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Förord
Sedan Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) startade sin verksamhet
2006 har en av grundstenarna varit att arbeta parallellt med utveckling av föreningens
statistikverktyg (idag www.kolada.se) och med de viktiga metodfrågorna. Till och med 2012
låg fokus för metodarbetet i hög utsträckning på det vi kallar för ”väsentlighetsanalys”, och
som handlar om hur nyckeltal och jämförelser kan integreras i styrprocessen. Exempel på
metodbeskrivningar för väsentlighetsanalys är serien Skapa resultat med nyckeltal
(2007–2010) och projektet Nyckeltal som spelar roll (2012).
Med start under 2012 har RKA nu börjat arbeta mer systematiskt med den typ av
analysaktivitet som handlar om att förstå och tolka de mätresultat som uppnås, vilket
vi valt att kalla ”avvikelseanalys”.
I denna skrift beskrivs erfarenheter från ett projekt med inriktning på avvikelseanalys som
genomförts under 2014. RKA har i samarbete med Regionförbundet Jönköpings län,
Flens kommun och Sollentuna kommun testat metoder och verktyg för avvikelseanalys.
Resultaten och de slutsatser om avvikelseanalys som de lett fram till hoppas vi ska kunna
inspirera analysarbetet runt om i landets kommuner.
Rapporten är skriven av projektledare Maria Price på RKA:s kansli.

Anders Norrlid, kanslichef
Rådet för främjande av kommunala analyser
Oktober 2015
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ATT MÄTA OCH PLANERA FÖR EN VÄLFUNGERANDE SJUKVÅRDSPRODUKTION

Bakgrund
Vi lever i jämförelsernas tid. Uppgifter om verksamheters resultat avseende såväl kvalitet och
omfattning som kostnader samlas in, redovisas, följs upp och utvärderas. Utvecklingen har
lett till en ökad uppgiftslämnarbörda men också till helt nya möjligheter att förstå, utveckla
och kommunicera det som är verksamhetens innersta kärna. I takt med denna utveckling
har efterfrågan på analysstöd ökat.
Figur 1. Bekant scenario

Mätresultat
Mätresultat

Åtgärder

Ett avvikande mätresultat leder ibland till krav på omedelbara åtgärder. Risken är då stor för
kortsiktiga lösningar eller i värsta fall ett försök att enbart förbättra själva mätvärdet. Men
för att åstadkomma hållbar förbättring och utveckling måste vi först förstå orsakerna till
resultatet. För detta krävs en analys.

Denna skrift beskriver hur nyckeltal och jämförelser kan användas för analys
i praktiken, och är till för dig som:
•
•
•
•

Är intresserad av jämförelser som verktyg för analys
Vill beskriva verksamhetens utveckling
Vill förklara mätresultat som publiceras om er verksamhet
Söker ett konkret stöd för att arbeta med analys och jämförelser
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Analys av olika slag
Ordet analys härstammar från grekiskan och handlar om
att dela upp något i mindre delar. När vi granskar delarna
och gör jämförelser möjliggörs en ökad förståelse. Syftet
med analysen i ett kommunalt sammanhang är att förstå,
att få det underlag som behövs för att kunna fatta välgrun
dade beslut om utveckling och förbättring.
En gemensam arbetsgrupp med medlemmar från SKL:s
olika avdelningar och RKA har under 2014 pratat sig
samman om en gemensam begreppsapparat, för att öka
förutsättningarna för förståelse och underlätta för använ
dare i kommunsektorn som vill arbeta med analyser.
Gruppen har fokuserat på att tydliggöra hela styrpro
cessen för utveckling och förbättring och skapat en bild
för denna process, ”styrsnurran”1.
Figur 2. Styrsnurran för utveckling och förbättring

Eftersom detta är ett stöd för analys av data och nyck
eltal i kommunal verksamhet beskrivs nedan, kortfattat,
mätetalens roll i styrsnurrans faser Planering respektiv
Uppföljning och analys.

Efter denna analys kan väsentliga mål, uppföljningsområ
den och nyckeltal pekas ut. Nyckeltalens syfte är att indi
kera om målen uppnåtts och väljs utifrån detta ändamål.

Uppföljning och analys
Lika viktigt som att planera verksamheten och hur den
ska följas upp, är det att faktiskt genomföra uppföljning
och analys. Nyckeltalens och jämförelsernas roll i uppfölj
ningen är att stödja analys och slutsatser. I en avvikelse
analys3 granskas verksamhetens resultat och de nyckeltal
där resultaten avviker från det förväntade analyseras. Här
görs jämförelser i Kolada med andra kommuner, kommun
grupper, län, strukturellt liknande kommuner, alla kom
muner. Jämförelser över tid och mellan olika grupper/
enheter/kön är också en del av avvikelseanalysen. Syftet är
att finna möjliga orsaker till avvikelsen och få en helhetsbild
för att kunna föreslå ändamålsenliga åtgärder. Det är dock
inte alltid som analysen av ett mätresultat länkar direkt till
mål och styrprocess. Det händer exempelvis att en lokaltid
ning belyser ett resultat som snabbt behöver analyseras och
kommenteras – kanske åtgärdas. Även då kan metoden för
avvikelseanalys användas.
En analys är minst lika viktig att genomföra när en po
sitiv avvikelse – ett särskilt gott resultat – uppstått. Vad är
det som orskar det goda resultatet? Finns det arbetsmeto
der som behöver spridas till andra delar av organisationen?
I styrsnurran ingår fem steg inom Uppföljning och
analys. RKA har utvidgat modellen med några moment
som syftar till att visa hur nyckeltal kan användas som stöd i
processen. Modellen kan visualiseras med följande bild.
Figur 3. Uppföljning och analys

Planering
I en planeringsfas är det viktigt att fokusera det som är mest
väsentligt för organisationen, i en process som kan kallas för
väsentlighetsanalys.2 Utgångspunkt är alltid verksamhetens
uppdrag och mål, självklart för styrning och ledning och
nödvändigt för att identifiera nyckeltal som säger något om
verksamhetens kärna. Det handlar om att prioritera och att
peka ut det verkligt viktiga. Underlag för denna analys är
styrdokument på nationell och kommunal nivå, nuläges
beskrivningar av verksamheten och statistik för jämförelser.

