att beakta variation och inte enbart redovisa medelvärden. Av 
diagrammet framkommer att några ärenden verkar handläggas på 
några dagar medan andra tar mer än 250 dagar. Några värden 
avviker mycket och en naturlig fråga man ställer sig är naturligtvis 
vad som har hänt i dessa ärenden. Vad beror den långa 
handläggningstiden på? Beror det på misstag eller problem som är 
kopplade till verksamhetens processer eller är det något som är 
avhängigt av kunden? Här ger tidsseriegrafen möjligheter att 
initiera fördjupade analyser och möjligheter att lära om 
verksamheten. Är det orsaker som är kopplade till verksamheten 
kan det finnas behov av att starta förbättringsarbeten.  

Enskilda mätvärden eller kombinationer av mätvärden fungerar 
alltså som signaler som ger oss viktig information som underlag för 
att förstå och förbättra processen. Som nämndes i inledningen talar 
Wheeler här om ”the voice of the process”, alltså att processen talar 
till oss. Vi behöver därför lära oss processens ”språk” för att förstå 
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vilka budskap den förmedlar. En viktig princip är således inga data 
har mening när de tas ur sitt sammanhang.  

1.3 Histogram 

Den kanske vanligaste metoden för att analysera, sammanfoga och 
presentera data är medelvärdesanalyser. Medelvärdet säger något 
om genomsnittsvärdet i data och ger en bild av tyngdpunkten. Ofta 
avser man det aritmetiska3 medelvärdet där man summerar ihop de 
enskilda observationernas bidrag och delar med antalet 
observationer.   

Exemplet på handläggningstider för handikappersättning 
illustrerar detta. På det studerade kontoret är medelhand-
läggningstiden 83,7 dagar för de fyra första månaderna 2012. Det 
ger en bra översiktlig indikation på hur verksamheten presterar. 
Vad som däremot inte framgår är om det är stora eller små 
avvikelser från medelvärdet 83,7. Hur ser denna variation ut?  

Histogrammet är en värdefull metod för visuell analys av 
variation. Det hjälper oss att se fördelningen av data i olika klasser. 
Histogrammet för ovanstående data om handläggningstider för 
handikappersättning nedan ger medelvärdet på 83,7 dagar en annan 
betydelse och visar ett intressant mönster, se figur nedan. 

                                                                                                                                                               
3 Det aritmetiska medelvärdet är vad vi i dagligt tal kallar medelvärde. Det finns andra typer, 
till exempel geometriskt och kvadratiskt medelvärde. 
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Handläggningstiden följer här en så kallad klockformad kurva med 
variation från 0 till 280 dagar och en tyngdpunkt vid cirka 80 dagar 
(jämfört med medelhandläggningstiden). Vi kan vidare via 
histogrammet gissa oss till den slumpmässiga variationen som 
utgör de observationer som tillhör den klockformade delen av 
histogrammet. Vi ser också att några datapunkter hamnar ”utanför” 
kurvan vid ungefär 260–280 dagar.  En omedelbar gissning är att 
det är handläggningstider som i någon mening avviker systematiskt 
från de ärenden som slumpmässigt fördelar sig i den klockformade 
kurvan.  

Sammanfattningsvis så ger histogrammet en ögonblicksbild över 
handläggningsprocessens förmåga. Man får på så sätt kunskap om 
variationer, tyngdpunkt i data och om det finns avvikelser.  

Tidsaspekten, det som vi såg var så framgångsrikt presenterat i 
tidsseriegrafen, går däremot förlorad i histogrammet. Man har 
ingen möjlighet att se trender över tid, om det finns 
säsongsvariationer och om avvikelser kommer samlade i tiden. 
Därför kompletterar histogrammet och tidsseriegrafen varandra på 
ett bra sätt.  
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1.4 Om vikten av förståelse för variation 

Variation finns i alla aspekter av våra liv. Resultaten mellan olika 
mätta enheter varierar oavsett om man ställer sig på vågen varje 
fredag och mäter sin egen vikt, kastar några tärningskast, mäter 
väntetider på en vårdcentral från dag till dag eller kontrollerar 
spänningen i elnätet varje vecka. Variation finns hos individer, i 
organisationer och i andra typer av system. 

Variation finns mellan individer. Kundens medverkan i 
tjänsteprocessen innebär att variation förs in. Några exempel här är 
att medborgarna har olika förmåga att förstå blanketter, patienter 
kommer med olika sjukdomar och sjukförsäkrade har olika 
svårbedömda sjukdomstillstånd. Men variation finns också mellan 
medarbetare i en verksamhet. Kompetens att genomföra 
arbetsuppgifter, förmågan att lära sig saker och uppfattningar av 
vad som är kvalitet varierar från individ till individ. Sådana 
variationer varierar dessutom över tid för varje individ.  

Variation finns i organisationer. Ett mycket vanligt exempel är 
att vinster varierar mellan företag i samma bransch och från kvartal 
till kvartal för ett enskilt företag. Ett annat exempel på variation på 
organisationsnivå är att kvaliteten i vården varierar mellan olika 
landsting, men också mellan verksamheter inom ett landsting och 
över tid i en specifik verksamhet. Som nämndes i inledningen 
medför förekomsten av variation större problem när det gäller 
arbetssätt och verksamhetens styrning i tjänsteverksamhet än vad 
det gör i varuproduktion. Behovet av att förstå och hantera 
variation är därför stort i all offentlig verksamhet, samtidigt som 
det är försummat.  

Två exempel där det finns olika källor till variation i offentliga 
organisationer illustreras i nedanstående avsnitt. 

Tiden för att handlägga ett asylärende varierar över tid beroende 
på en rad olika faktorer. Det kan till exempel hänga ihop med 
belastning på arbetsuppgifter, bedömningar om det behövs 
offentligt biträde, behov av kompletterande undersökningar, 
sjukfrånvaro, datorproblem eller handläggarens och/eller hand-
läggningsteamets kompetens. I organisationsperspektivet orsakas 
variationen av faktorer som ligger utanför den enskilde hand-
läggarens (individens) egenskaper och kontroll.  

I ett annat exempel visar Holgersson (2005) hur variation i 
polisarbete kan komma till uttryck. Holgersson ställer sig frågor 
såsom: Hur kan det komma sig att en del poliser lyckas fånga så 
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många fler gärningsmän jämfört med andra polismän? Hur kan det 
komma sig att en del poliser nästan aldrig behöver använda våld 
medan andra ofta får våldsamt motstånd? 

En viktig kritisk fråga i sammanhanget är hur vi mäter för att 
lära och förbättra. Medelvärden kan till exempel dölja mycket av 
den information som gör det möjligt att upptäcka skillnaderna.  

Det är viktigt att understryka att det ofta finns en övertro på att 
verksamhetens resultat kan härledas till de enskilda medarbetarnas 
arbetsinsatser. Inom systemteorin gäller ett omvänt antagande. 
Deming (1993) menar till exempel att defekter, misstag och 
olyckor inte beror på enskilda individer utan på deras 
förutsättningar att göra ett bra jobb. Problem, och därmed också 
möjligheten till förbättringar, anser Deming nästan uteslutande 
beror på systemet och är därmed också ledningens ansvar. 
Medarbetarna ska därför enbart hållas ansvariga för det som de 
direkt kan påverka. Deming menar vidare att det är kostsamt om 
ledningen inte förstår att variation i allt väsentligt beror på 
systemet och inte på medarbetarna. Såldes syftar mätning av 
variation till att förstå och åtgärda systemfel, inte att kontrollera 
enskilda medarbetares arbetsinsatser.  

Systemsynen binder även samman individen och organisationen 
för att synliggöra och förstå variation, vilket är tydligt i dessa 
exempel. I en traditionell analys separeras enskilda delar av 
systemet och förbättras var för sig och ofta utan hänsyn till att de 
kan ha samband med varandra. När fokus ligger på 
systemtänkandet för att förstå variation analyseras systemet på ett 
fundamentalt annorlunda sätt. Då fokuserar man på relationerna 
mellan de olika delarna av systemet istället för att isolera enbart 
mindre delar. 

1.5 Sammanvägda mått för att presentera variation 

En grundregel i allt arbete med mätningar för styr- och 
förbättringsarbete är att måtten måste vara möjliga att agera på. 
Vidare får de inte vara missledande. En av förgrundsgestalterna i 
kvalitetsrörelsen, Walter Shewhart, lade också stor tonvikt vid 
möjligheterna och behovet av att kunna göra korrekta förutsägelser 
utifrån data. Utifrån detta så måste man vara försiktig med att 
använda sammanvägda presentationer av data så som medelvärden 
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och spridningsmått. Dessa sammanvägningar kan minska 
möjligheterna att förstå och skapa mening utifrån data. 

I vissa situationer kan det dock vara meningsfullt att använda 
sammanvägda mått för ett datamaterial. Det vanligaste måttet är 
det aritmetiska medelvärdet, men det finns även andra samman-
vägningar som kan göras, till exempel variationsvidd (Range är den 
engelska benämningen), standardavvikelse och andelar. I nedan-
stående presenteras de kortfattat.  

 Medelvärdet. X   (benämns x-streck) är ett sammanvägt mått 
som visar tyngpunkten i beräknad data. Medelvärdet beräknas 
genom att summera samtliga datapunkter och sedan dela med 
det totala antalet observerade data. 

 Variationsvidd (Range), R, är ett mått som ger information om 
variationen i data. R definieras som det största värdet minus det 
minsta värdet i datasetet. 

  Standardavvikelse, s, är ett mått som anger hur mycket 
observationerna i ett datamaterial avviker från medelvärdet. Om 
många observationer finns nära medelvärdet får man en liten 
standardavvikelse och är det stor spridning på observationerna 
så blir det en stor standardavvikelse.  

  Andelar (p, proportions) är en kvot som ofta presenteras i 
procent-form. Ett sådant mått kan till exempel vara hur stor 
andel av kunderna som fick beslut i tid.  

När sammanvägda data presenteras i tidsseriegrafer måste det 
finnas en logik i hur de observationerna har grupperats samman. 
Grupperna ska väljas så att det finns möjlighet att upptäcka 
systematiska variationer mellan grupperna. Inom en grupp ska det i 
största möjliga utsträckning endast finnas slumpmässig variation. 
Det får konsekvensen att man bör tidsmässigt samla data enligt en 
bestämd strategi, till exempel en dag eller en annan tidsenhet, och 
att det urvalet är skilt från andra grupper tidsmässigt. Se Figur 4 
nedan som illustrerar en korrekt och en felaktig metod för urval.  



Mätningar för bättre styrning  
 
 

22 

 
 
 
Begreppet provgrupp används ibland och kommer från engelskans 
rational subgroups. Det innebär att man samlar in data gruppvis och 
beräknar medelvärden, variationsvidd, standardavvikelse eller 
andelar beroende på vad som ska visualiseras och presenteras.  

1.6 Slumpmässig eller systematisk variation 

För att kunna hantera variation är det viktigt att rent slumpmässig 
variation kan särskiljas från systematik i variationen. Om det finns 
orsaker som leder till systematiska avvikelser så bör dessa 
identifieras som variationskällor. De kan då hanteras. Därför måste 
vi kunna förstå skillnader mellan de olika källor som ger upphov till 
variationer. I detta avsnitt diskuteras denna logik närmare. 

Figuren nedan illustrerar hur variationskällor på input-sidan 
tillsammans bidrar till variation i resultat.  
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Resonemanget bygger på att det i en process, oavsett hur bra 
designad den är, alltid finns ett visst mått av inneboende, 
slumpmässig variation. Denna variation är uppbyggd av många små 
orsaker (variationskällor) som i princip är svåra att separera från 
varandra. Det är därför svårt att exakt reda ut orsakerna/källorna i 
processer som enbart uppvisar slumpmässig variation 
(Montgomery, 2001).  

I exemplet med handläggningstiden för handikappersättning 
visas att det finns flera orsaker (variationskällor) som bidrar till att 
handläggningstiden varierar från ett fåtal upp till 200 dagar. Det 
beror bland annat på orsaker som är kopplade till kunden 
(svårigheter att fylla i ansökan, fördröjning vid komplettering), 
handläggningsprocessen, kunskap och erfarenheter hos handläggare 
samt tid för att meddela kund om besked.  Samtliga dessa moment 
innehåller i sig variation. De adderas sedan till den totala 
variationen för handläggningstiden.  

Om man betraktar figuren ovan som ett system (t.ex. 
handläggningsärendet och dess aktiviteter eller vård där en patient 
akut omhändertas för höftledsfraktur) inkluderande variationer, 
ingående aktiviteter och resultat så är det stabilt om endast 
slumpmässig variation finns i resultatet. Ett system som endast har 
slumpmässiga källor till variation sägs vara i statistisk jämvikt 
(Bergman och Klefsjö, 2012). 

