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Förord 

Vårt examensarbete har varit givande och bidragit till många intressanta inslag i vår 

utbildning. Det har varit upplyftande att få ett praktiskt inslag i utbildningen och att få 

tillämpa våra erhållna kunskaper som vi samlat på oss under våra tre år på 

Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet.  

 

Idén bakom vårt examensarbete kom från organisationen Sideum, genom Diana 

Unander Nordle. Efter ett möte med Diana kom vi i kontakt med VA-avdelningen i 

Växjö kommun och Anneli Ekstedt som är kvalitetschef inom avdelningen. 

Tillsammans med Anneli Ekstedt, Pehr Andersson (VA-chef) och Bengt Carlsson 

(ekonomiansvarig) startades ett samarbete upp som blev utformningen för vårt 

examensarbete. Under regelbundna intervjuer med Anneli, Pehr och Bengt har ett 

givande utbyte skett då de varit väldigt tillmötesgående och hjälpsamma. Vi vill därför 

rikta ett stort tack till Diana Unander Nordle för att hon givit oss möjligheten att 

genomföra en praktisk studie och förmedlat kontakten. Vi vill även tacka Anneli 

Ekstedt, Pehr Andersson och Bengt Carlsson för deras tid och engagemang att förmedla 

den kunskap som gjorde studien genomförbart.  

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare, Fredrik Karlsson, för hans hjälp och vägledning 

genom studiens gång. 

 

 

 

 

 

Växjö 2009-06-01 

 

 

 

 

 __________________   ___________________   __________________  

Linda Andersson Sofie Brodin Ulrika Dietrichson 
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Sammanfattning 

Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet 

Ekonomistyrning, FE 3073, VT 2009 

 
Författare: Linda Andersson, Sofie Brodin och Ulrika Dietrichson 

Handledare: Fredrik Karlsson 

Företagets kontaktperson: Annelie Ekstedt, kvalitetschef 

Titel: Prestationsmätning - Vad är prestation inom VA-avdelningen i Växjö kommun 

för abonnenterna? 

 
Bakgrund: Prestationsmätning är ett mycket aktuellt ämne i dagens samhälle och 

kraven på organisationer och dess förmåga att förmedla sin verksamhet till sina 

intressenter ökar ständigt. Inom den kommunala verksamheten för vatten och avlopp 

finns idag inget standardiserat sätt att mäta prestationen inom verksamheten. Inom VA-

avdelningen i Växjö kommun har det sedan länge funnits en missnöjdhet kring 

verksamhetens prestationsmätningssystem vilken legat till grund för studien. 

 
Syfte: Huvudsyftet med studien är att utveckla och ge förslag på ett mätsystem för VA-

avdelningen i Växjö kommun. Det här innebär mer konkret att identifiera nya samt 

utveckla nuvarande nyckeltal ur ett externt abonnentperspektiv som speglar VA-

avdelningens prestation samt resursanvändning. 

 
Avgränsning: Analysen är avgränsad till VA-avdelningens nyckeltal inom 

prestationsmätningen, vilket innebär att ingen vidare analys kommer att göras över 

avdelningens uppsatta verksamhetsmått.  

 
Metod: Studiens referensram tar upp relevanta teorier som sedan ligger till grund för 

den insamlade empirin. Insamlingen har skett främst genom semistrukturerade 

gruppintervjuer med berörda personer inom avdelningen. Datainsamling har även skett 

genom internt genererat företagsmaterial.  

 
Slutsatser: För att på ett tydligare och mer lättförståeligt sätt belysa verksamhetens 

prestation bör nyckeltalen som tagits fram i studien användas snarare än de som för 

nuvarande existerar i VA-avdelningens prestationsmätningssystem.  
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1 Inledning 
 ______________________________________________________________________  

 en här studien genomförs på VA-avdelningen i Växjö kommun och handlar 

om prestationsmätning. Arbetet behandlar teorier som kvalitetsstyrning, 

processtyrning, prestationsmätning och nyckeltal. Ämnet är särskilt 

intressant då det inte finns någon allmänt känd standardlösning på hur 

prestationsmätning ska ske inom offentlig sektor, samt då det bidrar med en förståelse 

för hur hela organisationen är uppbyggd och fungerar. Genom ett helhetsperspektiv kan 

studien bidra till att en ståndpunkt kan ställas vad gäller hur Växjö kommuns VA-

avdelning skulle kunna utforma sin prestationsmätning. 

 ______________________________________________________________________  

1.1 Projektidé 

Projektidén är att tillsammans med Växjö kommuns vatten- och avloppsavdelning (VA-

avdelning) utveckla systemet för prestationsmätning. I nuläget används nyckeltal vilket 

VA-avdelning avser att fortsätta med. Det innebär att studien främst kommer gå ut på 

att revidera den nuvarande nyckeltalssammansättningen och ta fram vissa nya nyckeltal 

för att bättre belysa verksamheten. Nyckeltalens främsta användningsområde är att 

tydliggöra för kommunens abonnenter1 och politiker om vad verksamheten kostar och 

hur kostnadsutvecklingen ser ut. Nyckeltalen kommer även att kunna användas av VA-

avdelningen för att styra och följa upp verksamhetens prestation. De teorier som 

kommer att tillämpas kommer även genomgående att kopplas till VA-verksamheten i 

Växjö kommun för att en förståelse för verksamheten och dess uppbyggnad ska 

erhållas. Förståelsen ska vara en grund för att kunna utveckla och konstruera nyckeltal 

som mäter prestationen inom VA-avdelningen. Anledningen till att de nuvarande 

nyckeltalen behöver revideras är att de inte anses mäta prestationen på avdelningen på 

ett tillfredsställande sätt. 

1.2 Bakgrund 

Prestationsmätning finns till i företag för att styra verksamheten mot befintliga mål. 

Styrningen går ut på att leda företaget mot framgång.2 En definition av 

prestationsstyrning är: 

                                                 
1 De kunder inom kommunen som betalar och använder kommunal vatten- och avloppshantering. 
2 Catasús, B et al (2008) s. 11 f 

D 
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a process for establishing a shared understanding about what is to be achieved, and how it is 

to be achieved, and an approach to managing people which increase the probability of 

achieving job-related success.3 

 
När prestationen ska mätas är det viktigt att fråga sig i vilken del av företaget som 

prestationen genereras. Prestationen i företaget skapas av vad företaget egentligen 

åstadkommer, dess aktiviteter eller dess rutiner. De här aktiviteterna ökar intäkterna 

samtidigt som de leder till att kostnader uppstår.4 Då framgång erhålls sker det inte av 

en slump, utan det är något som har eftersträvats i organisationen. Framgången erhålls 

alltså som ett resultat av ledningens förmåga att styra organisationen i rätt riktning. Av 

största vikt vid styrningen blir därmed att ta hänsyn till de framgångsfaktorer som leder 

till framgång för organisationen.5 Genom att utvärdera och mäta företagets nuvarande 

och tidigare prestation samtidigt som framtida mål uttrycks i strategin kan 

organisationens effektivitet klargöras. Därmed kan prestationsmätning användas för att 

styra organisationen mot att bli mer effektiv.6 

 

Det finns många olika sätt att mäta prestationen på, nyckeltal är ett av de här sätten.7 

”Nyckeltalen består i regel av kvoter och visar därför effektiviteten i olika avseenden 

genom att sätta resultatet i relation till de insatta resurserna.”8 En av de främsta 

förutsättningarna för nyckeltal är att de utgör förenklingar av verkligheten såsom vi 

uppfattar den, det innebär att alla komplexa relationer som finns i organisationen inte 

kan återges av dem. Ännu en förutsättning för att ett tal ska ses som ett nyckeltal är att 

det ska spegla något som vi intresserar oss för, det vill säga verksamhetens befintliga 

mål. Ett tal som inte bidrar med någon relevant information kan därför inte anses vara 

ett nyckeltal.9 

 