• Gör jämförelser
• Granska statistiken
• Föreslå orsaker
• Addera annan information
• Sök mönster och samband

1. Den som vill läsa mer om styrsnurran för utveckling och förbättring kan göra det på www.skl.se
2. I Nyckeltal som spelar roll (RKA, 2013) beskrivs erfarenheter från två kommuner och ett landsting, och en lathund för väsenlighetsanalys presenteras.
3. Att använda begreppet avvikelse är inte helt okomplicerat. Inom framför allt socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens områden kallas ofta vissa oönskade händelser
(såsom om någon exempelvis har fallit) för just avvikelser. Avvikelserapportering, avvikelsehantering är vanliga begrepp. RKA använder här avvikelseanalys för att beskriva
den del av uppföljningen som handlar om att gå till botten med ett oväntat eller oplanerat resultat, oavsett om det är ett bra eller dåligt sådant.
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Stöd för avvikelseanalys
Analysarbete kan genomföras på olika sätt, men tenderar
att ha ett cykliskt förlopp allteftersom analysen fördju
pas. Vissa arbetar relativt linjärt med analysprocessen där
man noga tar sig igenom ett steg i taget, medan andra
har en mer ”kaosartad” process där alla delar av analysen
pågår samtidigt eller i valfri ordning. Ordet kaos står här
inte för något negativt utan för en typ av kreativ process

där alla möjligheter hålls öppna samtidigt. Det förefaller
vara individuellt vilken variant som passar den enskilda
och vi kan inte se att det ena är att föredra framför det
andra. Det gäller helt enkelt att pröva sig fram till vad
som fungerar bäst för en själv för stunden.
De två varianterna kan illustreras så här:

Figur 4. Linjär analysprocess

Samla

Fokusera

Samla
Fokusera
information
information

Granska

Granska
Föreslå
statistiken
statistiken
orsaker

Föreslå
Addera
Sök mönster
Addera
Sök mönster
Dra
orsaker
information
och samband
information

och samband

slutsatser

Dra
Föreslå
slutsatser

åtgärder

Figur 5.”Kaotisk” analysprocess
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Gemensamt för de två varianterna är att de börjar med
att samla information och avslutas med slutsatser och
åtgärdsförslag.
På resterande sidor i detta avsnitt beskriver vi hur de
olika moment som ingår i avvikelseanalysen kan genomför
as, och exempel ges med verkliga frågeställningar och data.

Samla ihop information
I varje kommun finns tillgång till en hel del material
som beskriver vilket resultat verksamheten har gett.

Det finns exempelvis nationellt material såsom Öppna
jämförelser och Räkenskapssammandrag, det finns
SKL:s resultatrapport Kommunernas Kvalitet i Korthet
och RKA:s färdiga presentationer Hållbar utveckling och
Barn och unga i fokus – för att nämna några. Sedan finns
det lokalt material som bara den egna kommunen har
tillgång till. Det kan vara egna brukarundersökningar,
klagomålshantering m.m. Fördelen med material på
nationell nivå är att det går att göra omfattande jämfö
relser med landets övriga kommuner. Gå in i den öppna
7
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databasen Kolada www.kolada.se som RKA tillhanda
håller. Där och på RKA:s hemsida www.rka.nu finns mer
information om hur man gör för att söka fram statistik.

Fokusera
Som stöd i analysprocessen använder sig RKA av jäm
förelser. Jämförelser är en kraftfull metod för att kunna
fokusera, prioritera och för att förstå orsaker till en av
vikelse. Använd gärna blanketten Checklista Jämförelser
som stöd. (Bilaga 1)
Jämför resultaten mot uppsatta mål

Ett resultat kan avvika mot nationella mål. I lagstift
ningen finns vissa krav som gäller alla och som ställer
ett krav på 100 procentig måluppfyllelse. Exempel på
det är skollagens intention att alla barn ska klara skolan.
Det betyder att 100 % av eleverna ska ha godkänt i alla
ämnen. Alla värden under 100 % för detta nyckeltal kan
därför ses som en avvikelse.
Det kan också vara så att det finns en avvikelse i
relation till kommunens egna mål och målnivåer. Det är
ganska vanligt att kommunen har mål som inte är direkt
mätbara. Man kan ha uttryckt att det ska vara äldreom
sorg eller skola av god kvalitet, att de äldre eller eleverna
ska vara trygga – men exakt när man är trygg, vid vilket
värde på nyckeltalet i brukarundersökningen man har
uppnått det målet, är mera sällan uttryckt. I sådana fall
vet inte verksamheten om eller när den har uppnått
sina mål. Då finns i allmänhet ett arbete att göra kring
väsentlighetsanalys.4
Omvänt skulle ett resultat kunna avvika i relation till
resten av landet – men inte relaterat till fullmäktiges
antagna mål. I det läget behöver fullmäktige eller nämnd
antingen stå fast vid beslutade nivåer – även om det
visar rött i Öppna jämförelser – eller fatta nya beslut.
Men oavsett vilket så är det först efter en analys av om
avvikelsen är väsentlig.
Att göra jämförelser inom kommunen berikar analysen.
Kanske finns avvikelser mellan grupper såsom kön, ålder
eller liknande som behöver belysas. Eller finns variatio
ner mellan regiformer, olika enheter, olika handläggare?
Jämför med andra kommuner