I praktiken är det av flera skäl svårt att uppnå fullständig 
statistisk jämvikt. Nya variationskällor tillkommer hela tiden 
(Wheeler, 2000). En del av dessa nya variationskällor påverkar 
resultaten på dramatiska sätt så att det slumpmässiga mönstret av 
data sätts ur funktion. Det skulle till exempel kunna inträffa om ett 
handläggningsärende drar ut på tiden på grund av ovanligt 
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komplexa förhållanden, att ärenden blir liggande eller att man byter 
personal. Denna typ av variation skiljer sig från den slumpmässiga 
på så sätt att källorna till variationen är urskiljbara. Systematisk 
variation införs. Det beror på att nya variationskällor har tillförts 
processen som gör att den blir svår att prediktera (dvs. det blir 
svårt att förutsäga utfallet) och därmed också svårt att agera för att 
hantera variationen i sig.  

Hur kan man då få klarhet i de variationskällor som leder till 
variation i resultaten? I nästkommande avsnitt presenteras hur 
orsaker som har sitt ursprung antingen i kunden eller i de interna 
processerna identifieras.  

1.7 Modeller för att analysera variationskällor 

Vi kan skilja på två typer av variationer som har sitt ursprung i 
kunderna4 eller i interna processerna (intern-process variation). 
Nedan beskrivs kortfattat dessa olika källor till variation.  

Variation som har sitt ursprung i kunderna kan delas upp i fem 
typer (Frei 2006):  

 Behov av service. Vissa verksamheter har möjlighet att styra när 
kunderna ska komma (t.ex. genom bokningssystem), medan 
andra inte har den möjligheten. Det innebär att man bör sträva 
efter att förstå ankomstmönster, kundernas specifika ärenden 
och variationer som följer därav. Denna variation kan till 
exempel vara säsongsbetonad eller betingad av dag, vecka eller 
månad. Det kan exempelvis komma fler kunder till en 
kommunal turistinformation under sommaren och på helger än 
andra tider på året, medborgare lämnar dock normalt in sin 
inkomstdeklaration just de sista dagarna i april.  

 Nivå av service. Kundernas behov när de väl är inne i en 
verksamhet är olika och kräver därmed olika grad av service. Det 
finns olika sätt att hantera detta, bland annat genom att skapa 
olika kösystem för olika tjänster, att vissa tjänster enbart utförs 
vissa tider på dygnet samt begränsade erbjudanden. Genom att 
mäta och analysera kundklagomål och onödig efterfrågan 
(Seddon 2005) så kan man få en bild av kundens syn på servicen.  

                                                                                                                                                               
4 I offentliga verksamheter är inte alltid kundbegreppet relevant, men i denna rapport 
används ändå begreppet. Kund kan i olika offentliga verksamheter vara en enskild person 
eller en grupp av medborgare, brukare eller användare. 
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 Kunders kompetens och förmåga. Kunders förmåga att 
framgångsrikt ha kontakt med en verksamhet varierar. 
Medborgare har till exempel olika tillgång till 
informationsteknik och olika förmågor att kunna använda den. 
Därför har de också olika förmågor att utnyttja offentliga e-
tjänster (Melin och Wihlborg, 2011).  

 Ansträngning. I vilken utsträckning anstränger sig kunden för 
att slutföra sin aktivitet? Det kan till exempel handla om att 
man skickar in kompletteringar på begäran eller att kunden 
kommer i tid till avtalade möten. 

 Subjektiva preferenser. Denna variationskälla är kopplad till 
kundernas syn på kontakten med verksamheten. Vissa individer 
vill ha och kräver mycket kontakt medan andra endast har 
behov av kontakt vid enstaka tillfällen. 

Att kunden på ett mångfacetterat och komplext sätt bidrar till 
variation får också konsekvenser för verksamhetens organisering. 
Offentliga verksamheter måste vara tillgängliga för samtliga, 
behandla medborgare likvärdigt och rättssäkert. Därtill finansieras 
sällan verksamheten av ”kunderna” direkt utan via skattemedel. 
Sådan variation som ”kunder” ger upphov till i offentlig sektor kan 
och bör inte heller alltid elimineras – den måste i stället hanteras 
genom exempelvis en flexibel organisation och professionella 
medarbetare samt kundanpassade och flexibla arbetsmetoder. 
Anpassning av verksamheten till kundens skilda behov och 
förutsättningar ska alltid ske inom ramen för myndighetens 
uppdrag och befintligt regelverk.  

Kunder kan således ta med variation in i systemen. Utöver den 
variation som är nödvändig för att hantera kundens skilda behov 
och förutsättningar finns det också intern-process variation inom 
systemen som sammantaget bidrar till variationen i verksamhetens 
slutliga resultat.  

En vanlig uppdelning av den interna processvariationen utgår 
från sju M: Människa, Maskin, Material, Metod, Mätning, Miljö 
och Management. Flera av dessa har sitt ursprung i en industriell 
kontext och måste därför översättas till offentliga verksamheters 
förutsättningar. I nedanstående presenteras de kortfattat (Bergman 
och Klefsjö, 2012).   
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 Människa – Individer inom ett system för in variation i 
arbetsprocesser genom sina olika erfarenheter och kompetenser.  

 Maskin – IT är en av de stora källorna till variation i olika 
serviceverksamheter. Skiftet från pappersbaserade patient-
journaler till elektroniska journaler i sjukvården är ett sådant 
exempel. En konsekvens av införandet av de elektroniska 
patientjournalerna – där bland annat minskad variation i 
medicinförskrivning, diagnossättning och remisser eftersträvas – 
är att del av variationen förflyttas till individerna som har att 
hantera systemen   ndre  asson, 2011).  

 Material – Denna komponent är i hög grad kopplad till 
varuproducerande verksamheter och tas inte upp här. 

 Mätning – Reliabilitetet, det vill säga en mätnings förmåga att 
upprepa en mätprocedur med samma resultat, varierar och 
skapar ibland viss osäkerhet. Till exempel visar en studie av 
väntetidsrapportering inom sjukvården att rapportörer använder 
olika definitioner, har olika möjligheter att registrera och ta ut 
data från IT-system och har olika förutsättningar för att 
säkerställa att data har korrekta siffror (Elg och Kollberg, 2012).  

 Miljö – den omgivande miljön påverkar interna arbetsprocesser 
och introducerar variation. Det kan till exempel handla om ny 
lagstiftning, myndighetsbeslut som får konsekvenser för 
arbetets utförande eller ekonomiska faktorer i omgivningen som 
bidrar till eller försvårar livsförhållanden hos kunder.  

 Management – Hur den interna arbetsprocessen organiseras kan 
leda till variation. Kvalitetsrörelsens förgrundsgestalt Edwards 
Deming menar att en stor del av variationen kommer från sättet 
som system leds och styrs på. Dåliga rutiner spelar en viktig roll 
här, exempelvis genom för många överlämnanden i 
ärendeprocesser och bristande fokus på ”rätt från början”. 
Mycket av bristerna i administrationen har sitt ursprung i 
ledningsfrågor som visar en oklar uppfattning om vad som är 
värdeskapande, vilka kundernas behov är och vilket syftet är 
med verksamheten. Deming (1993) menar att en förändring 
måste utgå från förståelse om hur det organisatoriska systemet 
fungerar. Här avser han de processer som bidrar till att 
verksamheten uppfyller sina syften.  
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1.8 Sammanfattning 

De viktigaste lärdomarna från detta kapitel är att:  

 Data förlorar sin mening när det tas ur sitt sammanhang. Det är 
svårt att göra en korrekt analys genom att enbart jämföra 
enstaka mätvärden.  

 Tidsseriegrafer och histogram är effektiva verktyg för att 
identifiera och analysera variation från processdata. 

 Många skilda variationskällor bidrar till variation i en process. I 
offentliga verksamheter kan variationen ha sitt ursprung i 
kunden eller interna processer. 

 Styrning och förbättringsarbete av processer beror på om man 
har slumpmässig eller systematisk variation. 
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2 Styrdiagram: ett verktyg för att 
urskilja signaler från 
slumpmässig variation  

I denna del presenteras metoder och angreppssätt för att förstå hur 
data från processer kan analyseras och tolkas. I en sådan analys 
strävar man efter att få mer kunskap om hur data från ett system 
visar sig. Här finns det stor risk att göra fel. I kapitlet presenteras 
därför några exempel där tolkningar av data blir missvisande. 

En lösning som stödjer analyser av processens röster är 
styrdiagrammet. Det är ett verktyg för att identifiera signaler i form 
av oväntade mönster, avvikelser och trender i data från bruset som 
den slumpmässiga variationen ger upphov till. Styrdiagrammet är 
en form av tidsseriegraf där data presenteras över tid tillsammans 
med statistiska beslutsregler för vad som är slumpmässig respektive 
systematisk variation.   

2.1 Att tolka data 

Med rätt analysmetod kan data om verksamheten vara ett bra stöd 
för chefer och ledare för att skapa faktabaserade beslut. Tanken 
ligger i linje med Rosseau (2006) som menar att chefer kan 
utvecklas till experter om man använder data i sitt styr- och 
förbättringsarbete. Mätningar från den egna verksamheten kan då 
utgöra grund för ett faktabaserat förhållningssätt. Det innebär att 
också att ledarens personliga preferenser i mindre utsträckning kan 
påverka besluten.  

För att data ska kunna bidra positivt till verksamheter krävs att 
de tillför värde. Här menar Wheeler (2000) att man måste ha ett 
systematiskt och genomtänkt sätt att genomföra analyser av data så 
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att tolkningar blir riktiga. Risken finns att godtyckliga sätt att tolka 
data leder fel i tankar och handling, något som kan få långtgående 
konsekvenser. Två sådana vanliga metoder att tolka data är 
jämförelser med specifikationer och jämförelser med medelvärdet 
(Wheeler, 2000). Som en motpol till dessa begränsande 
analysmetoder presenteras sedan styrdiagrammet. Poängen är här 
att visa en metod som hjälper till att förstå vad processen har att 
säga oss.  

Problem med att jämföra mot specifikationer. En 
specifikation kan i vid mening ses som ett målvärde, lagkrav, en 
utfäst garanti, ett förväntat värde enligt plan eller budget. 
Specifikationen är alltså något som kommer utifrån och jämförs 
med data från processer. Det kan till exempel gälla garantier för att 
en kund får sitt ärende genomfört inom ett visst antal dagar eller, 
som ibland, godtyckligt satta gränser för vad som är acceptabel 
kvalitet. Det kan också vara mål för planerat antal operationer eller 
specifikationer om hur många besök en socialsekreterare ska klara 
av per dag. Ibland kan man inte vara säker på dessa specifikationers 
ursprung (Deming, 1993). Vem definierade och bestämde att de 
skulle tillämpas och utgöra måttstock för verksamheten? 

Specifikationer kan också vara odiskutabla såsom att antalet 
arbetsplatsolyckor ska vara noll och att alla medborgare ska 
behandlas rättvist och jämlikt. Ibland blir det dock fel. En offentlig 
verksamhet utlyste för några år sedan ett dekret om att samtliga 
enheter som klarade budget skulle få julbord och de som inte 
gjorde det skulle bli utan. Då tar man inte hänsyn till att budgeten 
till exempel kan innehålla godtyckligheter och att efterfrågan på 
verksamhetens tjänster kan ha förändrats sedan budgetens 
fastställdes.  

När varje mätpunkt jämförs med en specifikation kan det bli 
problematiskt. Antingen visar mätningen att utfallet är ”ok” eller så 
är det ”inte ok”. Det innebär vidare att det kan finnas perioder med 
”business as usual” där allt är ok, medan det i andra perioder, då 
man presterar resultat utanför specifikationen, kan vara ”hela havet 
stormar”. Visst kan det finnas sakskäl till att specifikationen måste 
uppfyllas men risken är att man vidtar lösningar som faktiskt inte 
åtgärdar de grundläggande problemen. Konsekvensen kan då bli att 
man lägger på ytterligare rutiner och fler aktiviteter som långsiktigt 
kan leda till ännu sämre resultat.  

Specifikationer kan alltså skapa reella problem. Det uppstår 
bland annat när de tas fram godtyckligt utan noggrann analys. Om 
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exempelvis en verksamhet en viss månad uppvisar att tiden för 
handläggning av kunders ärenden ligger över målvärdet kan 
ledningen vara frestad att arbeta av enklare ärenden nästkommande 
månader. Risken är stor att man ägnar sig åt en styrning som inte 
gagnar systemet som helhet.  