                                                 
3 Hartle, F (1997) s. 12 
4 Meyer, M (2002) s. 9 
5 Catasús, B et al (2008) s. 11 ff 
6 Anupindi, R et al (2006) s. 6 
7 Catasús, B et al (2008) s. 16 
8 Sundberg, L (1998) s. 3 
9 Catasús, B et al (2008) s. 16 f 
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Den verksamhet som vi intresserar oss för och som använder sig av nyckeltal för att 

mäta prestationen är VA-avdelningen i Växjö kommun. Kommunen har cirka 80 00010 

invånare och är lokaliserad i sydöstra Sverige. Slagorden är ”Europas grönaste stad”11 

vilket uppstod som en följd av många utförda 

samt inplanerade miljöprojekt12. Det var genom 

BBC som den lilla småländska orten Växjö blev 

världsberömd som den grönaste staden i 

Europa13.  Kommunen är uppbyggd av ett antal 

nämnder, varav tekniska nämnden är en. Den 

ansvarar bland annat för gator, vägar, trafik, 

parkering, naturvård, skogar, parker, 

renhållning, avfallsfrågor samt försörjning med 

vatten- och avlopp.14 Under den tekniska 

nämnden finns den tekniska förvaltningen 

vilken står för det praktiska arbetet som faller 

under ansvarsområdena. Den tekniska förvaltningen består av en stab och sju 

avdelningar. En av de här avdelningarna är VA-avdelningen.15  

 

Arbetet inom VA-avdelningen innebär i praktiken ett ansvar för tre sorters vatten, det 

vill säga dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Dricksvatten och spillvatten är vatten 

som används i både hushåll och företag till invånarnas dagliga hushålls- och 

hygienbehov. Dagvatten är istället det regn- och smältvatten som rinner ut i naturen. 

Spillvatten och dagvatten är det som i dagligt tal kallas för avloppsvatten.16 De här olika 

sorternas vatten utgörs tillsammans VA-avdelningens produkter som de erbjuder till 

sina abonnenter. Produkterna är en kombination av en vara och flera tjänster. Varan är 

själva vattnet och tjänsterna är tillhandahållandet av vattnet samt hanteringen av 

avloppsvattnet.17 Avdelningen har 45 anställda18 och bedrivs avskilt från den övriga 

verksamheten i kommunen då det är ett naturligt monopol. Verksamheten finansieras 

                                                 
10 http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=32199 2009-04-02, kl. 16:30 
11 http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=31055 2009-04-02, kl. 16:30 
12 Ibid 
13 http://sydsvenskan.se/sverige/article332910/Vaxjo---Europas-gronaste-stad.html 2009-05-26, kl. 08:25  
14 http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=32835 2009-04-02, kl. 16:50 
15 http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=32832 2009-04-02, kl. 16:50 
16 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-04-14 
17 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-04-28 
18 Ibid 

Figur 1.1: Överblick av den tekniska nämnden, 
http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages

/Page.aspx?id=32832 2009-04-02, kl 17:25 
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även avskilt från den övriga verksamheten i kommunen. Det innebär att inga 

skattemedel används utan istället finansieras verksamheten till stor del av den avgift 

som tas ut från abonnenterna för deras användning av vatten och avlopp.19 Avgiften är 

en taxa som består av en fast och en rörlig del och benämns som VA-taxan.20 Den andra 

stora delen av avdelningens finansiering består av banklån.21 

 

I avdelningens externa redovisning används ett antal verksamhetsmått och nyckeltal för 

att genomlysa verksamheten. Nyckeltalen ska främst rikta sig mot abonnenterna och ge 

dem en kostnadsbild över hur de finansiella medlen används, men de ska även kunna 

fungera som effektivitetsmått för den interna kontrollen. Nyckeltalen har funnits i flera 

år och hos många berörda inom avdelningen har det under en lång tid förelegat ett 

missnöje över talens användbarhet och nytta. Ett av de största problemen är att de inte 

visar hur avdelningens kostnader utvecklas och förändras över tiden på ett lättförståeligt 

sätt för abonnenterna.22 

1.3 Problemdiskussion 

Det övergripande problemet är alltså att det inte finns något bra 

prestationsmätningssystem för att kontrollera verksamheten och hur väl den presterar. I 

nuläget används ett antal nyckeltal för det här syftet. De nyckeltal som används inom 

Växjö kommuns VA-avdelning i dagsläget speglar dock inte verksamheten på ett 

passande sätt. Det är främst abonnenterna som nyckeltalen ska rikta sig till men 

nyckeltalen är svåra att förstå för abonnenterna i dagsläget. VA-avdelningen efterfrågar 

därför nyckeltal som är tydligare och lättare att förstå för att de ska kunna nå ut till 

abonnenterna. Den här efterfrågan har främst uppstått som ett svar på den lagförändring 

i Lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster som trädde i kraft 1 januari år 200723. 

Förändringen innebar bland annat ett krav på en tydligare framställning av prestationen 

för allmänheten24. Ett prestationsmätningssystem som ger en tydligare bild av hur 

kostnader och kostnadsutvecklingen påverkar prestationen efterfrågas därför.  

 

                                                 
19 http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=29085 2009-04-02, kl. 17:00 
20 http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=21118 2009-04-03, kl. 09:40 
21 Personlig intervju, Anneli Ekstedt och Bengt Carlsson, 2009-04-02 
22 Ibid 
23 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.htm 2009-04-15, kl. 08:45 
24 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-04-14 
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Intäkterna i VA-avdelningen i Växjö kommun består av VA-taxan som betalas in från 

kommunens abonnenter. Även om befolkningsmängden ökar över tiden ser VA-

avdelningen i Växjö kommun inte någon märkbar ökning av intäkterna utan på lång sikt 

ligger de på en stabil nivå. En anledning till det här kan vara att en ökning i användandet 

av bland annat snålspolande toaletter, duschar och diskmaskiner gör att 

vattenanvändningen minskar per hushåll och företag. Däremot förändras kostnaderna 

över tiden vilket beror mycket på att kostnaderna överlag ökar i samhället. Ett exempel 

på det är elpriset som ökar från år till år vilket ger konsekvenser för VA-avdelningen då 

det är en stor kostnadsdrivare25. Priset är något som VA-avdelningen inte kan påverka 

och då det inte framgår på ett lättförståeligt sätt i dagens nyckeltal hör det även samman 

med problemet att belysa kostnadsutvecklingen i samhället.  

 

Då intäkterna från VA-taxan är relativt stabila leder det till att en ökning av kostnaderna 

endast kan vägas upp av en ökning av taxan för att hålla ekonomin i balans. Vid en 

taxehöjning kan den situation uppstå att abonnenterna ifrågasätter höjningen och vill ha 

förklaringar. Därmed bör nyckeltalen återspegla kostnadsutvecklingen och vara 

lättförståeliga för abonnenterna för att ge en förklaring till den eventuella höjningen.  

 

Anledningen till att nyckeltalen idag inte är tillräckligt tydliga beror till största del på att 

de är väldigt tekniska till sin karaktär. Det här skapar svårigheter för de abonnenter som 

inte är insatta i verksamheten då branschspecifika termer används flitigt och en 

förförståelse för branschen i många fall krävs för att nyckeltalen ska tillföra någon 

nytta.26 Ett exempel på det är nyckeltalet ”Producerad nyttiggjord gasmängd”27, vilken 

mäts i tm3 (kubikmeter i tusental). För abonnenterna som inte är insatta i branschen eller 

verksamheten ter sig nyckeltalet främmande. Abonnenterna får därför svårt att förstå 

sådana nyckeltals innebörd.28  

 

Ett bättre prestationsmätningssystem måste därför utformas för att illustrera hur effektiv 

VA-verksamheten är i sitt arbete. Nyckeltal i sig är inget dåligt sätt att visa prestationen 

på om de är utformade på ett förståeligt sätt. Den stora utmaningen är att på ett tydligare 

sätt lyfta fram VA-avdelningens prestation. Dilemmat ligger inte i att de i dagsläget 

                                                 
25 Personlig intervju, Anneli Ekstedt och Bengt Carlsson, 2009-04-02 
26 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-04-14 
27 Årsrapport 2008 – Tekniska förvaltningen, s. 90 
28 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-04-14 
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använder nyckeltal för sin prestationsmätning utan snarare att de nyckeltal som används 

är svåra att förstå och uppfyller därmed inte sitt syfte. Det blir därmed viktigt att kunna 

mäta prestationen genom att på ett lämpligt sätt återge hur väl kostnaderna hanteras 

inom VA-verksamheten.  