Resultatet kan sticka ut i jämförelse med andra kommu
ner. Det har man tagit fasta på i Öppna jämförelser där
en färgkodning används som stöd för den första analy
sen. Öppna jämförelser finns tillgängliga som tryckta

4. Se skriften Nyckeltal som spelar roll som RKA gav ut 2013.
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rapporter, som Excel-filer på SKL:s hemsida www.skl.se
eller som färdiga presentationer i Kolada www.kolada.
se. Varje kommuns resultat jämförs med alla kommuner
i landet och varje nyckeltalsresultat ges en färg beroende
på hur bra eller dåligt resultatet är jämfört med de andra
kommunerna. En fjärdedel (25%) av kommunerna får
grön färg, det är de som har de bästa värdena. Hälften
(50%) får gul färg, vilket kan ses som ett brett medel
värde. De sämsta värdena i jämförelse med alla andra
kommuner ges röd färg. Det betyder att 73 kommuner
får röd respektive grön färg för respektive värde medan
144 kommuner får gul färg.
Den röda färgen är ofta en stark signal och åtföljs
många gånger av krav på direkta åtgärder. På samma sätt
som en haverikommission ges tid att utreda orsaken till
det inträffade gäller det dock att se till att analysproces
sen får ta den tid som den behöver. Analysen behöver
göras innan åtgärder kan påbörjas, annars finns risk för
kortsiktiga eller till och med kontraproduktiva föränd
ringar.
Ett resultat kan se uppseendeväckande ut i Öppna
jämförelser, men om åtgärder redan pågår och en viss
förbättring skett sedan förra året kanske inte det nyck
eltalet är något att fokusera på just nu. Samtidigt kan
ett nyckeltal som inte alls sticker ut i Öppna jämförelser
vara nog så viktigt för en kommun. Kanske har man satt
ett målvärde som resultatet avviker väsentligt ifrån.
Exempel på analysstöd i Kolada

I någon Öppen jämförelse kan det vara så att ett stort
antal fält visar rött för en kommun. Alla avvikelser
behöver analyseras men med många avvikelser kan det
bli svårt att veta vad som ska prioriteras. En metod är att
förändra gruppstorleken i Koladas färgsättningsfunktion.
Man kan sätta det röda fältet till 5 eller 10 % istället för
25% som är standard i Öppna jämförelser för kommun.
I figur 6 nedan anger den röda färgen att de värdena hör
till de 5 % av landets kommuner som har de sämsta vär
dena, dvs de som nu är röda är de som avviker allra mest
för den aktuella kommunen i jämförelse med landets
kommuner.
Med den metoden kan vi lätt se vilka nyckeltal är
där kommunens värden avviker allra mest jämfört med
resten av landet. Här är det andel elever som får godkänt
i alla ämnen i årskurs 9 samt lärarnas kompetensnivå.
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Figur 6. Tabell exporterad från Kolada till Excel. I tabellen visas en kommuns värden som röda där kommunen hör
till de 5% av landets kommuner med de sämsta värdena på just det nyckeltalet.
2012

2013

2014

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov
för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)

34

60

53

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov
för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, lägeskommun, andel (%)

43

69

68

Elever i åk. 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)
Elever i åk. 9 med godkänt betyg, A–E, matematik lägeskommun, andel (%)

72,6
76,1

81,4

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse
från modellberäknat värde, procentenheter

-5

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)

63,8

63,0

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram avvikelse från
modellberäknat värde, procentenheter

Elever i åk. 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (16 ämnen)
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola, lägeskommun, (%)

90%

62,0
-0

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)

5%

80,4

79,9

81,0

78,3

199,0

195,4

189,0

78,4

77,2

76,4

5%

Jämför med liknande kommuner

Ofta är det viktigt att kunna jämföra sig med kommuner
som har strukturellt sett liknande förutsättningar som
den egna kommunen. Det gäller exempelvis vid kostnads
jämförelser. För att kunna göra detta finns det i Kolada
en möjlighet att jämföra sig med de sju kommuner som
är allra mest lika den egna kommunen strukturellt sett.
Beroende på vilket verksamhetsområde jämförelserna
görs inom så kan det variera vilka dessa kommuner är.
Urvalet i Koladas likhetsutsökta grupper baseras på invå
narantal samt strukturårsjusterad standardkostnad5. Ställ
in din kommun som Fokus i Kolada och välj Likhets

utsökta kommuner för det aktuella verksamhetsområdet
under Bläddra-knappen vid Sök kommun/landsting. I
den tabell du får fram kan du expandera gruppen genom
att klicka på den lilla triangeln ifall du vill se vilka de sju
kommunerna är. Se figur 7.
Jämför med andra år

Resultatet kan sticka ut mot tidigare år. Resultatet kan
ha varit avsevärt bättre – eller sämre – förra året, vilket i
sig är skäl för en analys. Det kan också vara fråga om en
långsam trend som utvecklar sig över många år som man
behöver analysera orsakerna till.