Joiner (1994) menar att det finns åtminstone tre sätt att hantera 
specifikationer: att arbeta för att förbättra systemet, störa det eller 
att manipulera data. Men precis som Wheeler (2000) poängterar så 
måste man först förstå det budskap som processerna förmedlar för 
att kunna förbättra systemet. Ett förbättringsarbete bör alltså inte 
initieras enbart med utgångspunkt i specifikationen, det vill säga att 
verksamheten når kraven i denna. Man måste förstå det 
underliggande systemet, vad det är som omvandlar resurser och 
efterfrågan till aktiviteter och resultat. Detta ger i sin tur möjlighet 
att förbättra verksamheten.  

Problem med jämförelser utifrån medelvärde. Analyser av 
resultat med utgångspunkt i medelvärdet innebär, precis som med 
specifikationer, ett binärt synsätt: ungefär hälften av datapunkterna 
kommer hamna över medelvärdet och den andra hälften under. Om 
vi tar handläggningstider som exempel så innebär det att hälften av 
kunderna kommer få en ärendetid som är längre än medelvärdet. 
När det gäller bilkörning så är hälften av alla som har körkort 
sämre bilförare än de andra. Trots det uppskattar enligt gjorda 
undersökningar cirka 70 procent av bilförarna att de är bättre än 
medelvärdet.  

Medelvärdet säger en del om processen men det ger inte hela 
bilden. När vi vill förstå och tolka status på en aktuell datapunkt, 
vad finns det då för analysmetoder att använda? Finns det något 
sätt där vi kan få en bättre bild av helheten? I nästa avsnitt 
presenteras Shewharts idé om styrdiagram som ger oss ”the voice 
of the process”, det vill säga processens röst.  

2.2 Styrdiagram 

En grundläggande princip, som tidigare diskuterats, är att data 
innehåller slumpmässig variation. Viss data innehåller samtidigt 
signaler som vi kan agera på (en speciell orsak eller systematisk 
variation). För att upptäcka dessa signaler måste vi först skilja ut 
dem från den normala variationen.  
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Styrdiagrammet är ett verktyg som filtrerar ut signalerna från 
det brus som den slumpmässiga variationen ger. Signalerna kan 
bestå av enstaka mätvärden, trender eller andra avvikande mönster. 
Styrdiagrammet kombinerar tidsseriegrafens fördelar att presentera 
data över tid med statistiska beslutsregler för vad som är 
slumpmässig respektive systematisk variation.  

De grundläggande principerna bakom utvecklingen och 
användningen av styrdiagram togs fram av Walther A. Shewart 
under tidigt 1920-tal då han arbetade på Bell Laboratories. Arbetet 
publicerades i boken Economic Control of Quality of 
Manufacturing Product och räknas till en av klassikerna inom 
kvalitetstekniken. Shewhart var intresserad av att förstå den 
vetenskapliga basen för statistisk kontroll. Han klargjorde att vissa 
former av variation tillhör det normala systemet men att det i andra 
fall rör sig om nya introducerade variationskällor som ger upphov 
till systematisk variation. Baserat på detta så påpekade han att:  

”… ett fenomen kan styras när vi genom tidigare erfarenhet kan, inom 
vissa gränser, förutsäga hur fenomenet förväntas variera i framtiden” 

Nyckeln är här att styrdiagrammet ger oss en möjlighet att 
förutsäga framtida resultat. Det Shewhart kallar ”tidigare 
erfarenhet” är ett slags mönsterberoende. Historiska data hjälper 
oss att förstå vad som kan förväntas i den närmaste framtiden. 

Styrdiagrammet har en konstruktion som gör att det designas på 
samma sätt oavsett vad det är för data som man är intresserad att få 
kunskap om. Det finns dock några beräkningsmässiga skillnader 
som presenteras i senare avsnitt.  

De grundläggande elementen i styrdiagrammet illustreras i Figur 
6 nedan.   
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Viktiga delar i styrdiagrammet är: 

 Data plottad över tid 

 Tiden representerad på den horisontella axeln (x-axeln) 

 Variabeln (indikatorn/mätetalet) placeras på den vertikala axeln 
(y-axeln) 

 Centrumlinjen (CL), som baseras på medelvärdet, visar 
genomsnittsvärdet av observationerna  

 Övre respektive undre styrgräns (Sö, Su) visar gränserna för den 
naturliga variationen och baseras på statistiska beräkningar 

 Signaler är observationer som avviker från den slumpmässiga 
variationen.  

I det följande avsnittet presenteras några olika exempel och 
tillämpningar av styrdiagram med data från handläggningsärenden i 
olika offentliga verksamheter. Styrdiagrammen kan utformas på 
olika sätt för att fånga variation och på så sätt ge indikatorer om 
framtida utvecklingar. De kallas:  

 I-diagram, som visar individuella observationer (Figur 7 som 
visar enskilda ärendens totala handläggningstid).  

 X-streck diagram, som visar medelvärden  (Figur 8 som över tid 
visar medelvärden av fem kunders handläggningstid).  
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 p-diagram, även kallat andelsdiagram (Figur 9 belyser andel 
bifall i handläggningsärenden per månad).  

 
 
 
Detta styrdiagram kallas för I-diagram. Varje mätvärde i 
styrdiagrammet visar individuellt mätta handläggningstider. 
Systemet som styrdiagrammet representerar – från att en kund 
ansöker om vårdbidrag till dess att besked ges – varierar mellan 0 
och 139 dagar. En kund kan alltså få vänta upp till 139 dagar på att 
få ett besked. Medelvärdet för den totala handläggningstiden är 
68,5 dagar. Vid ett flertal tillfällen får man också signaler om 
avvikelser. Ett tänkbart sätt att använda styrdiagrammet för 
verksamheten är att löpande ha koll på individuella ärenden som 
överstiger 139 dagar.  
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Styrdiagrammet ovan kallas för X-streckdiagram. Mätperioden är 
från början av januari till mitten av mars 2012. Varje mätvärde i 
styrdiagrammet visar medelvärdet för fem handläggningstider, där 
den första mätpunkten ligger strax under 100 dagar. Medelvärdet 
för den totala handläggningstiden är 126,9 dagar och gränserna för 
den naturliga variationen är 29,2 till 224,5 dagar. Signaler fås för 
åtta punkter som överstiger den övre styrgränsen. Denna typ av 
diagram används när vi har stora datamängder som inte gör det 
möjligt att lägga in alla enskilda data i diagrammet. En nackdel med 
denna typ av styrdiagram är att individerna ”suddas” ut vilket kan 
försvåra praktiskt förbättringsarbete. Jämför med det föregående 
styrdiagrammet som visar enskilda individers ärenden.  
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Detta styrdiagram kallas för p-diagram. Varje mätvärde i 
styrdiagrammet visar ett sammanvägt mått på 30 slumpmässigt 
utvalda ansökningsärenden varje månad från juli 2008 till december 
2011. Första mätpunkten i juli 2008 visar alltså att tio av de 30 
slumpmässigt utvalda ansökningarna beviljas. Styrgränserna ändras 
under våren 2010 då signaler visar att systematiska förändringar i 
processen har skett. Denna förändring är bestående till skillnad 
från de två tidigare presenterade styrdiagrammen där signaler 
uppträder enskilt.  

Motsvarande analyser som ovan kan göras av olika kvalitets-
aspekter, varav några har direkt koppling till rättsäkerhet. Det kan 
vara uppföljning över tid som till exempel andelen återförvisade 
ärenden från högre instans, andelen överklaganden, andelen 
felregistreringar, andelen kompletteringsförlägganden, andelen 
anmälningar mot myndigheten, andelen klagomål. Genom att göra 
en sammanvägd analys av variationen i verksamhetens utifrån flera 
aspekter kan det till exempel framkomma om korta handläggnings-
tider (som mäts med hjälp av ett I-diagram eller X-streckdiagram) 
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sker på bekostnad av kvaliteten i besluten (som mäts med hjälp av 
p-diagram).  

Samtidigt är det viktigt att inte stanna vid att mäta utvecklingen 
på övergripande nivå utan också förstå vad som ligger bakom 
resultatet. I kapitel tre återkommer vi till hur bland annat 
Bolagsverket har analyserat andelen kompletteringsförlägganden 
vid företagsregistrering.  

Det som tidigare har sagts handlar till stor utsträckning om att 
identifiera när förändringar sker i processer. Ibland är det dock 
svårt att låta den slumpmässiga variationen ha sin egen gång. 
Svårigheter med att identifiera slumpmässiga händelser kan få oss 
att tro saker som inte sanna, det vill säga att vi tror oss se ordning 
och systematik när händelser egentligen är slumpmässiga (Gilovich, 
1991).  

2.3 Lärande och beslutsfattande utifrån ett 
variationsperspektiv  

Mot bakgrund av behovet av kunskap om förståelse för variationer 
finns några sätt att förhålla sig till och leda de processer som mäts 
och utvärderas. I detta avsnitt presenteras och föreslås styr-
principer utifrån ett variationsperspektiv.  

2.3.1 Styrdiagram – ett beslutsstöd som kan användas  
i real-tid 

Genom att mäta och kontinuerligt följa upp en variabel i ett 
styrdiagram har man möjlighet att identifiera urskiljbara källor till 
variation, det vill säga signaler, från den naturliga slumpmässiga 
variationen (Montgomery, 2001). Med utgångspunkt i de olika 
variationskällor som presenterats i kapitel 1 så kan det handla om 
förändringar såsom nya kundgrupper med annorlunda krav, ny 
lagstiftning, mer kompetenta kunder, nya arbetsmetoder (t.ex. 
lean), införandet av nya IT-systemlösningar, ökad andel komplexa 
ärenden eller ökad andel missnöjda kunder. 

En viktig finess med styrdiagrammet är att vi får ett beslutsstöd 
som kan användas i real-tid. Varje ny mätpunkt kan sättas i relation 
till historiska data.  
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Styrdiagrammet hjälper till att i det korta perspektivet förutsäga 
vad som borde vara ”normalt” resultat. Förändringar upptäcks 
snabbt och möjligheter att åtgärda förbättras avsevärt. En viktig 
poäng med att mäta kontinuerligt och synliggöra data över tid är 
att vi snabbt kan få kunskap och återkoppling från processerna. 
Jämför till exempel med mätningar och presentationer som görs på 
årsbasis. Dessa ger ofta bra översiktlig information men vi förlorar 
förståelse om skeenden, speciella händelser och hur data varierar i 
tiden. 

Till skillnad från mätmetoder som består av punktskattningar 
(t.ex. en mätning varje år) upptäcks förändringar i ett tidsseriegraf 
tidigt och åtgärder kan snabbt sättas in. Genom att identifiera den 
urskiljbara orsaken till variation går det att gå till botten med 
problemet och eventuellt utarbeta förbättringsförslag.5 Styr-
diagrammen är därför viktiga för att kontinuerligt illustrera 
förändringar och ge möjligheter att lära av utfallet och därigenom 
styra mot minskad variation.  

2.3.2 Vanliga misstag 

Det finns enligt Deming (1993) två misstag som är vanliga när man 
strävar efter att förbättra ett system:  
 Att man tolkar slumpmässig variation, det vill säga brus, som att 

det är signaler. 

Exempel: enheten får kritik och ombeds genomföra åtgärder för 
föregående månads dåliga resultat. Resultatet är dock inom 
ramen för normal variation och beror på slumpen. Ett annat 
exempel: olika enheter i en verksamhet rangordnas månads- eller 
kvartalsvis utifrån hur de har presterat. De enheter som har 
tappat i rang mellan två mättillfällen ombeds förklara vad detta 
beror på, trots att deras prestationer är stabila och endast 
uppvisar normal variation när data redovisas i ett styrdiagram.   
 

 Att man inte identifierar signaler när de är närvarande. 

Exempel: alla ärenden ses som likvärdiga i uppföljningen av 
myndighetens handläggningstider, men vid en analys visar det 

                                                                                                                                                               
5 Vissa urskiljbara källor till variation går naturligtvis inte att hantera direkt eller kanske i 
grunden ändra förutsättningar för att bedriva arbete. Det kan t.ex. gälla effekter av 
lagstiftning eller förändringar i volymer av ärenden. Här hjälper styrdiagrammet oss däremot 
att identifiera hur dessa effekter får genomslag i processer. 
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sig att merparten hanteras helt maskinellt medan andra kräver 
viss handpåläggning. Processen har en variation som är 
urskiljbar och redovisning utan uppdelning mellan dessa två 
typer blir missvisande.  

 
Begreppet överstyrning (tampering) används för att beskriva 
agerande utifrån slumpmässig variation. Man agerar då utifrån 
föregående observationer utan att ta hänsyn till det bakomliggande 
slumpmässiga mönstret. En viktig konsekvens av överstyrning är 
att agerandet kan få negativa konsekvenser för resultatet. Strävan 
efter att minska variation leder i själva verket till ökad variation. 
Deming (1993) nämner några exempel när överstyrning 
förekommer:  

 att förändra arbetsprocesser baserat på föregående dags resultat  

 reaktion på rykten 

 förändring av policy baserat på senaste attitydundersökningen 

 anpassning av budgeten utifrån föregående års resultat. 