 

Sammanfattningsvis är ändamålet med studien att ett mätsystem för prestationen inom 

VA-avdelningen i Växjö kommun ska utvecklas för att verksamheten på ett tydligare 

sätt ska kunna återges för abonnenternas skull. Vi vill därför omarbeta nuvarande 

nyckeltal och ta fram en del nya för att kunna mäta VA-avdelningens prestation och 

förmedla den på ett begripligt sätt för abonnenterna i Växjö kommun.  

1.4 Problemformulering 

Hur kan ett mätsystem utformas inom VA-avdelningen i Växjö kommun som tar sin 

huvudsakliga utgångspunkt ur ett externt abonnentperspektiv? Vilka nyckeltal speglar 

prestationen och resursförbrukningen i verksamheten? 

1.5 Syfte 

Huvudsyftet i den här studien är att: 

”Utveckla och ge förslag på ett mätsystem för VA-avdelningen i Växjö kommun.” 

 

Mer konkret innebär det här att: 

”Identifiera nya samt utveckla nuvarande nyckeltal ur ett externt abonnentperspektiv 

som speglar VA-avdelningens prestation samt resursanvändning.” 

1.6 Avgränsning 

Studien kommer enbart att behandla hur Växjö kommuns VA-avdelnings 

prestationsmätningssystem kommer att utformas. Analysen kommer att avgränsas till 

VA-avdelningens nyckeltal inom prestationsmätningen, vilket innebär att ingen vidare 

analys kommer att göras över avdelningens uppsatta verksamhetsmått.  
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1.7 Arbetets disposition 

 

I inledningskapitlet ges en presentation av uppgiften i studien, det 
bakomliggande problemet till uppgiften samt vad syftet är. En kort och 
övergripande verksamhetspresentation ges av Växjö kommun samt av vatten och 
avloppsavdelningen inom kommunen. En avgränsning tas även upp för att 
tydliggöra för läsaren vad som uteslutits ur studien.  

 

I slutsatsen presenteras en kortfattad beskrivning av problemet i studien. 
Resultatet av analysen presenteras i en kortfattad form samt resultatets innebörd 
för VA-avdelningen i Växjö kommun vid en eventuell implementering. 

I kapitlet presenteras det material som kommer samlas in genom personliga 
kvalitativa gruppintervjuer. Internt genererat företagsmaterial, broschyrer, en 
årsrapport samt andra relevanta källor kommer även att ligga till grund för den 
empiriska insamlingen. Materialet samlas in med hjälp av teorier såsom 
offentlig verksamhet, miljöredovisning, kvalitets- och processtyrning samt 
prestationsmätning. En presentation av de nuvarande nyckeltalen görs även i 
slutet av kapitlet där en diskussion förs kring dem. 

 

I kapitlet behandlas teorier för att en fortsatt empirisk insamling samt en analys 
av det insamlade materialet ska kunna göras. De främsta teorierna och 
referenserna som behandlas är prestationsmätning, nyckeltal, naturliga 
monopol samt kvalitets- och processtyrning. 
 

I metodkapitlet behandlas studiens tillvägagångssätt på ett djupgående sätt. 
Grundläggande antaganden och metoder beskrivs och valen av dem motiveras. 
Kapitlet avslutas med en referensram vilken kortfattat beskriver vilka teorier och 
data som anses vara relevanta för studien. 

 

I analys- och resultatkapitlet förs diskussioner kring relevanta områden som 
sedan ligger till grund för framtagningen av de nya nyckeltalen. Större delen av 
kapitlet utgörs av framtagningen av nyckeltalen. Kapitlet avslutas med den nya 
nyckeltalssammansättningen som författarna anser bör finnas i VA-avdelningens 
prestationsmätningssystem.  

 

Slutsats 

Analys 

Empiri 

Teori 

Inledning 

Metod 
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2 Metod 
 _____________________________________________________________________  

öljande kapitel kommer behandla tillvägagångssättet på ett djupgående sätt. 

Grundläggande antaganden och metoder kommer att beskrivas och valen av 

dem kommer att motiveras. Kapitlet avslutas med en referensram vilken 

kortfattat beskriver vilka teorier och data som anses vara relevanta för studien. 

 _____________________________________________________________________  

2.1 Vetenskapligt angreppssätt  

Det finns två olika uppfattningar om hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut, 

dels en deduktiv teori och dels en induktiv teori29. Den deduktiva teorin innebär att en 

teori fastställs i forskningens början där hypoteser utformas för att kunna pröva teorin. 

Som en följd kan teorin antingen bekräftas eller förkastas vilket leder till en ny 

reviderad teori. Den induktiva teorin utgår från olika observationer av företeelser vilka 

sedan leder till att en teori fastställs. Den innebär att det som en följd av observationer 

dras slutsatser som kan generaliseras. Inom den induktiva teorin kan det även finnas 

inslag av deduktion. Då forskaren har kommit fram till sin teori kan han/hon välja att 

fortsätta insamlandet av data om det anses behövas. Den här strategin kallas för 

iterativ.30  

 

Syftet i studien är att efter en grundläggande genomgång av verksamheten i VA-

avdelningen i Växjö kommun ta fram ett mätsystem för prestationen samt revidera de 

nuvarande nyckeltalen och ta fram nya. För att det här ska bli genomförbart måste först 

ett antal observationer och analys av insamlad information göras. Först efter det kan 

prestationsmätningssystemet och den nya sammansättningen av nyckeltal, ”teorin”, tas 

fram. Då det redan finns framtagna teorier för prestationsmätning så har vi en aning om 

vilka teorier som kommer att användas efter gjorda iakttagelser. Det innebär att vi har 

en liten föraning om hur den slutgiltiga ”teorin” kommer att se ut. Vi vet dock inte exakt 

vilka nyckeltal som kommer lämpa sig bäst i det nya prestationsmätningssystemet. Vi 

vet således inte vilket resultat som kommer ges av iakttagelserna och vad de kommer att 

innebära för den slutgiltiga ”teorin”. Med andra ord kommer det att vara en blandning 

                                                 
29 Holme, I & Solvang, B (1997) s. 51 
30 Bryman, A & Bell, E (2005) s. 23 ff 

F 
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av deduktion och induktion som kommer att tillämpas i arbetsgången kring att ta fram 

ett nytt prestationsmätningssystem inom VA-avdelningen i Växjö kommun.  

2.2 Vetenskapligt synsätt 

Vad som kan betraktas som godtagbar och sann kunskap inom ett ämne benämns som 

epistemologi.31 Även här finns två olika perspektiv, det vill säga positivism och 

tolkningsperspektivet. Positivism innebär att den sociala verkligheten bör studeras med 

naturvetenskapliga metoder. Tolkningsperspektivet däremot innebär en uppfattning att 

hänsyn måste tas till skillnaderna mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt. 

Det är därför viktigt att forskaren fångar den subjektiva innebörden av sociala 

handlingar. Synen bygger på en förståelse och en tolkning av kunskapsuppfattningen.32  

 

Då det inte finns någon naturvetenskaplig teori på hur mätsystem för prestation och hur 

nyckeltal ska utformas på bästa sätt inom VA-avdelningen i Växjö kommun har de ett 

eget tolkningsutrymme där. Trots en stor mängd litteratur inom ämnet finns det ingen 

standardiserad lösning för VA-verksamheten inom landets kommuner. Det ger VA-

avdelningen i Växjö kommun en möjlighet att ta fram ett ”eget” 

prestationsmätningssystem och nyckeltal där hänsyn tas till politiker och abonnenter. 