Figur 7. Skärmdump från Kolada med expanderad kommungrupp

5 Strukturårsjusterad standardkostnad är ett mått som beskriver statistiskt förväntad kostnad för olika verksamhetsområden i kommunen med hänsyn tagen till strukturella – och opåverkbara – faktorer i den aktuella kommunen. Det kan handla om exempelvis befolkningsfördelning och bebyggelsestruktur.
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Figur 8. Se utvecklingen över tid
Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun, andel (%) (Värde)

90,0

Sollentuna
Alla kommuner,
ovägt medel

88,0
86,0
84,0
82,0
80,0
78,0
76,0
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gör jämförelser mellan kön

I Kolada finns det mycket statistik som går att få köns
motivera varför. Beskriv det mål som nyckeltalet är en
Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun, andel (%) (Värde)
uppdelad.
indikator för och varför det behövs en analys av just
90,0 Se exempel i figur 9.
Sollentuna
detta nyckeltal. Det kan handla om problem som behö
Alla kommuner,
Gör 88,0
jämförelser mellan enheter
ver åtgärdas, eller goda exempel som behöver lyftas fram
ovägt medel
Undersök
och spridas vidare. Tydliggör beskrivningen av resultatet
86,0 om det finns variationer mellan kommunens
Meritvärde i åk. 9 i kommunala skolor, genomsnitt (16 ämnen) (Värde)
enheter.
med data i tabell eller diagramform. I bilaga 2 finns en
225 En avvikelse kanske inte syns i kommunens
2012
84,0
medelvärde, men däremot i jämförelse mellan enhe
checklista som ger stöd för detta. (Checklista
– avvikel
220
2013
terna. I Koladas Jämförare kan du välja vilka enheter du
seanalys)
82,0
215
2014
vill jämföra liksom i rapporten Enhetsnivå, Alla enheter,
210
Granska statistiken
valt 80,0
nyckeltal. Här kan du se enheter inom äldreomsorg,
205 och hälso- och sjukvård. Att jämföra enheter
utbildning
En stor avvikelse möts ofta med stor skepsis. Kan den där
78,0
200
när möjlighet
ges är värdefullt för att se på variationer i
siffran verkligen stämma? Det måste vara någon som har
195
kvalitet.
lämnat felaktiga uppgifter! Misstankar om att så skulle
76,0 En kommun kan ha ett genomsnittligt resultat
totalt190
sett,
vara fallet behöver tas på allvar. Dels för att det finns en
0 men bakom värdet kan en stor variation mel
2006
2007
2008
2009
2010
2011
lan enheter
dölja
sig.
Se
exempel
i
figur
10.
del fel,2012
dels för 2013
att om vi 2014
inte noggrant går igenom de
0
Alla kommuner (ovägt medel)/Kvinnor
misstankar
som
finns om statistikfel så kommer de hela
Alla kommuner
(ovägt
medel)/Män
Beskriv avvikelsen
tiden att ligga kvar i bakgrunden som den ständigt möj
Avsluta fokuseringsfasen med att beskriva det resultat
liga förklaringen. Man behöver således gå igenom möj
och den avvikelse som valts ut för att analyseras och
liga fel innan det går att komma vidare i analysprocessen.
Figur 9. Undersök skillnader mellan kvinnor och män
225
220
215
210
205
200
195
190
0
10

Meritvärde i åk. 9 i kommunala skolor, genomsnitt (16 ämnen) (Värde)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – maten, andel (%), 2014
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Åsen äldreboende, 89
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0
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Alla kommuner
(ovägt medel)/Kvinnor

Alla kommuner (ovägt medel)/Män

Figur 10. Resultat för alla äldreboenden i landet. De gulmarkerade staplarna är fyra enheter i en kommun.
Hur nöjda de äldre är med maten på boendena varierar mellan 40 och 89 % i denna kommun
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Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – maten, andel (%), 2014

Åsen äldreboende, 89

Det ger samtidigt en viktig signal om att statistik och
uppgiftsinlämning måste tas på allvar. Undersök vilken
typ av fel det kan handla om och säkerställ uppgifterna.
Många nyckeltal är kvoter av två tal, och ett bra verktyg
för att granska data kan då vara att, med hjälp av Koladas
funktion Visa formel, se om det är i täljaren eller nämnaren
som något händer. Nedanstående diagram (figur 11) väcker
t.ex. frågan om det verkligen är kostnaderna för äldreom

sorg som ökar så kraftigt i kommunen eller om det kan vara
så att man ligger kvar på en stabil kostnad trots att antalet
äldre minskar. Nedanstående tabell från Visa formel visar
tydligt att det är en viss ökning av antalet äldre, men en
kraftig ökning av kostnaderna, som ligger bakom utveck
lingen för nyckeltalet. Kostnaderna från SCB kan sedan
stämmas av med den egna redovisningen, vilket möjliggör
en bedömning av om statistiken stämmer eller inte.