Man kan alltså tänka sig situationer där agerande ställer till det mer 
än det gör nytta. Att förstå variation innebär alltså inte enbart att 
förstå när man ska handla utan även när man ska avstå.  

2.3.3 Några beslutsregler 

Om styrdiagrammet indikerar slumpmässig variation kan man 
antingen acceptera den nuvarande nivån och inte agera eller 
genomföra systemförändringar som påverkar hela systemet. Det kan 
till exempel handla om att sänka medeltiden för handläggningar av 
ärenden eller att se till att variationen mellan olika handläggnings-
tider minskar genom att föra in en ny arbetsmetod.  

Finns systematiska variationskällor handlar det om att 
identifiera och eliminera dem. Nedanstående figur visar de olika 
beslutsmöjligheterna som beskrivits.  
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I realiteten kan det ibland vara svårt att avgöra om man har 
slumpmässig variation eller om systematisk variation är närvarande. 
Kunskap om processen är därför väldigt viktigt i sammanhanget. 
Den mest effektiva analysen kombinerar analys utifrån processdata 
med kunskap från medarbetarna i verksamheten. Den senare 
handlar om praktiskt kännedom om det som mätningarna försöker 
fånga.  

Effektiva analysteam sätts med andra ord samman av aktörer 
med statistisk kompetens, erfarenhetsbaserad kunskap och 
personer med ledningsansvar.  

2.3.4 Olika variationsmönster och signaler 

Genom att man bestämmer sig för ett antal regler för avvikelser, 
eller signaler, från den slumpmässiga variationen kan man relativt 
snabbt få feedback på processens beteende och eventuellt gå in och 
åtgärda.  

Även om att samtliga observationer faller innanför styr-
gränserna kan systematisk variation vara närvarande. Det kan visa 
sig genom olika slags trender eller andra avvikande mönster. Till 
exempel kan vi ha en process med nio eller fler datapunkter i rad på 



Mätningar för bättre styrning  
 
 

40 

samma sida om centrumlinjen. Ett sådant mönster indikerar en 
systematisk förändring av processen som är värd att analysera 
vidare. Systematisk variation kan alltså uppträda på många olika 
sätt. I denna del visar vi några olika typer av variationsmönster som 
kan uppträda i data och beslutsregler för att upptäcka signaler.  

De mönster som man ska vara uppmärksam på är:  

 slumpmässiga mönster 

 enstaka avvikelser 

 olika underliggande processer 

 trender och cykler. 

Grundförutsättningen för att en process ska anses vara stabil är att 
alla observationer faller inom styrgränser. Urskiljbara trender och 
cykler signalerar en instabil process, en indikation som erhålls om 
något av nedanstående kriterier uppfylls: 

1. minst en punkt utanför styrgränserna 

2. nio på varandra följande mätpunkter på en sida om centrum-
linjen (illustreras i figur 11) 

3. sex punkter i sekvens som ökar eller minskar (illustreras i figur 
12) 

4. ett onormalt eller inte slumpmässigt mönster uppvisas. 
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2.4 Hur skapar man styrdiagram? 

Processen att ta fram ett styrdiagram är relativt enkel. Det som 
avgör vilket styrdiagram som används beror på det mått som 
studeras. Kopplingarna mellan lärande och möjligheter att agera 
utifrån data i förbättringsarbetet gör att man noga bör överväga om 
man ska presentera individuella mätobservationer eller om man ska 
väga samman mätningar, till exempel i medelvärden eller andelar.  

Ett förbättringsarbete underlättas om data från styrdiagrammen 
kan spåras. Det innebär bland annat att tabeller för grunddata bör 
finnas tillgängliga. Ursprunget bör också presenteras, vilket innebär 
att man bör få veta vem som samlade in data samt hur, när och var 
data samlades. Vidare bör man få veta hur beräkningar har 
genomförts och om dessa har förändrats över tid.  Detta ger bra 
förutsättningar för god analys och tolkning. 

Vi ska visa exempel på tre olika typer av styrdiagram som kan 
användas för olika situationer. Dessa är:  

 I-diagram 

  ̅ -diagram 

 p-diagram 
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2.4.1 I-diagram 

I många situationer består mätvärdena av enskilda observationer. I 
dessa fall är individuella styrdiagram användbara (Montgomery, 
2001). De benämns I-diagram (efter engelskans Individuals). För 
att illustrera ett I-diagram tar vi ett exempel på en 
kundklagomålsprocess, men det kan lika gärna vara data från vilken 
process som helst där individuella mätningar görs. I detta exempel 
är vi intresserade av att följa antalet kundklagomål per vecka under 
drygt ett halvår. Tabellen nedan ger den informationen.  

 
 
Lägg märke till svårigheten att göra en kvalificerad analys av data 
utifrån tabellen. Genom ett antal steg kan vi gå från denna 
representationsform till ett styrdiagram som kan stödja 
processanalysen.  

För att presentera data i ett I-diagram så måste centrumlinjen 
tas fram (steg 1), styrgränser beräknas (steg 2), styrdiagram plottas 
(steg 3) och data tolkas (steg 4).  

Steg 1. Ta fram centrumlinjen för data. Detta görs genom att 
beräkna medelvärdet för samtliga 30 veckors data av kundklagomål. 
I nedanstående beräkning kan vi se att i medeltal så kommer 21,7 
kundklagomål in per månad. Jämför det med vecka 16 då det är 30 
registrerade kundklagomål. En stor skillnad? Eller är det resultat av 
slumpmässig variation? 

 
Steg 2. Beräkning av styrgränser för styrdiagrammet görs i ett antal 
steg. Först beräknas det som kallas MR, Moving Range, som är 
medelvärdet av variationsvidden för två efterföljande punkter. 
Detta visas utförligt nedan. Sedan multipliceras MR med 
konstanten 2.66. I ett tredje steg beräknas styrgränserna genom att 
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för övre styrgräns addera medelvärdet med 2.66∙MR och för under 
styrgräns subtrahera 2.66∙MR med medelvärdet.  

Första delsteget här är att ta fram Moving Range. Det görs 
genom att först ta fram variationsvidden mellan två på varandra 
följande mätobservationer enligt nedanstående.  

  
 
Moving Range för vecka 5 består beräkningsmässigt av skillnaden 
mellan antalet klagomål i vecka 4 och vecka 5, dvs. 26-20=6. Det är 
absolutbeloppet som ska tas fram. I Moving Range finns inga 
negativa värden.   

Nästa delsteg blir att räkna fram medelvärdet för MR, dvs: 

 
Anledningen att vi delar med 29 i stället för 30 är att den första 
mätningen försvinner. Vi har ju ingen mätning innan den som vi 
kan använda. 

Nästa steg blir att multiplicera   ̅̅̅̅̅=4.8 med konstanten 2.66. 
Detta ger 4.8∙2.66=12.8  

Nu finns all information för att skapa den övre styrgränsen: 
medelvärdet + 2.66∙ MR)  = 21.7+2.66∙4.8=34.5 

Den undre styrgränsen fås enligt formeln: medelvärdet - 2.66∙  ̅̅̅̅̅= 
21.7-2.66∙4.8=8.8 
 
  



Mätningar för bättre styrning  
 
 

44 

Steg 3. Plottning av data i styrdiagrammet. 

 
 
Steg 4. Styrdiagrammet visar en process som är stabil över tiden. 
Det finns inga signaler som visar på avvikande mönster. I slutet av 
den mätta perioden finns dock åtta punkter under centrumlinjen 
vilket kan indikera att det har skett en bestående förbättring som 
visar sig i form av färre klagomål. Fler mätobservationer behövs 
dock för att få mer klarhet i detta. Utifrån ovanstående styrdiagram 
får vi information om att verksamhetens processer ger ett resultat 
som i sin tur genererar mellan 10 och 35 kundklagomål per vecka.  
Vi kan alltså anta, givet att systemet inte förändras, att det nästa 
vecka (v. 34) även kommer att inkomma mellan 10 och 35 
kundklagomål. Om processen inte skulle ha varit stabil, alltså att 
flera olika signaler skulle framkomma av diagrammet, kan man inte 
göra något antagande om verksamhetens framtida förväntade utfall. 

2.4.2  ̅-diagram 

 anger att vi är intresserade av att följa medelvärdet mellan 
provgrupperna. 

I ett exempel har data från handläggningstider på en enhet 
(tabellen nedan) samlats in. Data mäts i antal dagar för hand-
läggningstiden och man har beräknat medelvärden samt variations-
vidden (R) från fem slumpmässigt uttagna handläggningsärenden 
varje vecka. Den fråga man vill ha svar på är hur handläggningstiden 
varierar från vecka till vecka. 
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Steg 1. Beräkning av centrumlinjen (CL). För att beräkna CL tar 
man medelvärdet av de enskilda veckornas medelvärde. Centrum-
linjen dras horisontellt i grafen.  
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För att räkna ut centrumlinjen används formeln:  

 
 
Centrumlinjen blir då efter gjorda beräkningar=66.1 (medelvärde 
för handläggningstiden) 

Steg 2. Ta fram skillnad mellan högsta och lägsta värde i varje 
vecka 

I detta steg beräknas skillnaden mellan den längsta och den 
kortaste  handläggningstiden för varje vecka. Denna skillnad kallas 
Range och är ett mått på variationen inom varje vecka.6 I vårt 
exempel är denna Range (R) framtaget i tabellen ovan. Som vi ser 
från tabellen är skillnaden i vecka ett 16 dagar.  
 
Steg 3. Beräkna medelvärdet av samtliga Range. I detta fall är  ̅=20.6 
 
Steg 4. Multiplicera  ̅ med konstanten 0.577. Observera att 
konstanten förutsätter en grupp av observationer om fem. Andra 
provgruppsstorlekar ger andra konstanter (se t.ex. Bergman och 
Klefsjö, 2012).  

Detta steg ger styrgränsen från centrumlinjen som beräknats i steg ett.  

Steg 5. Addera resultatet från steg 4 med medelvärdesberäkningen 
som gjordes i steg 1. Denna beräkning ger den övre styrgränsen för 
data. Motsvarande beräkning med den undre styrgränsen (en något 
mer utförlig förklaring om hur man får fram den undre styrgränsen 
är bra att få).  

Summering av de olika stegen:  

Medelvärdet av samtliga veckors medelhandläggningstid=66.1 

Medelvärdet för Range,   ̅=20.6 

Medelvärdet för Range multiplicerat med 0.577= 20.6 x 
0.577=11.9 

Övre styrgräns (Sö)=66.1 + 11.9 =78.0 

Undre styrgräns (Su)=66.1 – 11.9=54,2 
                                                                                                                                                               
6 Här har vi valt Range som metod men man kan också använda standardavvikelsen. Det 
innebär dock andra formler. 

 
20

... 20 vecka2 vecka1 vecka xxx
x
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Steg 6. Lägg in grunddata på handläggningstiderna i grafen ovan.  

 
 
I och med det sista steget har vi skapat ett styrdiagram för att följa 
handläggningstider från vecka till vecka.  

Steg 7. Styrdiagrammet visar att variationen mellan handläggnings-
tider från vecka till vecka är stabil förutom i vecka 13 då vi får ett 
enstaka värde som signal. Här kan det vara intressant att följa upp 
vad som har skett. Vad är orsaken till den enskilda mätpunkten? 
Ibland kan dessa enskilda observationer vara grund för lärande i 
verksamheten, men man måste också göra överväganden och 
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prioriteringar här. Det är inte alltid nödvändigt att lägga alltför 
stora resurser på specifika händelser även om de avviker.  

Här kan vi se att styrdiagrammet kan stödja avvikelseanalyser i 
ett lean-arbete. En viktig princip i Lean-produktion är ju att 
hantera varje avvikelse som en källa till kunskap. Styrdiagrammet 
talar om för oss vad som är faktiska avvikelser och vad som är brus.  

2.5 Data som avser andelar, p-diagram 

Ibland har man data som består av kvoter, till exempel andel 
ärenden som är klara i tid eller andel erfarna handläggare. P-
diagram går att användas för denna typ av data.  Engelskans 
benämning p står för proportions, det vill säga andelar. 

2.5.1 Exempel på tillämpning av p-diagram 

Exemplet utgår från en mottagning där väntetider studeras. Man 
mäter antalet kunder som inte får träffa handläggare inom 30 
minuter efter ankomst. Varje vecka tar man ut ett slumpmässigt 
uttag på 150 kunder och mäter hur lång tid de får vänta. Data från 
de 20 veckorna visas i nedanstående tabell:  

 
I nedanstående steg redovisas hur ett styrdiagram från mottagningen 
kan upprättas. 