Hänsyn tas därmed till innebörden av förändringen i nyckeltalen för de berörda 

parterna.33  

 

En ontologisk ståndpunkt berör frågan om vad som verkligen finns34. En social entitet 

kan uppfattas som en objektiv enhet eller som en konstruktion av de aktörer som finns i 

organisationen. De här två uppdelningarna är två olika synsätt vilka kallas objektivism 

och konstruktionism. Objektivism innebär en benägenhet att tycka att organisationen 

utgör en verklighet som är något yttre i förhållande till de individer som finns i den, det 

vill säga något som inte påverkas av sociala samspel. Konstruktionism däremot 

ifrågasätter det här synsättet. Synsättet går ut på att sociala företeelser ständigt skapas 

via sociala samspel men samspelen är även under en ständig förändring.35 

 

                                                 
31 Wallén, G (1996) s.12 och Patel, R & Davidson, B (2003) s. 17 
32 Bryman, A & Bell, E (2005) s. 27 ff 
33 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-03-26 
34 Wallén, G (1996) s.12 
35 Bryman, A & Bell, E (2005) s. 33 f 
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Inom VA-avdelningen i Växjö kommun finns det inga omfattande yttre krav på att 

nyckeltal ska användas och i sin tur därför heller inga krav på vilka nyckeltal som ska 

användas. Med andra ord är det förhållandevis fritt hur prestationen väljs att mätas. Det 

innebär att det finns en stor möjlighet för VA-avdelningen att kunna välja vilka 

nyckeltal de vill använda för att mäta prestationen.36 På så sätt anser vi att VA-

avdelningen formas och påverkas av de sociala företeelser som förekommer inom och 

runt avdelningen. Därmed skulle den ontologiska ståndpunkten kunna vara 

konstruktionism. Dock påverkas inte resultatet i studien av de personer som är 

involverade. Det empiriska materialet som delgivs oss för att lösa problemet i studien 

accepterar vi som givet och därmed som objektivism. För studien ska det inte spela 

någon roll vilka personer som bidrar med information eller vilka som utför 

forskningsarbetet, resultatet ska bli detsamma oavsett. Det här beror på att problemet 

går ut på att förbättra ett prestationsmätningssystem i en för studien given verksamhet. 

2.3 Undersökningsdesign 

Olika designer som kan användas vid insamling och analys av data inom forskningen är 

experimentell undersökning, tvärsnittsundersökning, longitudinell undersökning, 

komparativa undersökningar samt fallstudier.37 En fallstudie karaktäriseras av en 

specifik studie av ett enskilt fall i dess naturliga miljö38. Designen tillåter en möjlighet 

att ingående belysa det specifika fallet och dess unika drag. Det enskilda fallet är ofta en 

viss plats till exempel en organisation eller en avdelning vilken vill belysas i ett 

intensivt studium. Målet med fallstudien är därmed inte att generalisera en slutsats över 

en hel population, utan det är snarare enbart en specifik slutsats för det specifika fallet.39  

 

Inom offentlig verksamhet utan vinstintresse finns en problematik kring att illustrera 

verksamheters prestationer. Problemet i studien i sig kan då ses som en generell 

svårighet och därmed inte som specifikt för bara Växjö kommun. Men då verksamheten 

inom vatten och avlopp skiljer sig mycket från kommun till kommun är många faktorer 

som spelar in, såsom kommunens tätbefolkning och de geografiska förutsättningarna. 

Det blir därför svårt att jämföra olika kommuner och fokus kommer därmed att ligga på 

ett detaljerat studium av Växjö kommun vid utformningen av 

                                                 
36 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-03-26 
37 Bryman, A & Bell, E (2005) s. 46 
38 Yin, R (2007) s. 31 
39 Bryman, A & Bell, E (2005) s. 71 ff 
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prestationsmätningssystemet.40 Med andra ord kommer en fallstudie användas som 

design i vår studie. Syftet i studien går som tidigare nämnts ut på att ta fram ett nytt 

mätsystem för prestationen samt utforma nya och revidera nuvarande nyckeltal i VA-

avdelning i Växjö kommun. För att kunna uppnå den här fallspecifika anpassningen av 

mätsystemet krävs en god förståelse för hur verksamheten fungerar och vad som ligger 

till grund för dess karaktär. Fallstudien blir då ett naturligt val för att uppnå den här 

förståelsen. 

 

Studien går inte enbart ut på att förstå hur organisationen fungerar. För att ta fram ett 

bra mätsystem krävs en god förförståelse av verksamheten i fråga. Det här är det 

grundläggande syftet med fallstudier, det vill säga förklara varför något ser ut som det 

gör41. Fallstudier innebär en bra grund för att verksamheten ska kunna vidareutvecklas, 

då en förståelse för hur allt fungerar erhålls. Men den bidrar inte med så mycket relevant 

information för hur verksamheten ska kunna vidareutvecklas. För att få information 

kring utvecklingsmöjligheter är det därför inte en fallstudie i renodlad form som 

används.42 Eftersom vi ska utforma något nytt innebär det att vi inte enbart kommer att 

se till hur det är i organisationen utan det kommer även att finnas ett fokus på att 

designa något nytt. Det krävs då en komplettering med en designstudie, vilken bidrar 

med kunskap kring hur verksamheten och dess delar kan förbättras och utvecklas. Det är 

dock en fallstudie som kommer att genomföras men med fokus på att med grund i 

förståelsen som uppnås designa ett prestationsmätningssystem för VA-avdelningen i 

Växjö kommun. 

2.3.1 Forskningsmetod 

Både kvantitativa och kvalitativa studier kan tillämpas inom fallstudiedesignen. Den 

kvalitativa studien rekommenderas dock då ostrukturerade intervjuer och observationer 

är ett bättre tillvägagångssätt då fallet ska granskas på ett intensivt och detaljerat sätt.43 

En kvantitativ studie innebär att tyngden läggs på siffror vid insamling och analys av 

materialet, men i en kvalitativ studie läggs däremot tyngden på ord.44 Ytterligare tre 

skillnader som den kvalitativa forskningen visar gentemot den kvantitativa är att det är 

en induktiv syn på hur teori genereras, det är en tolkningsinriktad kunskapsteoretisk 

                                                 
40 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-03-26 
41 Yin, R (2007) s. 17 
42 Ibid 
43 Bryman, A & Bell, E (2005) s. 71 f 
44 Ibid s. 591 f 
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ståndpunkt och det är en konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt. Det finns dock ingen 

tydlig gräns mellan de två olika forskningsmetoderna utan snarare bara riktlinjer. 

Kvalitativ forskning rymmer många olika metoder varav tre är kvalitativa intervjuer, 

fokusgrupper samt kvalitativ analys av texter och dokument (skriftliga källor).45  

 

I fallet för VA-avdelningen i Växjö kommun kommer fallstudien att genomföras med en 

kvalitativ inriktning. De främsta metoderna som kommer att tillämpas är kvalitativa 

intervjuer samt analys av befintliga textdokument från avdelningens databaser. Allt som 

nämnts i ovanstående stycke kring kvalitativa forskningsmetoder och fallstudier 

stämmer överens med tidigare stycken kring teorigenerering, epistemologi och ontologi.  

2.3.2 Intervjuer 

I fallstudien kommer kvalitativa intervjuer att tillämpas då det är den mest använda 

metoden inom kvalitativ forskning. En anledning till den breda användningen är den 

flexibilitet som intervjuerna medför vilket gynnar den kvalitativa forskningen.46 I 

fallstudier är intervjuer en av de viktigaste informationskällorna. En anledning till det 

här är att fallstudier ofta har fokus på något som rör människor. Intervjuer är då en 

lämplig metod för att intervjuerna involverar människorna och ger en möjlighet att få 

deras perspektiv.47 Kvalitativa intervjuer kan delas upp i två olika typer, vilka är 

ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. Skillnader mellan dem är att den 

ostrukturerade intervjun baseras på ett antal teman som följs med hjälp av relativt lösa 

minnesanteckningar.48 Formen kan närmast liknas vid ett vanligt samtal på grund av 

bristen på struktur. Den semi-strukturerade intervjun innefattar däremot mer specifika 

teman som ska följas vilka ofta ställs upp i en intervjuguide. Det innebär att frågor 

utformas men det finns en stor frihet för respondenten att utveckla sitt svar, samt en stor 

frihet för intervjuaren att ställa uppföljningsfrågor och ändra ordningsföljden på 

frågorna. Gemensamt för de båda är dock flexibiliteten och att fokus ligger på 

intervjupersonens uppfattningar och förståelse kring frågorna.49  

 

Kvalitativa intervjuer kan genomföras i så kallade gruppintervjuer, vilket innebär att 

flera personer intervjuas samtidigt. En gruppintervju täcker ofta många olika 

                                                 
45 Bryman, A & Bell, E (2005) s. 297 ff 
46 Ibid s. 360 ff 
47 Yin, R (2007) s. 119 
48 Patel, R & Davidson, B (2003) s. 78 och Bryman, A & Bell, E (2005) s. 360 ff 
49 Bryman, A & Bell, E (2005) s. 360 ff 
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frågeställningar och den medför även en tids- och pengabesparing samtidigt som 

samspelet mellan intervjupersonerna bortses från.50 Gruppintervjuer och fokusgrupper 

används ofta som synonyma begrepp. Några argument till varför metoden används är att 

den möjliggör en förståelse för varför människor tycker som de gör, den viktigaste 

frågeställningen kan lyftas fram av deltagarna, åsikter kan ifrågasättas inom gruppen 

och meningsskapandet i en företeelse kan studeras.51  

 

I studien kommer vi att genomföra kvalitativa gruppintervjuer vilka kommer att vara 

semi-strukturerade. Att vi väljer att använda oss av kvalitativa intervjuer beror till stor 

del på att det är ett naturligt val då vi behöver djupgående information om 

verksamheten. Då vi inte har någon tidigare kunskap om verksamheten kan intervjuer 

vara till stor hjälp då inte bara grundläggande fakta kan erhållas utan även information 

om sådan information som inte går att finna i det vanliga informationsmaterialet. Valet 

att använda oss av intervjuer styrks även av att få andra metoder, till exempel enkäter, 

bidrar med samma information med samma arbetsinsats.  