Figur 11. En kommuns utveckling av kostnad för äldreomsorg per invånare över 80 år
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Figur 12. Var finns möjliga orsaker?
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Föreslå orsaker
När man betraktar en avvikelse ligger det nära till hands
att använda en schablonartad förklaring. Många gånger
försöker man förklara (eller bortförklara) negativa resul
tat. En enkel orsak, ofta utanför ens egen påverkan, ses
då som förklaring till de avvikande resultaten.
Nästan alla kommuner och verksamheter tycks ha en
egen variant av ”Det är så speciellt här”. Det kan handla
om att kommunen har en hög andel personer med LSSinsatser, att man har många lågutbildade, att befolkningen
har dålig hälsa osv. Dessa föreställningar är ibland sanna
och ibland falska. Ibland kan de ha varit sanna för ett an
tal år sedan – men är det inte nu längre. Gör jämförelser
med hjälp av Kolada för att avgöra om dessa föreställning
ar överensstämmer med verkligheten eller inte. Alltefter
som möjliga orsaker föreslås går man igenom den statistik
och den information som finns om varje orsak.
Orsaksanalys handlar om att finna vad som kan orsaka
en viss avvikelse och är en av de mest kreativa faserna
i analysprocessen. Vid en negativ avvikelse är det ofta
lättast att föreslå orsaker som beror på något i omvärl
den, något som inte verksamheten själv kan påverka. Att
föreslå orsaker i den egna förvaltningen eller enheten
är ofta det svåraste – och kanske mest smärtsamma –
men samtidigt är det där vi har möjlighet att förändra,
utveckla och förbättra.
Som ett stöd för att komma vidare i orsaksanalysen
har vi tagit fram en bild på olika delar av verksamheten
där orsaker kan sökas. Se figur 12. Det är bra att försöka
finna orsaker i alla fyra steg. Det är sällan en avvikelse
beror på en enda sak – ofta beror den på flera olika. Det
är ofta lätt att finna orsaker till positiva avvikelser långt
till höger i bilden och lika lätt att finna orsaker till nega
tiva avvikelser långt till vänster i bilden. Använd bilaga
3, Möjliga orsaker, som stöd.
12

Enhet
Utförare

Ledarskap
Ambitionsnivå
Arbetssätt
Medarbetare
Effektivitet
Kompetens
Kultur

En metod man kan pröva är att genomföra orsaks
analys för ett annat verksamhetsområde än det egna.
Det kan antingen gälla att titta på en annan kommuns
avvikelser – eller på ett annat verksamhetsområde i den
egna kommunen. Ofta ökar då kreativiteten och antalet
förslag om orsaker. Våra erfarenheter talar för att blanda
de analysgrupper med deltagare från olika förvaltningar
och/eller nivåer i organisationen av den anledningen är
att föredra.
Analys förutsätter en öppenhet, en vilja att lära nytt
och en ork att uthärda att orsaker inte alltid finns
i omvärlden och hos andra utan relativt ofta finns i
den egna verksamheten.
5 × Varför?

Ett vanligt verktyg i en orsaksanalys är den ursprung
ligen japanska och Lean-relaterade metoden 5xVarför?
Då ställer man frågan Varför? fem gånger i rad för att
komma fram till en rotorsak. Exempel: I en kommun
uppger många av de äldre som deltar i den nationella
brukarundersökningen att de är otrygga. Vi tillämpar
5 ×Varför: Varför är de äldre otrygga? För att de känner
sig ensamma. Varför känner de sig ensamma? För att när
de försöker nå sjuksköterskan så kommer de inte fram.
Varför kommer de inte fram? För att sjuksköterskan
inte svarar när hen är med andra patienter. Varför svarar
ingen annan då? För att ingen annan har det ansvaret.
Varför har ingen annan det ansvaret? Ja, det är något att
fundera på och följa upp vidare i den egna organisatio
nen.
5 ×Varför? leder snabbt fram till konkreta orsaker och
ju fler som deltar i Varför-frågandet, desto fler möjliga
hypoteser om orsaker.
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Figur 13. Fiskbensdiagram
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En annan variant att söka orsaker till ett resultat som
kan prövas är att använda sig av så kallade fiskbensdia
gram. Då skriver man upp möjliga orsaker längs ”fiskbe
nen” som dessutom kan delas in i olika orsaksområden.
Benen utgår från fiskens ”huvud” där avvikelsen noteras.
Det kan ibland vara svårt att placera orsakerna under
respektive orsaksrubrik. I bilden ovan ses en variant
med sex stycken fiskben. Det viktiga är dock inte att en
möjlig orsak hamnar under den ”rätta” rubriken utan att
man får med så många möjliga orsaker som möjligt.
Fiskbensdiagrammet kan ge en bra struktur när en
hel grupp arbetar med analys och föreslår orsaker till en
avvikelse. Då kan det ritas upp i stort format och delta
garna kan skriva tänkbara orsaker på post-it lappar vilka
sedan fästs under respektive fiskben.

Addera annan information
Nyckeltalen ger inte svaren – de ställer frågorna. Det inne
bär att nyckeltalen bara är början på analysprocessen. Frå
gor behöver ställas och annan information behöver samlas
in. Att samla in kompletterande information som klagomål,
anmälningar till Skolinspektionen, Lex Sara-anmälningar,
fel och brister, frågor från arbetsplatsträffar och brukar

Ine
per ffekti
son v
al

Fel på statistiken

Utrustning

al

Mätning

Ledning
möten, pågående projekt och utvecklingssatsningar är ofta
nödvändigt för att kunna belysa avvikelsen ordentligt.
Om man inte ser på exempelvis klagomålshanteringen
eller dokumentationen från verksamheten som en del
av en helhet så kommer man inte heller att skapa en hel
bild av kvalitet och resultat. En verksamhet skulle till
exempel kunna få ett negativt resultat på Socialstyrelsens
brukarundersökning gällande bemötande. Samtidigt
kan det i dokumentationen från verksamheten finnas
beskrivningar på pågående åtgärder och från brukarråd
positiva synpunkter på förbättringar, vilket behöver tas
med i den samlade analysen.
Beskriv tidigare åtgärder