 Vecka Antal>30 
min 

Procent Vecka Antal>30 
min 

Procent 

1 27 18,0% 11 33 22,0% 
2 33 22,0% 12 24 16,0% 
3 20 13,3% 13 27 18,0% 
4 36 24,0% 14 24 16,0% 
5 27 18,0% 15 26 22,7% 
6 24 16,0% 16 36 24,0% 
7 30 20,0% 17 40 26,7% 
8 15 10,0% 18 35 23,3% 
9 14 9,3% 19 16 10,7% 
10 33 22,0% 20 30 20,0% 

Totalt 558 kunder>30 minuter av 3000 mätningar 
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Steg 1. Beräkna medelvärdet. Detta ger centrumlinjen för 
styrdiagrammet. Medelvärdet, som i detta styrdiagram benämns  ̅  
beräknas genom att ta genomsnittet av samtliga veckors data. Detta 
blir 18,6 procent.  

Steg 2. Räkna fram styrgränserna.  

a. Multiplicera   ̅  med (1-  ̅ ), dvs 0.186 med 0.814 vilket 
blir 0.15. 

b. Dela ovanstående tal med antalet uttag från varje vecka,7 
dvs. 150. Detta blir 0.001.  

c. Dra roten ur ovanstående tal, dvs. roten ur 0.001. Detta 
blir 0.032. Nu har vi fått fram en standardavvikelse.8 

d. Standardavvikelsen multipliceras med 3 vilket ger 0.095, 
eller omvandlat, 9,5 procent 

Steg 3. Räkna fram styrgränserna. Först den övre styrgränsen som 
blir 18,6 procent+9,5procent=28,1procent och för den undre 
styrgränsen 18,6 procent-9,5 procent= 9,1 procent.  

Sammanfattning:  

Centrumlinjen fås genom att beräkna medelvärdet av samtliga 
veckors mätningar (där vi studerar andel kunder som inte får träffa 
handläggare inom 30 minuter). Centrumlinjen blir 18,6 procent 

Styrgränserna, tre standardavvikelser från medelvärdet, blir för 
den övre styrgränsen 18,6+9,5=28,1 procent och för den undre 
styrgränsen 18,6-9,.5= 9,1 procent 
  

                                                                                                                                                               
7 Oftast väljer vi urvalens storlek själva men om urvalens storlek varierar så varierar även 
styrgränsernas placering, vilket resulterar i vågiga linjer för styrgränserna. Av pedagogiska 
skäl kan man bilda ett genomsnitt av urvalsstorlekarna så att styrgränserna blir räta. Det 
matematiska fel man gör blir oftast litet, men vid tveksamheter så kan man beräkna den 
riktiga styrgränsen för de punkter man vill undersöka närmare. 

8 En standardavvikelse räknas alltså fram genom följande formel:  
där p   är medelvärdet och n är antalet observationer i varje uttag. 
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Steg 4. Plotta ut centrumlinje, styrgränser och de enskilda 
veckornas data i ett diagram.  

 
 
Nu har vi skapat ett styrdiagram som hjälper oss att förstå hur 
väntetider varierar på en mottagning.  

Steg 5. Tolkning av styrdiagrammet. Mätningarna som genomförts 
mellan vecka 1 och vecka 20 visar att andelen kunder som inte får 
träffa handläggare inom 30 minuter varierar slumpmässigt mellan 9 
procent och 28 procent. Det finns två mätningar i vecka 8 och 9 
som ligger nära styrgränsen som kan vara värda att studera 
närmare. Systemet är alltså stabilt inom de angivna gränserna och vi 
kan förvänta oss detta resultat framöver om inga systematiska 
förändringar sker.   

2.6 Hur ofta behöver man beräkna om 
styrgränserna? 

Revision av styrgränserna bör göras när de gamla inte längre är 
användbara. Provost och Murray (2011) föreslår fyra omständig-
heter när man bör beräkna nya styrgränser. De två första berör en 
initial fas när man utreder och gör analyser av processer. Det kan 
till exempel handla om att identifiera punkter som är avvikande 
eller perioder som skiljer sig från andra perioder.  I denna initiala 
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period, då man ofta endast har ett fåtal mätobservationer, räknas 
styrgränserna om i två fall: 

1. När man har beräknat initiala styrgränser med mindre än 20–30 
grupper av data/enskilda observationer (t.ex. som i ovanstående 
p-diagram).  

2. När initiala styrgränser indikerar systematisk variation. Nya 
gränser beräknas genom att man tar bort de observationer som 
har gett upphov till den systematiska variationen. I det tidigare 
exemplet med ”Styrdiagram – handläggningstid för vårdbidrag 
vid ett av försäkringskassans verksamhetsställen under 2012” 
(Figur 7) visar styrdiagrammet ett stort antal signaler. Dessa 
signaler ska tas bort när styrgränser och centrumlinje beräknas.   

Styrgränser beräknas också om i faser när man driver ett 
förbättringsarbete och från denna process mäter för att få 
indikationer på att faktiska förändringar sker. Omräkning sker då 
när:    

3. Förbättringarna indikerar systematisk variation. Centrumlinje 
och styrgränser bör beräknas för den nya förbättrade nivån. Här 
kan man med fördel använda de signalregler som presenterades i 
avsnittet Olika variationsmönster och signaler. 

Under perioder då man övervakar processer finns det skäl att 
beräkna om styrgränserna när: 

4. Processen har varit instabil under en längre period. Analys och 
omberäkningar bör då göras för att se om processen stabiliseras 
på olika nivåer.  

Nedanstående exempel visar hur en systematisk förändring av 
processens resultat gör att man får en signal. Exemplet utgår från 
data från det tidigare exemplet med kundklagomål som visade en 
stabil process med variation mellan 10 och 35 kundklagomål per 
vecka. Efter ytterligare några veckors mätningar får man en 
indikation på att processen, genom ett systematiskt förbättrings-
arbete, har förbättrats. Se figuren nedan.  
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Styrdiagrammet ovan visar två typer av signaler. Den första 
signalen visar att antalet kundklagomål i vecka 34 är lägre än vad 
som kan förväntas. Denna signal är naturligtvis intressant men 
föranleder inga större aktiviteter. Efter ytterligare åtta veckor fås 
ytterligare en signal, nämligen nio observationer på en sida om 
centrumlinjen. Bedömningen är då att antalet kundklagomål har 
sjunkit till en lägre nivå. Baserat på de nya observationerna räknas 
styrgränserna om. De nya styrgränserna gäller från när 
förändringen började. Detta visas i figur 14 nedan.  
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Ändringen av styrdiagrammet gör det möjligt att följa om 
processen verkligen stabiliseras på den nya nivån. I ett 
utvecklingsarbete är detta arbetssätt viktigt då vi kan utvärdera om 
den nya, förbättrade nivån verkligen får fotfäste.   

2.7 Sammanfattning av arbetsgång för styrdiagram 

När man arbetar med att ta fram styrdiagram så behöver man gå 
igenom ett antal steg. Förutsättningen är att vi har bestämt oss för 
att studera en variabel och att data redan finns insamlad och kanske 
också analyserad utifrån histogram och linjediagram. Det som 
behövs i analysen är följande:  

 Studera inledningsvis data i histogram och linjediagram. Försök 
avgöra vad som är slumpmässig variation och om det verkar 
finnas systematiska avvikelser och trender i data. 

 Bestäm vilka beslutsregler som ska användas för att analysera 
avvikelser från slumpmässig variation. 

 Fastställ vilken typ av styrdiagram som är lämpligt för att belysa 
variabeln.  

 Beräkna styrgränser och centrumlinje.  

 Studera data och gör bedömningar om vad som är slumpmässig 
variation respektive systematiska avvikelser utifrån 
styrgränserna och signalreglerna.  

 Upprätta rutiner för att följa processens resultat i realtid. 
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3 Metoder och angreppssätt för att 
analysera data 

I detta avsnitt presenteras och exemplifieras verktyg för att förstå 
och analysera variation i data. De verktyg som presenteras är 
histogram, linjediagram, sambandsplott, paretodiagram och 
uppdelning av data. 

3.1 Histogram 

Histogrammet är ett verktyg för att snabbt få en bild av hur data 
fördelas. Framförallt vill man se egenskaper så som tyngdpunkt 
(var hittar vi de flesta data) och hur data fördelas. Genom att ta 
fram histogrammet går det att få fram underlag för fortsatt arbete, 
till exempel ungefärliga gränser för slumpmässig variation i 
processen, underliggande statistisk fördelning, långliggar-analys, 
identifiering av extremvärden9 samt felaktigheter i data.  

Histogrammet skapas vanligen genom att klassindela data i 
jämna intervall på x-axeln och registrera antalet observationer i 
varje klass på y-axeln. Då det slutliga histogrammet erhållits så 
motsvarar ytan under hela grafen det totala antalet gjorda 
observationer. 

Funktioner för att beräkna histogram finns i MS Excel men är 
standard i statistiska programvaror såsom MINITAB och SPSS.  
  

                                                                                                                                                               
9 Extremvärden (outliers) är ett statistiskt begrepp för värden och avvikelser som inte kan 
räknas tillhöra den stora gruppen av data. Den vanliga principen inom statistiken är att ta 
bort dessa eftersom de försvårar analysen. I verksamhetsanalyser ska de däremot behandlas 
med omsorg och analyseras. De kan ge väldigt viktig information om processers beteende 
och om hur avvikelser hanteras i organisationen. När vi studerar handläggningstider är 
långliggare exempel på extremvärden som är viktiga att analysera vidare. 
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Komponenterna i ett histogram är:  

 Rubrik. Ger information om vilken mätning som avses och 
vilken verksamhet det gäller 

 Variabel/mått. Det mätetal som används. Kan till exempel vara 
handläggningstid, kostnader, omsättning eller incidenter. 
Mätetalet kan vara en enskild observation eller något aggregerat 
mått, exempelvis medelvärde eller standardavvikelse. 

 Klassindelad data (x-axeln). Innebär att data grupperas ihop i 
klasser. Det är viktigt att klasserna är lika stora, till exempel 
handläggningstider fördelade i klasser om tio dagar: 0–9 (klass 
1), 10–19 (klass 2), 20–29 (klass 3).  

 Antal observationer (y-axeln). Anger antalet observationer som 
finns i respektive klass.  

3.1.1 Linjediagram 

En brist i histogrammet är att vi inte kan se tiden när observerade 
händelser inträffar. Även om man via histogramanalyser kan 
identifiera avvikelser och skevheter så ser vi inte i tiden när de 
inträffar.  

Linjediagram ger en bild av hur data fördelar sig över tid och ger 
möjlighet att se trender, cykler och mönster i data. Linje-
diagrammet är effektivt och bör vara en del i en grundläggande 
analys.  
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Komponenterna i ett linjediagram är:  

 Rubrik. Ger information om vilken mätning som avses och 
vilken verksamhet det gäller. 

 Variabel/mått. Det mätetal som används. Kan till exempel vara 
handläggningstid, kostnader, omsättning eller incidenter. 
Mätetalet kan vara en enskild observation eller något aggregerat 
mått, exempelvis medelvärde eller standardavvikelse. 

 Tid. Avser när mätningen genomförs. Tiden för mätningen 
måste vara ordnat konsekutivt annars förloras möjligheten att 
följa trender och mönster över tid. Oftast väljer man jämna 
tidsintervall för mätningarna, till exempel varje dag, vecka, 
månad eller år. I vissa mätningar försvinner den möjligheten, till 
exempel i fall där man registrerar när en händelse inträffar.  

 Observerade mått. Plottas över tid och länkas samman genom en 
linje. Ett vanligt misstag är att man i stället för linje använder sig 
av stapeldiagram. Möjligheten att göra analyser om hur data 
uppträder över tid försvåras avsevärt då.  

Ett tips är se tidsserien som en berättelse. Då kan man lägga in olika 
kommentarer vid observationer/händelser som är intressanta ur ett 
berättelseperspektiv (Tufte, 2001). Man kan också tänka sig att 
lägga in till exempel krav i linjediagrammet för att få koll på vad 
som förväntas. 
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I linjediagrammet kan man också kombinera olika typer av data 
för att identifiera mönster och systematik. I nedanstående exempel 
ser vi hur antalet inkommande och beslutade ärenden om skatte- 
och avgiftsanmälan varierar under året.  

 
 

Linjediagrammet ovan illustrerar perioder då fler ärenden beslutas 
än vad som kommer in (grå skuggning) och perioder då antalet 
inkommande är fler än beslutade (grön skuggning).  