 

Den semi-strukturerade intervjuformen används på grund av att vi har en del specifika 

frågor som vi vill ställa och behöver en viss information för att kunna genomföra 

studien. Att bara basera intervjuerna på ett tema ger inte tillräcklig information i vårt 

fall, därför väljs en semi-strukturerad intervjuform framför den ostrukturerade. 

Intervjuerna kommer även att spelas in i digital form för att underlätta senare 

sammanställning och för att undvika feltolkningar. Intervjuerna och de frågor som ställs 

kommer sedan att sammanställas i appendix A-E. Där kommer även tid, datum, plats 

samt respondenterna som kommer att delta i intervjuerna att presenteras. 

Respondenterna kommer att vara berörda personer inom VA-avdelningen i Växjö 

kommun. På grund av att studiens karaktär och nytta för de berörda personerna inom 

VA-avdelningen kommer de att vara lättillgängliga och samarbetsvilliga att ställa upp 

på intervjuerna. Det här, i kombination med metodens flexibilitet, talar för att 

kvalitativa intervjuer är bra i vårt fall och passar vår studie. 

                                                 
50 Holme, I & Solvang, B (1997) s. 108 och Bryman, A & Bell, E (2005) s. 388 ff   
51 Bryman, A & Bell, E (2005) s. 388 ff 
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2.3.2.1 Urval 

Vid kvalitativa intervjuer görs ofta urvalet på samma sätt som vid etnografier52. Det 

innebär att det ofta utgörs av ett bekvämlighets- eller ett snöbollsurval53. De båda 

metoderna är icke-sannolikhetsurval vilket innebär att vissa personer i populationen har 

större chans än andra att komma med i urvalet.54 Det innebär att urvalet inte skötts med 

slumpmässiga metoder, där alla personer i populationen har lika stor chans att komma 

med.55 Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer ut de personer som är 

tillgängliga för honom/henne och finns i dennes närhet56. Snöbollsurvalet innebär en 

sorts bekvämlighetsurval då ett antal personer som är relevanta för studien väljs ut och 

sedan ombeds att kontakta ytterligare respondenter som är relevanta för studien.57  

 

I de gruppintervjuer som kommer att genomföras i studien inom VA-avdelning i Växjö 

kommun kommer respondenterna att utgöras av två till tre personer vilka arbetar inom 

avdelningen. Valet av respondenter gjordes med ett snöbollsurval. Vi kontaktade 

kvalitetschefen, som även är vår kontaktperson på VA-avdelningen i Växjö kommun. 

Hon kontaktade i sin tur avdelningens VA-chef och den ekonomiansvarige för att fråga 

dem ifall även de ville delta i intervjuerna. Det här innebär att respondenturvalet är 

något godtyckligt, dels på grund av att det bara är tre personer som kommer att 

intervjuas och dels för att de inte valdes ut på något slumpmässigt sätt. Ytterligare något 

som måste beaktas är att respondenterna kommer att intervjuas tillsammans och kan vid 

intervjutillfällena bli påverkade av varandras åsikter. Empirin kan då eventuellt bli 

påverkad, det här är något som vi är medvetna om och har i åtanke. Dock anser vi det 

vara av mindre betydelse då valet av respondenter utgörs av de personer som för vår 

studie är mest lämpade och är de som besitter den information som vi efterfrågar. 

2.3.3 Dokument som datakälla 

”Organisationsdokument är mycket heterogena källor som är av speciell vikt för 

forskare i företagsekonomi, inte minst för att det finns så oerhört många sådana 

dokument.” 58 De här dokumenten kan både vara offentligt tillgängliga men även 

inofficiella. Offentliga dokument kan vara årsberättelser, måldokument och PR-

                                                 
52 Bryman, A & Bell, E (2005) s. 377 
53 Ibid s. 349 
54 Ibid s. 124 ff 
55 Ibid s. 114 f 
56 Holme, I & Solvang B (1997) s. 183  
57 Bryman, A & Bell, E (2005) s. 124 ff 
58 Ibid s. 433 
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material. De inofficiella dokumenten kan vara mötesprotokoll, organisationsscheman 

och PM. De här dokumenten kan i en fallstudie användas som hjälp för forskaren att 

beskriva och förstå företaget och dess verksamhet. Det kan finnas svårigheter att få 

tillgång till de här dokumenten vilket kan leda till att forskaren måste förlita sig på 

enbart allmänt tillgängliga dokument. Det kan i sin tur leda till att han/hon går miste om 

värdefull information.59  

 

I vår studie kommer dokumenten att utgöras av material från VA-avdelningens 

redovisningssystem men även av kompletterande material vilket kommer hämtas från 

relevanta databaser. Materialet kommer bland annat utgöras av årsrapporter, utdrag från 

VA-avdelningens budget, annat internt genererat material samt statistik från olika 

källor. De dokument som kommer att användas i studien presenterar i appendix F. 

Samarbetsvilligheten som tidigare nämnts hos de berörda personerna inom VA-

avdelningen kommer att motverka de eventuella problemen kring access till relevanta 

dokument.  

2.4 Designkriterier vid fallstudier 

Kvaliteten på en forskningsdesign såsom fallstudie kan bedömas genom vissa logiska 

kriterier.60  

2.4.1 Begreppsvaliditet 

Den här validiteten hotas av att forskaren formulerar mått som inte är tillräckligt 

operationella och att subjektiva ställningstaganden ligger till grund för datainsamlingen. 

Sätt att stärka den här är genom att använda sig av fler empiriska källor i studien och att 

låta insatta personer läsa igenom ett utkast till fallstudierapporten.61 I vårt fall visar sig 

det första sättet genom att vi kommer att intervjua fler än en person, samtidigt som både 

externa och interna företagsdokument används. Efter att några intervjuer har genomförts 

kommer vi även att låta insatta personer ta del av rapporten där de får uttrycka sig om 

det finns några konstigheter i någon del av studien. På det sättet får vi en respons från 

berörda personer och kan därmed stärka tillförlitligheten i studien genom en högre 

begreppsvaliditet. 

                                                 
59 Bryman, A & Bell, E (2005) s. 433 ff 
60 Yin, R (2007) s. 54 
61 Ibid s. 55 f 
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2.4.2 Intern validitet 

Den här validiteten hotas främst av falska samband och effekter, den är dock bara av 

intresse vid förklarande eller kausala undersökningar. Det innebär att forskaren vill 

säkerställa att forskningen har utförts i enlighet med de regler som finns. För att uppnå 

ett kausalt samband kan respondenterna få ta del av informationen och tillförsäkra att 

informationen är rätt.62 I vår studie kommer vi att öka den interna validiteten genom att 

låta respondenterna läsa igenom den information som vi har genomarbetat från 

intervjuerna. Respondenterna får sedan möjlighet att uttrycka sig om vi har uppfattat 

verkligheten på rätt sätt.  