Många gånger har en avvikelse visat sig tidigare och
många gånger har åtgärder påbörjats eller genomförts.
Däremot har inte åtgärden alltid följts upp, dvs om det
önskade resultatet uppnåddes. För att inte dubbelarbeta
eller göra om mindre lyckade satsningar är det viktigt
att i analysfasen fånga upp om åtgärder pågår eller har
genomförts, samt kommentera resultatet av detta. En
stor avvikelse där det redan pågår åtgärder kanske inte
ska upp på agendan igen med en ny åtgärdsplan, men
behöver ändå kommenteras.
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Figur 14. Spridningsdiagram
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Sök mönster och samband
Utgå från de orsaker som hittills föreslagits och den
övriga information som framkommit. Använd statistiken
i Kolada för att att utforska dessa hypoteser och pröva
olika mönster och samband. Gör jämförelser med andra
kommuner och med tidigare år för att få kunskaper om
kommunen har exempelvis högre arbetslöshet, lägre
utbildningsnivå, högre andel äldre eller liknande som
kommit upp som förslag på orsak till avvikelse. Doku
mentera de orsaker som kan avfärdas i checklistan – det
kan vara bra att ha nästa gång samma fråga aktualiseras!
Exempel: kostnader för äldreomsorg

I en kommun kan det finnas funderingar kring kost
nader för äldreomsorgen, mätt i kronor/invånare. En
tänkbar orsak till höga kostnader är att andelen äldre i
kommunen är hög, vilket vi kan hämta uppgifter om
ur Kolada. Man kan alltså kontrollera i statistiken hur
andelen äldre ser ut i verkligheten, och se hur det brukar
slå på kostnaderna per invånare. En enkel sambandsana
lys kan göras i Kolada med hjälp av ett spridningsdia
gram och resultat för landets alla kommuner för de två
parametrar som misstänks ha ett samband med varan
dra. Se figur 14.
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Här ser vi att det finns ett starkt samband mellan
kostnaderna för äldreomsorgen per invånare och andelen
invånare över 80 år. De blå prickarna är landets alla kom
muner och den lutande linjen en så kallad regressions
linje som visar på det statistiska sambandet mellan de två
nyckeltalen. Analysen visar att en stor del av kostnaderna
per invånare har att göra med hur stor andel av kommu
nens befolkning som är över 80 år. Det s.k. ”R2-värdet”
på 0,74 säger att ungefär tre fjärdedelar (0,74≈3/4) av
variationen i kostnad för äldreomsorg, mätt i kr/invånare,
kan förklaras av skillnader i andelen äldre i befolkningen.
I en kommun som har högre andel äldre än medel
för alla kommuner kan man således förvänta sig högre
kostnader än om de hade haft en genomsnittlig andel
äldre. Däremot kan man inte slå sig till ro med att detta
skulle vara den enda orsaken – en fjärdedel av skillna
derna kan ju INTE förklaras av andelen äldre i kom
munen. I diagrammet har Vadstena kommun valts som
fokus i Kolada, vilket gör att kommunens punkt blir gul
i diagrammet. Man ser tydligt att även om kostnaderna
för äldreomsorg är något högre i Vadstena än i genom
snittskommunen, är de låga jämfört med andra kommu
ner med ungefär lika många äldre.
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Dra slutsatser
Sammanfatta det som framkommit hittills om orsaker
till avvikelsen och vilka slutsatser som kan dras. Vilka
orsaker är viktigast i sammanhanget och vilka kan be
traktas som mindre viktiga – eller omöjliga att åtgärda?
Använd gärna statistiska uppgifter för att förtydliga
slutsatserna. Många gånger läggs störst kraft på att ana
lysera negativa avvikelser men även en positiv avvikelse
kan behöva sin analys och åtföljas av en åtgärdsplan
som beskriver vad som behöver göras och utvecklas för
att behålla de goda resultaten eller sprida dem till andra
områden. Notera även nyckeltal som bör följas upp
framöver. Använd gärna bilaga 3, Möjliga orsaker, som
stöd för detta moment. Där kan man successivt smala av
sina antaganden, addera fakta och landa i en eller flera
tänkbara orsaker som kanske behöver utforskas vidare
eller åtgärdas direkt.

Föreslå åtgärder
När man sammanställt sina fynd från analysen och
dragit slutsatser kring orsaker är det dags att föreslå
åtgärder. Utgångspunkten bör återigen vara målen –
vilket mål vill vi uppnå? Hur ska det målet följas upp?
Därefter kan aktiviteter föreslås som syftar till att åtgärda
nuläget och få ett resultat som är i linje med uppsatta
mål. För att åtgärderna ska ha avsedd effekt gäller det att
de är inriktade mot de orsaker som analysen har visat på.
Till beskrivningen av aktiviteterna eller åtgärderna fogas
uppgifter om vem som ska göra vad och när.
Det krävs ett målmedvetet arbete för att landa i ett
förslag till åtgärdsplan.
Exempel: I en kommun noteras avvikelser för nyckel
talet Åtgärd mot nedsatt munhälsa bland personer i särskilt
boende. Nyckeltalet är en av flera indikatorer inom