3.1.2 Sambandsplotten 

Sambandsplotten är ett visuellt verktyg för att se samband mellan 
två variabler. En sådan samvariation kan som i figur 18 nedan vara 
positiv, det vill säga en ökning av den ena variabeln hänger ihop 
med en ökning av den andra. Det omvända kan också ske, att en 
ökning av den ena variabeln samvarierar med minskning av den 
andra. 
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Komponenterna i en sambandsplott är:  

 Rubrik. Ger information om vilket samband som presenteras. 

 x-axel/y-axel. De variabler som undersöks.  

 Observerat mönster i data. Visar relationen mellan de två variablerna. 
I figur 18 visas sambandet mellan antalet inkommande skatte- och 
avgiftsanmälningar per månad och handläggningstiden (mätt i 
medelvärde per månad). Sambandsplotten indikerar att det finns ett 
samband mellan de två variablerna. Färre inkommande ärenden 
samvarierar med kortare handläggningstid och vice versa.  

 
Ett vanligt misstag i tolkningar av sambandsplotten är att man 
misstar samvariationen med ett direkt orsakssamband, något som 
naturligtvis inte behöver vara fallet. Ett klassiskt exempel är 
sambandet mellan häckande storkpar och antal nyfödda barn. I en 
studie kan man visa att en ökning av häckande storkpar samvarierar 
med en ökning av antalet nyfödda barn. Utan att veta något om 
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sanningshalten i exemplet kan man nog hävda att det inte föreligger 
något direkt samband. Det betyder dock inte att man behöver 
förkasta samvariationen; det kan ibland finnas en tredje variabel 
som förklarar varför de andra hänger ihop. Det knepiga består i att 
försöka identifiera denna tredje variabel.  

3.1.3 Paretodiagram  

Finns det vissa fel eller händelser som uppkommer ofta? Och är 
vissa fel mindre frekvent återkommande? Paretodiagrammet är ett 
effektivt verktyg för att få klarhet i orsaker/variationskomponenter 
som är mer eller mindre frekventa. Verktyget används bland annat 
för att studera fördelningar av hur ofta ett visst fenomen uppträder.  

I praktiken används paretodiagram ofta i situationer där man har 
en mängd fel/slöserier för en viss process. Genom att räkna 
frekvenser av hur ofta felen uppträder kan vi också ställa dem i 
relation till varandra. Som beslutsunderlag är paretodiagrammet 
mycket värdefullt. Det skapar en bild av de problem/händelser som 
är mest frekventa och möjliggör därmed prioriteringar av var 
förbättringar bör sättas in. 
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Komponenterna i ett paretodiagram är:  

 Rubrik. Ger information om vilken analys som görs. 

 Klassindelad sorterad data. Det som studeras klassindelas i olika 
kategorier, till exempel olika klientgrupper eller uppsättningar 
av felhändelser. Kategorierna sorteras också utifrån hur ofta de 
uppträder. Den mest frekventa kategorin grupperas till vänster 
och därefter i avtagande ordning.  

 Antal (y-axeln). Registrering av antalet observationer inom en 
viss kategori. Ibland lägger man till en procentuell beräkning av 
ackumulerade värden. 

 Observerad data. Visar fördelningen av de olika kategorierna.  

För att hantera avväganden mellan olika faktorer som bidrar till 
variation kan man göra en organisatorisk prioritering. En strategi 
som hjälper till att avgöra var man ska börja är paretoprincipen eller 
80/20-regeln. Enkelt uttryckt är det så att 20 procent av 
feltyper/variationskomponenter står för 80 procent av den totala 
mängden feltyper.10 Tillämpningsområden skulle kunna vara: 
identifiera de stora strömmarna av olika klientgrupper, de stora 
kostnadsposterna och/eller kostnader för kvalitetsbrister och göra 
en bedömning av var merparten av förbättringspotentialerna finns. 

En elegant tillämpning av paretoprincipen från sjukvården är en 
organisation som aktivt arbetar med de 20 procent av patienterna 
som förbrukar 80 procent av resurserna. För dessa patientgrupper 
är det viktigt att skapa smidiga, kundanpassade processer som 
fungerar oklanderligt. Genom att hantera volymer på ett effektivt 
sätt frigörs resurser för fall som är mer komplexa (Stenberg och 
Olsson, 2005).  

Nedanstående exempel visar hur paretodiagram kan användas 
för att visualisera frekvenser av meddelandekoder i kompletterings-
förelägganden som skickas till kunder på Bolagsverket.  

När ansökan eller handling kräver komplettering använder sig 
Bolagsverket av så kallade meddelandekoder för att infoga 
förskrivna textstycken i de kompletteringsförelägganden som 
skickas ut till kund. Genom att analysera de vanligast före-
kommande meddelandekoderna i de förelägganden som skickas till 
kund tydliggörs typ och frekvens för de vanligaste felen i själva 

                                                                                                                                                               
10 Det finns ingen absolut sanning i detta, enbart praktisk erfarenhet som visar att många 
paretoanalyser faller inom denna regel. 
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ansökan. Med denna analys kan Bolagsverket utveckla blanketter 
och den information som ges till dess kunder.  

Den grupp meddelandekoder som presenteras i nedanstående 
paretodiagram består av regelrätta fel i handlingar eller ansöknings-
blanketter från kund. Dessa fel uppgår till 29,1 procent av den 
totala andelen meddelandekoder.  

Denna kategori innehåller sammantaget cirka 100 olika typer av 
meddelandekoder. Dock är merparten av felen centrerade till ett 
mindre antal meddelandekoder. Av de cirka 100 kompletterings-
koder som finns för gruppen utgör de tio mest förkommande 
koderna 71 procent av gruppens totala antal (se figur 20). 
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3.1.4 Uppdelning av data  

Utgångspunkten för uppdelning är att man inte bör blanda samman 
data av olika ursprung. Uppdelning hjälper till att förstå under-
liggande källor till variation som systematiskt kan påverka 
resultaten. Har data samlats från flera olika håll bör den därför 
delas upp i delgrupper för individuell analys. 

Uppdelningen kan göras utifrån olika grunder, exempelvis olika 
klientgrupper, verksamheter eller typer av tjänster. Det kan också 
röra sig om till exempel ärenden som kräver respektive inte kräver 
kompletteringar. Denna typ av uppdelning är viktig då det ur 
mätsynpunkt bör betraktas som två skilda processer. 
I nedanstående exempel illustreras hur olika ärendegångar relateras 
till handläggningstider för migrationsärenden.  

 
I histogrammet syns att omedelbara avvisningar och avskrivna 
ärenden skiljer sig på flera sätt jämfört med de övriga ärendena. De 
förstnämnda har en mindre variation med en handläggningstid som 
uppskattningsvis ligger någonstans mellan 60 och 100 dagar. De 
övriga ärendena har en betydligt större variation. Det finns flera 
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”pucklar” i dessa data som indikerar att det finns flera olika 
underliggande handläggningsprocesser. ”Pucklarna” finns vid 100 
dagar, 180 dagar och vid ungefär 300 dagar. Här behövs mer analys 
för att förstå det underliggande mönstret.  

Sammanfattningsvis så bör man vara uppmärksam på underliggande 
faktorer som gör att man kan, och bör, dela upp data i undergrupper.  

3.2 Sammanfattning  

I detta kapitel har vi presenterat ett antal verktyg för att förstå och 
analysera variation. Dessa har olika syften och kan användas i olika 
situationer. Är man på spaning efter variation är dessa mycket 
värdefulla. I tabell 2 sammanfattas generella frågeställningar och 
exempel kopplade till kvalitetsverktygen. 
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4 Effektiv visualisering av mätetal  

I detta kapitel redogörs för hur man visualiserar mätetal med 
utgångspunkt i två olika perspektiv (Elg, 2001): generella 
designkriterier för effektiv visualisering av mätetal och mätetalens 
integrering i praktiken. Även om dessa två perspektiv delvis hänger 
samman finns det skillnader som är värda att lyftas fram. Det 
förstnämnda perspektivet lägger fokus på aspekter av visualisering 
som är oberoende av sammanhanget. I denna del presenteras och 
diskuteras designprinciper för att skapa effektiva visualiseringar 
och presentationer. Det andra perspektivet lägger tonvikt vid det 
organisatoriska sammanhanget och syftet med mätetalens 
användning. Personer som arbetar i den operativa verksamheten 
behöver lära sig om resultat från det egna arbetet, men de har till 
exempel inte samma behov, förutsättningar och resurser för att 
fördjupa sig i dataanalyser såsom stabspersonal har.  

4.1 Generella designkriterier för effektiv 
visualisering av mätetal 

När fungerar visualiseringar så att vi kan känna igen informationen 
med mönster som är meningsfulla och som går att förstå? Vad är 
det som avgör om vi har lyckats skapa grafiska presentationer som 
kan visualisera komplexa aspekter?  

Edward Tufte (2001) lyfter i sin bok The Visual Display of 
Quantitative Information fram kriterier för att skapa det han kallar 
grafisk excellens. Han definierar detta begrepp som: ”…that which 
gives to the viewer the greatest number of ideas in the shortest 
time with the least ink in the smallest space.” Tufte, E., 2001, s. 51) 

Det handlar alltså om att på ett så effektivt sätt som möjligt ge 
idéer till en person som analyserar informationen. På sätt och vis är 
detta ett optimeringsproblem där man med omsorg och kreativt 
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förhållningssätt lägger tid på att få fram budskap som är 
värdeskapande för betraktaren. Denna omsorg och kreativitet kan 
sammanfattas i nio punkter som Tufte lyfter fram som viktiga i 
presentation av kvantitativ information. 

Visa data! Den mest centrala principen för god design av 
kvantitativ information är att visa data. Det innebär att man lyfter 
fram data i grafer och tabeller i förhållande till annat innehåll (t.ex. 
onödiga stödlinjer, färgsättning i bakgrunden, onödig 
information). En stor del av det bläck som går åt för att presentera 
grafen ska bestå i ”data–bläck”. En utgångspunkt är att reducera det 
bläck som inte tillför värde. Ställ den kritiska frågan: Vad är det 
nödvändiga som behövs för att presentera det som ska visas?   

Betraktaren tänker på innehåll snarare än metod, grafisk 
design eller former för teknisk, grafisk produktion. En viktig 
uppgift i design av grafer är att se till att betraktaren kan fokusera 
sin ansträngning på att skapa mening och förståelse av data som 
visas. Det innebär att man bör vara uppmärksam på användares 
problem att förstå vad som visas.  

För att mätetal ska kunna användas effektivt krävs också en 
form av mottagarkompetens. För att till exempel kunna förstå 
styrdiagram krävs förståelse för de principer som ligger bakom och 
den statistisk som ligger till grund för diagrammet. Vi har till 
exempel argumenterat för att linjediagram ibland får ersätta 
styrdiagram i situationer där mottagarna har liten kompetens om 
den bakomliggande statistiken. 

Undvik att förvränga data. Mark Twain lär ha sagt att det finns 
tre slags lögner: lögn, förbannad lögn och statistik. Förvrängning 
av data kan göras medvetet genom att manipulera data eller att på 
andra sätt designa grafer som försvårar möjligheter att tolka det 
som visas. Oreflekterat användande av visualiseringsverktyg i 
mjukvaror kan förstöra ett bra datamaterial. Ett typisk sådant fel är 
att använda tredimensionella grafer på ett två-dimensionellt 
datamaterial.  

Presentera mycket data på en liten yta. En viktig poäng med 
data är att man vill abstrahera och föra samman mycket data på en 
liten yta. Få datapunkter i ett material kan presenteras på 
alternativa sätt, till exempel i tabell eller i löpande text.  

Uppmuntra ögat att jämföra olika delar av data. En central 
aspekt i grafisk design av kvantitativ information är att se till att 
ögat uppmuntras att jämföra olika delar av ett datamaterial. 
Jämförelsen, som är nyckeln här, kan göras på flera olika sätt. Här 
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lyfter vi fram en variabels utveckling och eventuell förändring över 
tid. Man kan också tänka sig andra typer av jämförelser, till 
exempel olika verksamheters resultat eller rumsliga jämförelser 
(t.ex. genom GIS-tillämpningar).  

Visa data på olika detaljnivåer, från helhetsnivå till 
detaljstruktur. I flera av de visuella verktygen som presenteras här 
möjliggörs dataanalyser på olika nivåer. Linje- och styrdiagram 
skapar möjlighet att göra analyser på såväl helhetsnivå som av 
enskilda observationer.  

Integrera statistiska och verbala beskrivningar. För att 
underlätta förståelse och tolkning av grafer kan man med fördel 
integrera det kvantitativa innehållet i grafer med verbala 
beskrivningar. Vi poängterade bland annat i avsnittet om linje-
diagram värdet av att skapa en kronologisk berättelse där man fogar 
in text om viktiga skeenden (t.ex. förändringsinitiativ).  