2.4.3 Extern validitet 

I många studier eftersträvas den externa validiteten, att kunna överföra resultatet från en 

studie till många fler.63 För att öka möjligheten till en överförbarhet kan resultatet 

beskrivas noga och fylligt. Problemet med fallstudier är att den externa validiteten utgör 

ett hinder då det i fallstudier studeras ett specifikt fall och resultatet av den kan då inte 

generaliseras till andra studier. Ytterligare en faktor som minskar den externa validiteten 

är då icke- slumpmässiga urval används. Eftersom inte alla har samma möjlighet att 

komma med i urvalet är det svårt att generalisera resultatet.64 Extern validitet är något 

som inte kommer att eftersträvas i den här studien om VA-avdelningen i Växjö 

kommun då det är en specifik studie för den här verksamheten. I syftet eftersträvas inte 

någon generalisering dock utesluts inte möjligheten för andra kommuner att ta till sig 

resultatet i studien.  

2.4.4 Reliabilitet 

Begreppet berör hur tillförlitlig studien är och i vilken utsträckning studien kan 

upprepas för att få samma resultat65. Det är därför av stor vikt att tillvägagångssätt och 

alla faser i forskningen beskrivs på ett noggrant och utförligt sätt. På det här sättet kan 

en eventuell upprepning av studien underlättas och därmed ökas reliabiliteten.66 I vår 

studie kommer metoder och tillvägagångssätt beskrivas på ett grundligt sätt för att öka 

trovärdigheten och underlätta en granskning av arbetets gång. 

                                                 
62 Yin, R (2007) s. 56 f 
63 Merriam, S (1994) s. 183 
64 Yin, R (2007) s. 57 f 
65 Halvorsen, K (1992) s. 42 
66 Yin, R (2007) s. 59  
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2.5 Praktiska frågor kring arbetsgången 

Under den första intervjun med tre berörda personer på VA-avdelning i Växjö kommun 

fick vi klartecken att efter godkännande av dem använda både siffror och namn i vår 

studie. Då Växjö kommun är en offentlig organisation med en ekonomi som inte är 

sekretessbelagd för allmänheten innebär det inget hinder för oss i studien.  

 

Regelbunden kontakt kommer att hållas med avdelningen för att kontinuerligt stämma 

av att vi är på rätt spår samt uppdatera dem kring arbetets gång. Vi ser det som en viktig 

del att ha ett väl fungerande samarbete där ett utbyte som gynnar båda parter uppstår.  

 

Då arbetet närmar sig sitt slut kommer en presentation av arbetet att ske för VA-

avdelning i Växjö kommun. Presentationens form kommer att bestämmas i ett senare 

skede i samverkan med de berörda personerna inom verksamheten. 
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3 Referensram 
 _____________________________________________________________________  

 referensramen kommer teorier att behandlas för att kunna göra en fortsatt 

empirisk insamling samt en analys av det insamlade materialet. De främsta 

teorierna och referenserna som kommer att behandlas handlar om 

prestationsmätning, nyckeltal, naturliga monopol samt kvalitets- och processtyrning. 

 _____________________________________________________________________  

3.1 Prestationsmätning 

Det finns många olika sätt att definiera prestationsmätning och styrning av den. 

Prestation i sig kan ses från fem olika dimensioner vilka är tid, kostnad, extern kvalitet, 

intern kvalitet och flexibilitet. Det innebär således att vad som anses vara en god 

prestation skiljer sig åt mellan olika företag beroende på vad som bedöms som viktigt 

att vara duktig på. De fem dimensionerna är dock inte oberoende av varandra utan till 

exempelvis påverkas kostnaden för produktionen av ledtiden för 

produktionsprocessen.67 I det stora hela blir prestationsstyrningen vad organisationen 

själv gör den till.68 En definition av prestationsstyrning är: 

 
a process for establishing a shared understanding about what is to be achieved, and how it is 

to be achieved, and an approach to managing people which increase the probability of 

achieving job-related success.69 

 
Organisationens ledningsförmåga kan förbättras, kommunikationsmöjligheter kan 

utvecklas, motivation kan ökas, förändrade attityder och en mer prestationsorienterad 

kultur kan uppnås genom att ha en väl fungerande prestationsstyrning. Genom att bara 

implementera prestationsstyrning kan däremot inte allt det här uppnås utan fokus bör 

istället läggas på tre eller fyra huvudområden som är i stort behov av förändring. 

Innebörden är att målet för prestationsstyrningen ska läggas på en lagom nivå och inte 

bli för omfattande, annars finns risken för att den blir en för krävande process.70  

 

Det som hela tiden eftersöks i organisationen är framgång. Framgång kan uppnås ifall 

vissa kritiska faktorer, så kallade framgångsfaktorer, styrs på rätt sätt. Det innebär ett 

                                                 
67 Jansen-Vullers, M et al (2008) s. 333 f 
68 Hartle, F (1997) s. 11 f 
69 Ibid s. 12 
70 Ibid s. 18 
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antagande om att organisationer ser det som önskvärt att nå framgång samt att 

möjligheten att nå den ökar med genomtänkt arbete och tankeverksamhet. Att nå 

framgång sker därför inte av en slump. I arbetet mot framgång är det viktigt att ställa sig 

tre frågor, nämligen (1) vad har organisationen för förutsättningar, (2) vad är framgång 

för organisationen samt (3) vilka är framgångsfaktorerna som ska ta organisationen 

dit?71 

 

Då nyckelfaktorerna ska tas fram finns det två viktiga aspekter att ta hänsyn till. Den 

första är att alla organisationer inte har samma framgångsfaktorer, då det inte finns 

några generella sådana. Det är extremt viktigt att kunna se de unika sambanden vilka 

skapar framgång i den specifika organisationen. Den andra aspekten att ta hänsyn till är 

att våga bestämma sig för vilka framgångsfaktorer som finns i den egna organisationen 

och inse att de inte är huggna i sten. Väljs felaktiga framgångsfaktorer måste de bytas ut 

samtidigt som gamla framgångsfaktorer måste uppdateras då de efter en tid kan bli 

föråldrade. Det handlar alltså om att våga ifrågasätta sitt framgångskoncept och stegvis 

byta ut sina framgångsfaktorer.72  

 

För att kunna få en överblick av prestationen måste den kunna mätas och presenteras på 

ett objektivt sätt. Det innebär att vissa mått måste utvecklas för att kunna kvantifiera 

prestationen och därmed göra den jämförbar med de önskade målen som sätts upp för 

att bidra till framgång.73  

 

Det finns ofta en missnöjdhet med prestationsmätningssystem och kritik kring den. 

Orsaker till missnöjdheten kan förklaras av den pågående jakten efter icke-finansiella 

faktorer som förutsäger den finansiella prestationen men även av önskan att ha så 

många prestationsmått som möjligt.74 Om organisationen har för få mått eller för många 

spelar ingen roll då det är vanligt bland organisationer att personalen på 

ekonomiavdelningen anser att prestationsmätningssystemet inte speglar ledningens mål. 

Enligt flera undersökningar som har gjorts av Institute of Management Accountants 

anser många ekonomiansvariga att organisationens prestationsmått är dåliga eller 

mindre passande. Även om en minskning har skett i antalet personer som inte gillar 

                                                 
71 Catasús, B (2008) s. 12 ff 
72 Ibid s. 15 
73 Anupindi, R et al (2006) s. 6 
74 Siverbo, S & Johansson, T (2006) s 271 
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prestationsmåtten upplever inte de inom organisationens ekonomiavdelning att de här 

förändringarna är till det bättre för prestationsmåtten.75 

 

För att hitta ideala prestationsmätningsmått som speglar ledningens intresse måste 

organisationen fråga sig vilka egenskaper som de vill att måtten ska besitta. Det finns 

fem krav som ställs på de ideala måtten. Det första är att de ska vara få till antalet vilket 

underlättar att hålla kontroll över dem och information inte går förlorad. Det andra 

kravet är att de ska ha en förutsägande förmåga, måtten ska kunna förutspå hur den 

finansiella prestationen kommer att se ut. Det tredje kravet är genomtränglighet vilket 

innebär att de ska kunna användas överallt i hela organisationen. Det fjärde kravet är 

stabilitet vilket menas att måtten gradvis ska förändras och vara relativt stabila för 

organisationen. Det sista kravet är att de ska ha en förmåga att kunna kompensera 

personalen om de uppnår den prestation som måtten eftersträvar.76  

 

Att finna de här ideala prestationsmåtten som speglar ledningens intresse är dock väldigt 

svårt för organisationer. Det beror på att organisationerna har väldigt många mått vilket 

gör det svårt för dem att få ner dem till bara ett fåtal mått. Ytterligare en anledning är att 

organisationer lätt kan tappa sin förmåga att skilja de mått som ger den information om 

den framtida finansiella prestationen från de mått som inte ger den informationen.77 

 

Förutom de ovanstående anledningarna till varför det uppstår en skillnad mellan ideala 

mått och de mått som organisationerna använder finns det en fundamental orsak till det. 