uppföljningsområdet ”Vård och omsorg av god kvalitet”
i kommunen. Se figur 15.
I avvikelseanalysen prövas olika möjliga förklaringar
till avvikelsen. Kan avvikelsen bero på kompetensbris
ter? På statistikfel? På motivationen hos personalen? På
ansvarsfördelning eller tidsbrist? Jämförelser görs och
kompletterande information samlas in från verksam
heten. Det visar sig att orsakerna är att åtgärder mot
nedsatt munhälsa i och för sig genomförs – men inte
alltid registrerades i Senior Alert, det register där denna
information noteras. Därmed är det inte känt och
inte heller möjligt att sprida information om huruvida
nedsatt munhälsa hos de äldre åtgärdas. Ett förslag till
åtgärdsplan tas fram där fokus ligger på att skapa förstå
else för arbetssättet kring att registrera uppgifterna, att
skapa samsyn kring vad som ska göras och varför samt
att tydliggöra hur rapporteringen ska göras.
Det är inte helt ovanligt att en avvikelse förklaras med
brister i rapporteringen. När dessa brister har åtgärdats
kan och bör analysen gå vidare, annars vet vi inte om
bristerna kring rapporteringen var den enda orsaken till
avvikelsen.
I ett annat exempel kring en kommuns hemtjänstkost
nader utgick man ifrån att de höga kostnaderna berodde
på den höga andelen äldre i kommunen. Antagandet
om att det fanns en hög andel äldre i kommunen kunde
bekräftas av statistiken. Vidare visade det sig att kom
munen beviljade hemtjänst och särskilt boende till
en förhållandevis hög andel av de äldre, samt att det
genomsnittliga antalet beviljade hemtjänsttimmar per
brukare också var högt. Dessutom hade antalet anställd
personal legat stabilt senaste året samtidigt som antalet
brukare hade minskat. I den kommunen fanns således
orsaker till avvikelsen inom såväl kommunen (hög andel

Figur 15. Jämförelser
Åtgärder mot nedsatt munhälsa bland personer i särskilt boende, andel (%) (Värde)
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Figur 16. Bättre med tiden
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äldre), förvaltningen (beviljar mycket äldreomsorg) som
i utförarledet (höjd personaltäthet). De åtgärder som
beslutades var dels att genomlysa biståndsbedömningen
och dess riktlinjer samt att anpassa bemanningen i utfö
rarledet till tidigare nivå.6
När Haninge kommun år 2004 utnämndes till årets
sämsta skolkommun i media inleddes ett förbättrings
arbete med betoning av grundskolans pedagogiska
uppdrag, lärarnas betydelse för resultaten, systematisk
uppföljning och en tydlighet i roller och ansvarsutkrä
vande. Tio år senare har gapet mellan Haninges kom
munala skolor och genomsnittet för alla kommuner
minskat med två tredjedelar.

Dokumentera avvikelseanalysen
Analys är en färskvara men om en liknande avvikelse
uppstår om ett par tre år så kommer det att vara mycket
användbart att vid det tillfället kunna titta på vilka
jämförelser som gjordes och vilka slutsatser som drogs
då. Varje analys bör därför dokumenteras i någon form
av rapport. I checklistan för avvikelseanalys (bilaga 2)
beskrivs användbara steg. Använd gärna rubrikerna till
en samlad dokumentation av processen.

6 I skriften Koll på hemtjänsten som kan laddas ner från RKA:s hemsida går det att läsa mer om analys av hemtjänstens kostnader.
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Slutord
Att analysera ett resultat är en öppen och kreativ process
som baseras på en vilja att förstå och nyfikenhet att lära.
Ett avvikande resultat stimulerar ofta till försvar och ett
av syftena med denna skrift är att ge ett stöd att ta sig
bortom de första förklaringarna – eller bortförklaring
arna – som så ofta blir framträdande vid ett avvikande
resultat. Vi har funnit att med en strukturerad metod
och med ett arbetssätt som sträcker sig över förvaltnings
gränser och yrkesgrupperingar så kommer man långt.
Det kan vara värdefullt att i den egna kommunen re
flektera kring vem eller vilka som ska göra analysen. Ib
land kan det vara en fördel att personer som inte direkt
är berörda av verksamhetsområdet deltar i analysarbetet.
Det ökar kreativiteten och bidrar till att flera förslag på
orsaker uppkommer. Samtidigt behövs kompetens om
den aktuella verksamheten för att genomföra en analys.
En annan fråga handlar om det mandat som behövs för
att arbeta med analys och så småningom åtgärdsplaner.
För att fatta beslut om åtgärdsplaner behövs en ansvarig
chef. Detta talar för att i kommunen arbeta med blan
dade analysgrupper, gärna över förvaltningsgränserna
och gärna med en representation av olika kompetenser
och mandat.
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Att arbeta med avvikelser är att låta organisationen
utvecklas, lära sig, förstå och mogna. Det krävs en ut
talad vilja, en organisationsfilosofi som omfamnar en
sådan inriktning. För det kan vara så att för att förbättra
ett resultat kanske det är den egna enheten som måste
förändra sitt arbetssätt.
Det konkreta stödet till analyser behöver fortsätta
utvecklas och vara ett levande material som förändras
och växer allteftersom. Varje gång en analys görs uppstår
nya frågor som kan vara bra att ta med in i kommande
analysarbeten. De blanketter, bilder och checklistor vi
använt under projektet biläggs i denna publikation men
inom en förhoppningsvis kort tid kommer de redan
att vara omformade. Det är i så fall som sig bör och ett
tecken på utveckling. Ta gärna en kontakt med RKA och
lämna ditt bidrag till förbättring av materialet!

Andra publikationer:
Besök gärna SKL:s hemsida. Där finns en mängd publi
kationer om uppföljning och analys inom olika verksam
hetsområden.
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BILAGA 1

Checklista Jämförelser
Gå igenom på vilket sätt avvikelsen syns. Beskriv:
I jämförelse med nationella mål eller lagkrav.
Vilka?

Nej

Ja

I jämförelse med lokalt mål eller förväntat resultat.
Vilket? Beskriv skillnaden.

Nej

Ja

I jämförelse med andra kommuner.
Vilka? Beskriv

Nej

Ja

I jämförelse med alla kommuner, ovägt medel.
Beskriv

Nej

Ja

I jämförelse med alla kommuner, vägt medel.
Beskriv

Nej

Ja

I jämförelse med Koladas likhetsutsökta kommuner.
Beskriv

Nej

Ja

I jämförelse med län, befolkningsindelade kommuner eller kommungrupp.
Vilka? Beskriv.