Ha ett tydligt syfte. Syftet med den grafiska presentationen bör 
vara klar. Handlar det om att beskriva, förklara eller utforska? 

De principer som Tufte lyfter fram handlar till stor del om att 
lära sig ett hantverk; att utveckla en känsla av det relevanta och 
viktiga för användare av kvantitativ information. Vilken är den 
viktigaste hävstången som pekar mot centrala problem och var 
finns de ”sällsynta diamanterna i sanden”? Detta arbete kräver såväl 
kompetens som känsla. I nästa avsnitt lyfter vi fram behovet av att 
inte enbart förstå generella designregler utan även kunskap om hur 
mätetalen kan och bör integreras i praktiken. 

4.2 Mätetalens integrering i praktiken 

I detta avsnitt tar vi fasta på att utformningen av visualisering av 
kvantitativ information beror på tillämpningar i olika 
organisatoriska sammanhang. Ovan har det framgått att mätetal 
fyller olika funktioner, de som kommer att diskuteras här är om de 
används för utforskning eller presentation. Vidare diskuteras 
betydelsen av syftet med tillämpningen.  
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4.2.1 Utforskning eller presentation? 

En viktig första distinktion är om visualiseringar används för 
utforskning eller om det används för presentation för olika 
användare. Visualiseringar som används för utforskning innebär en 
hög interaktion med datamaterialet. Syftet är då att skapa mening i 
och känsla för datamaterialet. Många olika former av visualiseringar 
är möjliga och genereras av frågor som man ställer till 
datamaterialet.  

Visualiseringar som däremot används för presentationer i olika 
sammanhang innebär en låg interaktion med data. Mätetalen 
används då istället främst för att dela kunskap. Det kan ske i 
sammanhang där man redovisar egen aktivitet för andra (t.ex. 
formell avrapportering eller deltagande i utvecklingssatsningar), 
informerar intresserade, följer upp mätningar kontinuerligt på 
ledningsmöten, följer egna förbättringsinitiativ eller använder 
mätningar i styrning mot konkreta, mätbara mål.  

Skillnaden mellan hur visualiseringen används för utforskning 
eller för presentationer är stor. I utforskningsarbetet har man god 
”kontakt” med datamaterialet och lär känna det. Det bli ens eget 
och lärandet gör det möjligt att skapa mening i data. I detta 
sammanhang är det den som designar som också är uttolkare av 
informationen. Allt detta skapar en robust process för kunskaps-
utveckling. När datamaterialet däremot används för presentation 
för olika användare så är förhållandet ibland det motsatta. Få av 
dem som medverkar i presentationssammanhang har varit delaktiga 
i design- och kunskapsutvecklingsarbetet. När data presenteras 
finns ett tydligt budskap, baserat på det tidigare utforskandet, som 
presentatören vill få fram. Därför är interaktion med materialet 
klart lägre bland användare när det presenteras. Det gör att 
visualiseringar måste vara omsorgsfullt bearbetade och 
tolkningarna ”färdiga”.  

4.2.2 När är mätningar betydelsefulla? 

Tre aspekter som kan användas för att förstå och värdera 
betydelsen av visualiseringar i presentationer av data är:  

 Begriplighet. Det är avgörande för om användare ska ha 
möjlighet att förstå vad mätningarna står för. Till stor del är 
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detta en kognitiv process. Mottagarens behov, kompetens och 
intresse måste stå i fokus för hur presentationen görs begriplig.  

 Ett exempel på hur detta kan misslyckas beskrivs av en ekonom 
som arbetar på ett sjukhus: ”… det är alltid en skillnad för mig 
att verka i ledningsgruppen där de är ganska initierade i de här 
frågorna, än när man kommer ut till arbetsplatsträffar… vid 
något tillfälle så hade jag samma bilder för de här två forumen 
och det funkade i ledningsgruppen men inte ute på 
arbetsplatsen… Det blev nog lite för abstrakt och… eh …det 
var väl inte riktigt det som berörde dem” 

 Att skapa begriplighet innebär en slags översättningskompetens, 
att för olika grupper kunna presentera data på ett begripligt sätt.  

 Meningsfullhet. Visualisering och mätningar måste också knyta 
an meningsfullt till användarna. Det handlar om hur 
informationen förhåller sig till användarens situation i övrigt 
och att medarbetare kan skapa mening i mätningarna utifrån vad 
som är viktigt för dem för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna. 
Data måste smälta samman med det lokala sammanhanget.  

 Hanterbarhet. Data och mätningar måste vara hanterbara för 
chefer och medarbetare. För att få ett verkningsfullt användande 
räcker det inte med att de är begripliga och meningsfulla. De 
måste också vara hanterbara för att de ska kunna stödja styr- 
och förbättringsarbete.  

Både bearbetning av data och presentation av data måste infogas i 
organisationens sammanhang och de syften som organisationen 
har. Det är då också viktigt att klargöra det organisatoriska syftet 
med mätningen och vad mätetalen ska användas till. Den 
amerikanske forskaren Robert Behn (2003) har identifierat åtta 
syften som mätetal och mätningar kan ha i en offentlig verksamhet. 
Han poängterar att mätningarna görs utifrån väldigt olika syften, 
alltifrån att utvärdera och kontrollera till att främja, lära och 
förbättra. Ibland sammanfaller naturligtvis de mätningar som görs 
för att utvärdera och förbättra, men det finns ofta betydande risker 
med att sammanblanda dem. En sådan betydande risk är till 
exempel att kontroll och förbättring kan vara delvis motsträvande, 
vilket också får konsekvenser för organisationens medlemmars 
agerande.  
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Rätt använt kan mätningar stödja kreativa processer och skapa 
gynnsamma friktioner om vad som faktiskt är fakta om 
verksamheten (Pfeffer och Sutton, 2006). Viktigt är dock att chefer 
och medarbetare kan förstå och hantera data på meningsfulla sätt. 
Att arbeta med effektiv visualisering är en nyckel i detta.  

Visualiseringar av data används både för att bearbeta och skapa 
förståelse för vad de säger. Sådana visualiseringar kan vara tentativa 
och prövande för att se vad data ”säger” på olika sätt. Däremot, när 
syftet med visualiseringen är att presentera, är det avgörande att det 
finns ett tydligt syfte. De som presenterar data vill något med 
presentationen av data: visa på förbättring eller behov av ytterligare 
förbättring. Då måste visualisering fungera annorlunda. 
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Appendix  

Metodiken som presenterats i denna rapport har sitt ursprung i 
området statistisk processtyrning (Statistical Process Control).  
Utveckling och forskning inom området har skett av både 
förfinade statistiska metoder och praktisk tillämpning (Woodall, 
2000). I grunden handlar det om vilken roll statistisk teori har för 
att applicera metodiken i praktiska situationer.  

I denna rapport har den praktiska tillämpningen av statistisk 
processtyrning ställts i förgrunden. Motivet är att man i praktisk 
tillämpning kan använda statistisk processtyrning som underlag för 
analys och lärande när vi har många variationskällor och kraven på 
precision inte är extremt höga. Utgångspunkten är det perspektiv 
som representeras av Deming (1993), Wheeler (1995) och Joiner 
(1994).  

En skiljelinje är hur man ska se på statistiska fördelningars 
betydelse för styrdiagrammen (Wheeler, 2011; Montgomery 2001). 
Deming anser att man inte ska se tillämpningen av styrdiagram som 
ett kontinuerligt hypotesprövande mot en specifik fördelning. Han 
poängterar  1986, s. 335) att ”Rules for detection of special causes 
and for action on them are not tests of a hypothesis that a system 
is in a stable state”. Precis som Wheeler  1995) och Neave  1990) 
menar Deming att det teoretiska perspektivet på fördelningar 
faktiskt minskar användbarheten av styrdiagram. Eftersom man 
tillämpar styrdiagram i praktiken så tillförs hela tiden nya 
variationskällor vilket gör att man inte kan definiera ett stabilt 
system, vilket då skulle vara förutsättningen för att göra 
fördelningsantaganden. 

Andra menar att tillämpningen av statistisk processtyrning 
kräver antaganden om sannolikhetsfördelningen av den studerade 
variabeln. Vidare menar de att många av tillämpningarna bygger på 
antaganden om en underliggande normalfördelning och oberoende 
mätningar över tid (Montgomery, 2001; Box och Luceno, 1997). 
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Woodall (2000) beskriver och ger en inblick i dessa olika 
utvecklingslinjer. Fördelningsantaganden är just antaganden och 
temporära. De kan när som helst ändras beroende på vad som 
händer i processen. 

Woodall (2000) menar att skiljelinjen kan bero på att man har 
svårt att skilja på det som han kallar fas ett (explorativ, utredande 
del) och fas två (kontinuerlig uppföljning av processen) 
användningar av styrdiagrammen. I fas ett har man ofta liten 
kunskap om processen och dess resultat, kanske också med många 
och olika signaler, vilket gör det omöjligt att utgå från teoretiska 
fördelningar. I fas två, då man har en process som kontinuerligt 
följs och utvärderas, finns det möjligheter att mer noggrant skapa 
modeller för att upptäcka förändringar över tid.  

Här i appendix presenteras och fördjupas det statistiska 
perspektivet på styrdiagram. Tyngdvikt läggs på de olika statistiska 
modeller som behövs i sammanhang där noggrannhet och utförlig 
analys är centrala delar.  

Grundläggande statistiska principer för att upprätta 
styrdiagrammet 

Som utgångspunkt för att skapa styrdiagram används en generell 
modell. Om man har en variabel som man är intresserade av att 
följa över tid, och medelvärdet är   och standardavvikelsen   så är 
centrumlinjen och styrgränserna enligt figur 22 nedan.  
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Valet av styrgränser ska göras så att det blir sällsynt med falskt 
alarm, det vill säga så att sannolikheten för falskt alarm är 
tillräckligt liten. Anledningen att man ofta väljer tre 
standardavvikelser från centrumlinjen är av ”ekonomiska” skäl. För 
en normalfördelad variabel är sannolikheten för falskt alarm 0,003 
procent då man tillämpar 3-sigma.  

Väntevärdet   är ett lägesmått som beskriver en populations 
genomsnittsvärde. För många observationer kan väntevärdet 
uppskattas med det aritmetiska medelvärdet x .  

 
n

xxx
x n


...21  

Standardavvikelsen anger spridningen i en population i dess 
ursprungliga enhet. Fördelningens standardavvikelse   skattas på 
olika sätt beroende på vad slags processdata som vi har (se t.ex. 
Montgomery, 2001).  

Valet av provgruppsstorlek, frekvens av provgruppsuttag och 
styrgränser är alla viktiga designfaktorer i konstruktionen av 
styrdiagram. Det önskvärda vore att studera stora provgrupper 
högfrekvent, något som oftast inte kanske inte finns eller är 
ekonomiskt försvarbart. Antingen tas små provgrupper ofta eller 
stora provgrupper sällan (Montgomery, 2001). Generellt väljs en 
provgruppsstorlek mellan 4 och 6, ofta av historiska skäl till 5 då 
det förenklar beräkningarna (Bergman och Klefsjö, 2012). 
Rekommendationen är att också att studera mer högfrekvent i 
början av en processutvärdering. 

Valet av styrgränser är viktigt då placeringen avgör dess 
känslighet för hur snabbt en systematisk förändring ger utslag 
(Montgomery, 2001). Styrgränser långt från centrumlinjen minskar 
risken för falskt alarm men medför samtidigt en högre risk för att 
en observation som borde ha indikerat alarm faller innanför 
styrgränsen. Flyttas styrgränserna istället närmare centrumlinjen 
sker det motsatta. Styrgränsernas avstånd från centrumlinjen väljs 
ofta till tre gånger standardavvikelsen vilket innebär att om en 
process är stabil, ryms näst intill alla punkter inom gränserna 

Om man skulle tillämpa 2 sigma gränser så faller knappt 5 procent av 
alla observationer utanför styrgränserna. Rent praktiskt innebär det att 
vi i högre utsträckning kommer att agera på slumpvariation vilket i sin 
tur kan leda till överstyrning (tampering). 
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Statistiska fördelningar som en modell av processer och 
system  

”Det finns inget så praktiskt som en god teori” lär ha myntats av 
Kurt Lewin. I många situationer är det värdefullt att ha insikt i och 
förståelse för statistiska fördelningar i variationsanalyser. Ofta 
kommer man tämligen långt i analyser med hjälp av de verktyg som 
vi beskrivit i tidigare avsnitt. De statistiska modellerna hjälper oss 
ett steg vidare och skapar möjlighet till fördjupad analys. De är 
också grund för konstruktion av styrdiagram.   