Den moderna föreställningen av prestation är att allt i organisationen inte kan mätas. 

Föreställningen ser organisationen som en tillgång som har möjligheten att generera 

nutida och framtida kassaflöden men de framtida kassaflödena kan inte mätas. Det som 

kan mätas är nutida kassaflöden och indikatorer på framtida kassaflöden i form av icke-

finansiella mått. I bästa fall kommer de icke-finansiella måtten vara de näst bästa måtten 

för organisationen då framtida kassaflöden ska uppskattas. Den här uppskattningen är 

bristfällig vilket är anledningen till att måtten är näst bäst för organisationen. Med det 

                                                 
75 Meyer, M (2002) s. 1 
76 Ibid s. 6 f 
77 Ibid s. 6 f 
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här i åtanke blir det svårt för organisationen att få motivation att leta efter bättre mått 

som oundvikligt kommer vara näst bäst.78 

 

Trots kritiken har intresset för prestationsmätning under senaste åren ökat, särskilt 

användningen av icke-finansiella mått.79 Sverige är ett av de länder där 

prestationsmätning har ökat i användningen och det har främst visat sig i den offentliga 

sektorn.80 Den offentliga sektorn skiljer sig i många fall mycket från vanliga företag och 

en förklaring till skillnaderna är: 

 

Public and non-profit organizations are differentiated in comparison with their commercial 

counterparts in the private sector. There is no profit maximising focus, little potential for 

income generation and, generally speaking, no bottom line against which performance can 

ultimately be measured./../81 

 

Två generella mål inom den offentliga sektorn kan sägas vara att maximera prestationen 

samtidigt som kostnaderna minimeras.82 VA-avdelningen, som är en del av den svenska 

offentliga sektorn, kan mäta sin effektivitet och prestation genom att följa utvecklingen 

av kvalitet, säkerhet, miljö och kostnader. De här faktorerna ska styras mot uppsatta mål 

och uppnås under en effektiv ledning och styrning av verksamheten. Att ledningen och 

styrningen är effektiv blir extra viktigt inom just VA-avdelningen på grund av de 

avancerade behandlingsprocesser som finns vilka kräver ständig reglering.83 Dock är 

svenska kommuners framgångskriterier svåra att utvärdera, vilket gör det svårt för 

kommunerna att bevisa sin effektivitet.84 

3.2 Nyckeltal 

Det finns många olika sätt att mäta prestationen på, nyckeltal är ett av de här sätten.85 

”Nyckeltalen består i regel av kvoter och visar därför effektiviteten i olika avseenden 

genom att sätta resultatet i relation till de insatta resurserna.”86 Det innebär att hänsyn 

tas till hur mycket resurser som har förbrukats för att uppnå just det resultatet. Förutom 

                                                 
78 Meyer, M (2002) s. 8 
79 Micheli, P & Kennerley, M (2005) s. 125 
80 Siverbo, S & Johansson, T (2006) s. 271 och Mattisson, O & Thomasson, A (2007) s. 442 
81 Micheli, P & Kennerley, M (2005) s. 125 
82 Mattisson, O & Thomasson, A (2007) s. 442 
83 Stahre, P et al ( 2000) s. 2 f 
84 Siverbo, S & Johansson, T (2006) s. 273 
85 Catasús, B et al (2008) s. 16 
86 Sundberg, L (1998) s. 3 
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det är en fördel att jämförelser kan göras mellan företag av olika storlek med hjälp av 

nyckeltalen och att jämförelserna kan göras över tiden, såväl mellan olika företag som 

inom det egna.87  

 

En av de främsta förutsättningarna för nyckeltal är att de utgör förenklingar av 

verkligheten såsom den uppfattas, det vill säga att alla komplexa relationer som finns i 

organisationen inte kan återges av dem. Ännu en förutsättning för att ett tal ska ses som 

ett nyckeltal är att det ska spegla något som det finns intresse för inom organisationen. 

Ett tal som inte bidrar med någon relevant information kan därför inte anses vara ett 

nyckeltal.88 Sist men inte minst måste nyckeltalet utgöras av ett tal, det kan inte vara 

ord.89 

 

För att få ut så mycket som möjligt av nyckeltalen vill organisationen jämföra dess 

intresse med något, det vill säga med en jämförelsebas. Det vill säga:90 

 

basJämförelse

Intresse
Nyckeltal = 91 

 
 Med den här formeln blir det möjligt att konstruera vilka nyckeltal som helst, där 

endast fantasin sätter stopp. Vid valet av jämförelsebas blir det därför viktigt att tänka 

över vad som kan ha ett samband samtidigt som den bör spegla organisationens strategi. 

Det är vanligt att nyckeltalen används som en varningsflagga för om något är fel. De ska 

vara indikatorer som visar hur det går för verksamheten och visa vart det finns 

ineffektiviteter. På så vis kan ledningen med hjälp av nyckeltalen styra organisationen i 

rätt riktning.92 

 

Det finns tre olika problem med nyckeltal som bör beaktas vid användningen. Det 

första är som tidigare nämnts att nyckeltal är en förenkling av verkligheten och att allt 

därmed inte kan speglas i nyckeltalen, vilket leder till att viktiga delar kan försvinna. Ett 

sätt att arbeta emot det här är att använda sig av flera nyckeltal.  Det andra problemet är 

                                                 
87 Sundberg, L (1998) s. 46 f 
88 Catasús, B et al (2008) s. 16 f 
89 Ibid s. 32 
90 Ibid s. 17 ff 
91 Ibid s. 17 
92 Ibid s. 17 ff 
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att nyckeltalen kan innebära informationsöverskott där individen inte kan ta till sig all 

den information som nyckeltalen ger. För att lösa det här kan informationen minskas 

men då finns risk att det första problemet återkommer. Det tredje problemet berör 

beräkningen av nyckeltal och ifall den har förändrats. Det kan då bli svårt att jämföra 

nyckeltalen över åren. I en övergångsfas bör de därför beräknas parallellt.93 

 

Vid konstruktion av nyckeltal kan 

organisationen börja med antingen steg 1 

eller steg 4 som visas i figur 3.1. 

Utgångspunkten blir antingen det 

verksamheten har intresse för eller det den 

har lätt för att mäta. Ifall utgångspunkten 

utgörs av organisationens intresse måste de 

fundera ut ifall det går att mäta på ett smidigt 

sätt. Visar det sig att det är komplicerat kan 

de välja att använda sig av alternativa 

surrogatmått. Ett surrogatmått mäter indirekt 

samma sak men är mindre tidskrävande.94 

”Surrogatmått är ett effektmått som har ett samband med den effekt som är det 

egentliga slutmålet för en åtgärd och /…/ används som ersättare för detta” 95. När 

måtten väl är valda börjar datainsamlingen och prestationen går att mäta.96 Modellen 

återkommer senare i arbetet och kommer vara en utgångspunkt vid analys och 

framtagning av nyckeltalen som utformas i studien.  