Nej

Ja

I jämförelse mellan ålder, kön eller andra grupper.
Vilka?

Nej

Ja

I jämförelse inom kommunen, mellan exvis handläggare, enheter, regiformer.
Beskriv.

Nej

Ja

I jämförelser över tid.
Vilken tid?

Nej

Ja

I jämförelse med annat.
Vad?

Nej

Ja
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BILAGA 2

Checklista Avvikelseanalys
Fokusera, beskriv avvikelsen och gör jämförelser
Nyckeltalsnamn (+ ev Kolada ID-nr):
Beskriv det mål som nyckeltalet är en indikator för:
Varför behövs en analys av detta nyckeltal?
Resultat i Kolada (beskriv värde, år, förändring, gärna med tabell/diagram):
På vilket sätt/i jämförelse med vad eller vem syns avvikelsen framför allt? (Använd Checklista –
Jämförelser och notera dina svar här)

Granska statistiken

Beskriv möjliga statistikfel och eventuella åtgärder
Feltolkad fråga/definition. Varför tror du det?
Felräknat eller fel redovisat. Vad är, varför?
Bortfallsfrekvens. Beskriv.
Mätt vid fel tidpunkt. Varför var tidpunkten fel?
Jämför vi olika saker? Varför tror du det?
Andra fel. Vad?
Om det finns ett statistikfel – hur ser rätt värde ut? Kontrollera om resultatet fortfarande avviker.
Vid misstanke om statistikfel, kontakta gärna RKA på rka@rka.nu

Föreslå orsaker
Varför ser resultatet ut som det gör? Föreslå alla tänkbara orsaker.
Finns det vanliga förklaringar i kommunen/landstinget till olika avvikelser? Beskriv.
Idéer om möjliga förklaringar och orsaker kan dyka upp under hela analysprocessen, så fyll på vartefter och använd gärna blanketten Möjliga orsaker till avvikelser som stöd för detta moment.

Addera annan information
Har avvikelsen setts tidigare? Finns en tidigare dokumenterad analys? Har åtgärder vidtagits?
Vilka? Resultat?
Egna mätningar, exvis fokusgrupper, observationer, enkäter, dokumentgranskning, data från
verksamhetssystemen.
Genomförda aktiviteter, exvis beskrivna i verksamhetsplan.
Tillsyn, granskning och revision (internt, externt; IVO, Skolverket, Lex Sarah, Lex Maria etc)
Avvikelsehantering/rapportering.
Klagomål och synpunkter, fel och brister.
Viktiga händelser.
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Sök samband och mönster och gör jämförelser
Utgå från föreslagna orsaker och annan information som adderats.
Koppla relevanta nyckeltal till de föreslagna orsakerna.
Beskriv möjliga mönster och samband.
Kan det finnas mönster och samband med ytterligare någon företeelse? (Beskriv möjliga hypoteser)
Gör jämförelser kring var och en av de föreslagna orsakerna och nyckeltalen. Använd återigen blanketten Checklista–Jämförelser.

Dra slutsatser
Notera fynden av dina senaste jämförelser här:
Beskriv orsaker/förklaringar som kan avfärdas. (Beskriv även varför de avfärdas, exempelvis med hjälp
av jämförelsedata från Kolada.)
Motivera och beskriv samband och mönster som är viktiga för att förstå avvikelsen
Beskriv viktiga orsaker till avvikelse för analyserade nyckeltal:
Förslag på nyckeltal att följa upp framöver:

Föreslå åtgärder
Förslag till åtgärder (motivera):
Beskriv målet med åtgärderna:
Vad ska göras, vilka aktiviteter ska genomföras för att nå målet?
Hur? (konkret plan för genomförande)
När?
Vem? (ansvarig)
Beskriv hur och när och av vem uppföljning ska ske
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Geografi		

		
		

Behov		

Hälsa		

Naturlig variation

		

Vilka förväntningar
har brukaren?		

BRUKARE

Andel med LSS-insatser				

Andel med försörjningsstöd		

Andel äldre
		

		

Utrikes födda		

Andel unga

		

Utbildningsnivå		

Arbetsmarknad/Arbetslöshet

Politiska beslut		

		

		

Ekonomi 		

Lagstiftning

Hur studerar man det?
Intressanta nyckeltal

Exempel på orsaker
Möjliga orsaker i kommunen
		
OMVÄRLD KOMMUN

Möjliga orsaker:
Resultat från studier av
nyckeltal och annat

Sammanfattning av orsaker som behöver 		
åtgärdas och är påverkbara av kommunen
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Exempel på orsaker
Möjliga orsaker i kommunen
		
FÖRVALTNING ORGANISATION MYNDIGHET

Möjliga orsaker:

3

Bemanning, planering

Brukarfokus

Arbetssätt

Kompetens

Effektivitet

Samarbete

Medarbetar–engagemang

Ledning

Ambitionsnivå

Kultur

UTFÖRARENHET

Verksamhetssystem

IT

Teknisk utrustning

Arbetssätt

Kompetens

Effektivitet

Medarbetare–engagemang

Samarbete

Riktlinjer

Ledning

Ambitionsnivå

Ekonomi Kultur

Hur studerar man det?
Intressanta nyckeltal

Resultat från studier av
nyckeltal och annat

Sammanfattning av orsaker som behöver 		
åtgärdas och är påverkbara av kommunen

BILAGA 3
ANALYSERA MED NYCKELTAL
ANALYSERA MED NYCKELTAL

www.rka.nu www.kolada.se