I följande avsnitt presenteras därför en introduktion till normal-
fördelningen. Syftet är att visa hur antaganden om underliggande 
statistisk modell påverkar analyser av olika slag. När vi väl har 
identifierat en modell som kan tillämpas på den variabel som vi 
studerar kan vi använda statistiken för att ytterligare fördjupa 
kunskapen om de processer som vi studerar.  

Vi inleder med ett exempel för att visa på vilka problem som 
man ställs inför när man ska försöka få klarhet i underliggande 
statistisk modell. Data omfattar handläggningstider för handikapp-
ersättning på ett kontor under 2012. Som ett första steg för att få 
en överblick över data används histogrammet. Detta visas i figur 24.  
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Histogrammet ovan ger viktig information om handläggningstiden 
för kontoret under den studerade perioden 2012. Några 
observationer som kan göras är att medeltiden för handläggningen 
ligger på ungefär 60 dagar. Den lägsta handläggningstiden ligger på 
noll dagar och maxvärdet ligger på cirka 240 dagar. De två staplarna 
vid 200 och 240 verkar uppträda ”utanför” de andra datapunkterna 
och kan antagligen ses som avvikande.11 De observationer som 
ingår i den klockformade kurvan verkar utgöra en helhet och det är 
inte orimligt att anta att de kommer från en sammanhängande 
statistisk fördelning. Vi är därför intresserade av den delen och 
kommer därför att fördjupa oss i hur man kan göra ytterligare 
analyser för att fastställa statistisk modell.  

Ett första sätt i att bestämma fördelning är att utgå från att 
försöka matcha observerad data med en underliggande statistisk 
fördelning. Detta kräver förstås lite erfarenhet av teoretiska 
statistiska modeller men med lite praktisk träning och gissande så 
träffar man ganska ofta rätt. Det brukar också visa sig att denna 
gissning vid senare, mer sofistikerade tester faller väl ut. En bra 

                                                                                                                                                               
11 Här blir man ju naturligtvis nyfiken och vill gärna gå in på dessa avvikelser. Vad beror det 
på att de har en, i jämförelse, lång handläggningstid? Kan vi lära oss något av detta? 
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känsla för hur statistiska fördelningar uppträder är med andra ord 
en väl investerad kunskap.   

Om vi återgår till exemplet med handläggningstider så kan vi 
utifrån histogrammet göra gissningar om den statistiska 
fördelningen. Utifrån de tre fördelningar som vi presenterat ovan 
så är ett normalfördelningsantagande ett rimligt första antagande.  
Histogramdata för handläggningstiden uppträder som en 
klockformad kurva och den är symmetrisk på båda sidor om 
tyngdpunkten.  

Genom att plotta data i en så kallad normalfördelningsplott så 
testas normalfördelningsantagandet. Vi kan med andra ord via den 
plotten få klarhet i om våra gissningar är rätt eller visar fel. 
Normalfördelningsplotten finns i de flesta statistiska programvaror 
och arbetsgången för att ta fram den är förhållandevis enkel. 
Handläggningstiden i exemplet ovan visas i normalfördelnings-
plotten nedan. I exemplet har de långa handläggningstiderna tagits 
bort eftersom vi bedömer att de är specialfall.12   

 
                                                                                                                                                               
12 Faktum är att man ständigt måste göra denna typ av antaganden, dvs. ställa sig frågan och 
besvara om data uppträder stabilt eller om det finns systematiska avvikelser. Vilka är de 
systematiska avvikelserna och hur kan jag motivera dessa? För en analytiker krävs då ofta 
erfarenhetsbaserad kunskap om hur processerna uppträder. 
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Vårt första intuitiva antagande om att data kan antas vara 
normalfördelat stärks med normalfördelningsplotten. Notera då 
också att vi både via histogrammet och via normalfördelnings-
plotten kan utgå från att den naturliga variationen ligger mellan 
noll dagar och 140 dagar.  

Att data från vårt exempel uppträder som en normalfördelad 
data innebär inte att handläggningstider generellt sett kan antas 
vara normalfördelade. Analyser måste göras i varje enskilt fall. Vi 
illustrerar detta genom ytterligare ett exempel. Här är det 
handläggningstider för sökande från Afghanistan under 2012. Data 
visas både i histogram och i normalfördelningsplott.  

 
Via en visuell analys av histogrammet ovan ser vi att 
handläggningstiderna varierar ganska kraftigt, från lägsta värde på 
cirka 20 dagar till längsta handläggningstid på 600 dagar. 
Tyngdpunkten visar att de flesta ärendena tar ungefär 100 dagar. 
Fördelningen är vad man inom statistiken kallar skev. Det innebär i 
det här fallet att antalet ärenden ökar snabbt i början (upp till en 
handläggningstid på cirka 100 dagar) för att sedan sakta klinga av. 
Här ser man tydligt att normalfördelningsantagandet inte är 
uppfyllt. Det får i sin tur konsekvenser för hur vi kan analysera 
data på ett effektivt och riktigt sätt. Man kan här gå vidare med att 
utreda vilken bakomliggande statistisk fördelning som kan 
tillämpas, men som tur är finns det även andra sätt att hantera data. 
I nedanstående går vi igenom två metoder som kan användas 
generellt i den här typen av situationer och illustrerar en av de 
metoderna med data från handläggningstid för migrationsärenden. 
Den första metoden innebär att man transformerar data så att 
kraven för normalfördelning är uppfyllda. Den andra metoden 
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innebär att vi beräknar medelvärden av grupper av data. Detta 
förfaringssätt innebär under vissa förutsättningar, otroligt nog, att 
vi kan anta normalfördelningen som statistisk modell. 

Vi behandlar inte transformationer i denna metodhandbok. Det 
finns bra statistiska böcker för att reda ut denna problematik. Två 
vanliga metoder för att transformera data är logaritmering eller att 
dra kvadratroten ur data. 

En vanlig metod inom statistisk processtyrning är att man 
analyserar grupper av data (provgrupper) i stället för enskilda 
observationer. Vanligen tar man ut ett bestämt antal 
sammanhängande observationer och beräknar medelvärdet av 
dessa. En viktig anledning till detta är att medelvärdet av dessa 
observationer, oberoende av hur deras underliggande statistiska 
fördelning ser ut, går mot normalfördelningen. I praktiken 
rekommenderas att man har en provgruppsstorlek på 4-6 
observationer men det går också bra att välja andra storlekar. 
Fenomenet att man kan addera ett antal oberoende, likafördelade 
variabler och att denna summa går mot att bli normalfördelad kallas 
centrala gränsvärdessatsen och är en av de fundamentala satserna i 
statistiken. Låt oss se vad som händer om vi tillämpar detta på våra 
data från handläggningstider.  

 
Om vi jämför plottarna i figur 27 med de individuellt plottade 
handläggningstiderna i föregående figur ser vi tydligt effekterna av 
den centrala gränsvärdessatsen: ju fler observationer som finns i 
varje medelvärde desto närmare kommer man normalfördelningen. 
Denna kunskap kan vi praktiskt utnyttja för att jobba med 
styrdiagram. Hur vi kan göra detta framgår nedan. 
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 -diagram 

Vi börjar med exempel på ett diagram som är en variant på det 
styrdiagram som presenterades tidigare i rapporten under avsnittet 
Hur skapar man styrdiagram? De två komponenterna i detta 
styrdiagram är  som anger att vi är intresserad av att följa 
medelvärdet från provgrupp till provgrupp och s som innebär att vi 
studerar hur variationen inom provgruppen varierar över tid. Dessa 
båda analyser ger en mycket bra bild över processens förmåga.  

I detta exempel har man samlat in data från handläggningstider 
på en enhet (tabellen nedan). Data mäts i antal dagar och man har 
en provgrupp på fem slumpmässigt utvalda observationer per 
vecka. De frågor som man vill ha svar på är:  

1. Hur varierar handläggningstiden från vecka till vecka?  

2. Finns det stora skillnader mellan snabba och långsamma 
handläggningsärenden från vecka till vecka? 

 

  

 

vecka 1 2 3 4 5

1 60 63 52 65 68

2 92 41 52 49 93

3 56 56 96 82 57

4 60 62 69 65 68

5 77 56 70 55 67

6 73 63 67 58 55

7 75 67 83 74 64

8 80 64 67 72 68

9 52 70 66 58 62

10 66 79 56 64 70

11 55 79 61 64 61

12 70 62 76 62 71

13 70 74 61 63 65

14 94 87 60 77 95

15 68 66 65 56 73

16 68 62 63 64 54

17 56 63 57 61 61

18 62 65 60 44 60

19 67 66 70 58 70

20 82 66 66 60 68

Mätning

Handläggningstid
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Steg 1. Det första steget består i att räkna fram medelvärdet för 
varje vecka. Det gör vi genom att beräkna medelvärdena utifrån 
formeln:  

 
5

... 521 xxx
x


  

För första veckan får vi: 

 

Medelvärdena för samtliga 20 veckor ges i tabellen nedan. 
 

 
 
Steg 2. Beräkning av centrumlinjen (CL). För att beräkna CL tar 
man medelvärdet av de enskilda veckornas medelvärde. Det innebär 
konkret att man använder formeln:  

 

Centrumlinjen är då, efter gjorda beräkningar = 66.1 (medelvärde 
för handläggningstiden) 
  

  
6.61

5

6865526360



x

 vecka medel

1 61,6

2 65,4

3 69,4

4 64,8

5 65

6 63,2

7 72,6

8 70,2

9 61,6

10 67

11 64

12 68,2

13 66,6

14 82,6

15 65,6

16 62,2

17 59,6

18 58,2

19 66,2

20 68,4

  
20

... 20 vecka2 vecka1 vecka xxx
x
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Steg 3. Beräkning av styrgränser. För att beräkna övre respektive 
undre styrgräns använder vi oss av formeln: 

 

Denna formel hjälper oss att ta fram både övre och undre 
styrgräns. Den ser kanske lite märklig ut men den består av två 
termer: den första för beräkning av medelvärdet och den andra för 
att räkna ut 3 sigma enligt formeln för styrdiagram. För den som är 
intresserad av att förstå varifrån formeln kommer hänvisas bland 
annat till Bergman och Klefsjö (2012). 

3a. Det vi redan från föregående steg vet är att  =66.1.  

3b. Konstanten     beror på provgruppens storlek och läses av i 
tabell (se t.ex. Bergman och Klefsjö, 2012). I exemplet har vi en 
provgruppsstorlek på 5 vilket gör att     =1.427.  

3c. Det som behöver beräknas är s  som ju är medelvärdet av alla 
veckovisa standardavvikelser. Formeln för standardavvikelsen är:  

 

Vi beräknar alltså varje veckas (provgrupps) standardavvikelse och 
tar sedan medelvärdet av dem. Standardavvikelsen för första veckan 
blir:  
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Beräkningar av samtliga standardavvikelser visas i tabellen nedan. 
 

 
 
3d. Nästa steg blir att beräkna medelvärdet av samtliga s, dvs. 
 5.7+22.8+…+9.4)/20=8.7 

3e. styrgränserna beräknas sedan utifrån formeln ovan:  

 

 
 
  

 vecka Standardavvikelse

1 5,7

2 22,8

3 19,9

4 3,9

5 10,8

6 6,3

7 6,6

8 7,0

9 8,1

10 9,5

11 10,2

12 6,8

13 6,1

14 14,8

15 5,3

16 2,6

17 3,3

18 9,4

19 5,1

20 9,4

 

7.537.8427.11.66

5.787.8427.11.66

3,
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Steg 4. Plotta data i styrdiagram.  

 

I-diagram 

I många situationer består mätningen bara av en enhet. I dessa fall 
är individuella styrdiagram användbara (Montgomery, 2005). För 
att utreda processvariationen (ska det stå processvariationen istället 
för processvariansen?) vid individuella observationer studeras 
avståndet mellan två efterföljande punkter,  (Moving Range). 

1 iii xxMR  

I ett individuellt styrdiagram plottas individuella värden, med 
styrgränser beräknade. De individuella värdena studeras relativt 
observationernas medelvärde x .  
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Vid individuella observationer kan styrdiagram även konstrueras 

utifrån MR , i MR-diagram, 
där styrgränser beräknas enligt nedan.  

 
 
Detta styrdiagram åskådliggör variationen  i processen och 
tydliggör stora skiftningar från processens medelvärde. Genom att 
observera dessa skiftningar kan instabilitet förebyggas. 

 
Ett individuellt styrdiagram analyseras utifrån samma kriterier som 
ett vanligt x -diagram. Om individuella observationer studeras, x , 
parallellt med MR  och en observation utanför styrgränserna 
upptäcks för samma observationsnummer i båda diagrammen, 
indikerar detta endast att medelvärdet är ur kontroll och inte 
nödvändigtvis både medelvärdet och variationen..  
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