3.2.1 Syfte 

Nyckeltal kan ha sex olika syften vilka är lärande, belöning, kontroll, mobilisering, 

legitimering och extern rapportering. Lärandesyftet handlar om att organisationen ska 

lära sig mer om hur saker hänger ihop och acceptera samband mellan nyckeltal för att 

på så sätt bli bättre på att styra mot framgång.97 Belöningssyftet innebär att 

organisationen ska motiveras att arbete hårdare och styras mot vad organisationen anser 

                                                 
93 Catasús, B et al (2008) s. 28 f 
94 Ibid s. 30 f 
95 Furberg, B (2002) s. 1672 
96 Catasús, B et al (2008) s. 30 f 
97 Ibid s. 38 f 

Figur  3.1 : Fyra steg vid nyckeltalskonstruktion. 
Catasús, B et al (2008) s. 31 

(1) Vill beskriva 
(Val av teoretisk definition) 

(2) Går i princip att mäta 
(Tänkbara operationella definitioner) 

(3) Väljer istället att mäta 
(Tänkbara surrogatmått) 

(4) Mäter och registrerar 
(Datafångst) 
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vara framgång.98 Kontrollsyftet innebär att nyckeltalen får en övervakande roll som 

fungerar som en varningsklocka ifall det finns risk för en negativ utveckling.99 Det 

mobiliserande syftet är att genom nyckeltal uppmärksamma ett område där resurser 

behövs så att en åtgärd ska kunna genomföras för att få upp intresset för området.100 

Legitimeringssyftet är att utifrån förväntningar konstruera nyckeltal så att 

organisationen visar upp ett legitimt yttre.101  

 

Med studiens ändamål i åtanke kommer ett av syftena att beskrivas närmre. Det externa 

rapporteringssyftet går ut på att kartlägga sin ambition för att på ett bra sätt kunna 

presentera den för de externa parterna. Det finns tre ambitioner; synliggöra, beskriva 

samband och dramatisera. Ambitionen att synliggöra innebär att organisationen inte vill 

hålla all information öppen för externa parterna. Att beskriva samband innebär att 

organisationen vill skapa en förståelse för de externa parterna över hur värde skapas i 

organisationen och hur delarna hänger ihop. Dramatiseringsambitionen innebär att 

organisationen ska veta vad de externa parterna är intresserade av. Det är inte bara 

ambitionen som bestämmer hur nyckeltalen ska förmedla informationen utan det beror 

även på vem informationen ämnar rikta sig till. Ett perspektiv som berör frågan är 

samhällsperspektivet, vilket innebär att en långsiktighet och hållbarhet i verksamheten 

ska belysas i nyckeltalen.102 

 

 

                                                 
98 Catasús, B et al (2008)  s. 49 
99 Ibid s. 44 
100 Ibid s. 54 
101 Ibid s. 57 
102 Ibid s.  60 ff 

Figur 3.2: Prestation och perspektiv (modifierad version), Catasús, B (2008) s. 62 
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3.2.2 Offentliga organisationer och VA-verksamhet 

I offentliga organisationer bör resultatmåtten spegla politiska och effektivitetsmässiga 

ambitioner som finns inom verksamheten och måtten bör vara flera till antalet. 

Kvantitativa och kvalitativa egenskaper bör ställas i relation till de förbrukade 

resurserna, vilket också bör återges av resultatmåtten. Viktigt blir att de interna 

resultatmåtten samvarierar med de externa.  De politiska och effektivitetsmässiga 

ambitionerna som finns i den interna enheten sätts av externa resultatmått, vilka i sin tur 

bestäms av bland annat ägarna eller huvudmännen. Anledningen till att de interna 

resultatmåtten bör samvariera med de externa är på grund av att ägarna eller 

huvudmännen har en tendens att sätta för abstrakta och svårmätbara resultatmått. De 

måste därför göras om till mer verksamhetsnära och lätthanterliga interna 

resultatmått.103 

 

Nyckeltal kan inom den offentliga sektorn och VA-verksamheten bidra till att skapa 

jämförande konkurrens. Den jämförande konkurrensen är ett bra sätt för att försöka 

motverka att naturliga monopol blir ineffektiva i förhållande till konkurrensutsatta 

organisationer. De relevanta jämförelserna kan göras med generella riktvärden, 

branschnyckeltal eller börvärden. Riktvärdena är specifika gränsvärden som ställts upp 

av myndigheter för till exempel kvalitet och utsläppsnivåer. Branschnyckeltal innebär 

att nyckeltal jämförs med motsvarande som andra VA-verk använder sig av. Börvärden 

används för att säkerställa VA-verkets utveckling och prisstabilitet genom att de bör 

vara av en viss storlek. Ett problem som kan uppstå vid jämförelser är ifall olika 

definitioner av nyckeltalen används vilket kan orsaka missvisande jämförelser. De 

lokala förhållandena för VA-verken kan även påverka jämförelsernas riktighet.104  

 

Det faktum att olika kommuner redovisar på olika sätt och har olika bokföringspraxis 

försvårar ytterligare jämförelsernas tillämplighet. En jämförelse förutsätter generellt 

accepterade redovisningsprinciper och att beräkningar av de branschnyckeltal som 

används sker på samma sätt. Då det finns brister i sådana generellt accepterade principer 

är möjligheten till sådana jämförelser begränsade inom den offentliga VA-

verksamheten.105 

                                                 
103 Catasús, B et al (2008) s. 34 
104 Stahre, P et al ( 2000) s. 4 
105 Tagesson, T (2007) s. 259 
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För att få en helhetsbild av verksamheten kan VA-verkets ekonomi, servicenivå och 

utvecklingen över tiden ses över genom styrningsnyckeltal. Vid nyckeltalens 

utformning är det viktigt att tänka på att de ska vara tydligt definierade, lätta att mäta, 

kontrollerbara, lättförståeliga och inte vara för många till antalet. På senare år har ett 

ökat fokus hamnat på effektivitet, kundfrågor, en bredare miljösyn och 

kompetensfrågor. Därav har ett förslag uppkommit till hur mål och styrningsnyckeltal 

ska utformas inom VA-verksamheten, vilket framgår av figur 3.3. 

 

Kundtillfredsställelse Mål, nyckeltal och mätmetoder som speglar
kundförväntningar och kundtillfredsställelse; funktionell kvalitet.

Kvalitet och tillgänglighet Mål och nyckeltal som beskriver teknisk kvalitet och tillgänglighet i 
vatten leverans och avledningar av avloppsvatten.

Miljö Mål och nyckeltal som beskriver hur VA-systemet minskar
miljöpåverkan med minskande resursförbrukning; gröna nyckeltal

Personal/organisation Mål och nyckeltal för effektivitet, kompetensutveckling och
arbetsmiljö.

Ekonomi Mål och nyckeltal för VA-taxa, driftskostnader, kapitalkostnader,
investeringar och dylikt.
Figur 3.3: Förslag till struktur för mål och styrningsnyckeltal inom VA , Stahre, P (2000) s. 6  

 

Genom den funktionella kvaliteten kan kundtillfredsställelsen skildras. Den funktionella 

kvaliteten är hur kunden upplever att vattenkvaliteten och leveranssäkerheten är, vilket 

är det som beskriver hur tillfredställd kunden är över vattenkvaliteten. Att fånga upp 

kundtillfredsställelsen kan göras genom att sammanställa rapporterade klagomål eller 

genomföra kundenkäter.106  

 

Den tekniska kvaliteten och tillgängligheten beror på dricksvattenkvaliteten, 

ledningsnätets status samt avloppsreningens funktion. Brister inom kvaliteten kan 

påverka tillgängligheten och kvaliteten på vattnet till exempel om vattenledningsnätet 

har brister kan avbrott i vattenleveransen uppstå och vattnets kvalitet kan försämras. 

Olika sätt att mäta det är bland annat genom antalet avloppsstopp, källaröversvämningar 

och vattenläckor.107  

 

Miljöaspekten påverkas främst av att lagar måste följas avseende utsläppen och att 

slammet som uppstår vid reningsprocessen måste ha en hög kvalitet för att kunna 

                                                 
106 Stahre, P et al ( 2000) s. 7 
107 Ibid s. 8 ff 
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återanvändas inom jordbruket.108 Det är då av stor vikt att följa Miljöbalken vilken 

bland annat klargör att människors hälsa och miljön måste skyddas, värdefulla natur- 

och kulturmiljöer skyddas samt att den biologiska mångfalden bevaras109. Aspekter som 

är av vikt att kontrollera blir då tillförseln av oönskade ämnen, resursförbrukning, VA-

verksamhetens totala miljöpåverkan samt återanvändning och återvinning.110  

 

Intresset av personalens motivation och trivsel har under de senaste åren ökat, vilket i 

sin tur har lett till att intresset för att ha personalredovisning även ökat. Olika sätt att 

mäta det här är att se till hur sjukfrånvaron är samt se till antalet olyckor och incidenter 

som inträffar på arbetsplatsen.111 

 

Den sista aspekten är ekonomi och den innebär att information måste ges kring hur 

resurserna förbrukas inom VA-verksamheten. Det går att dela upp ekonominyckeltalen i 

tre grupper, nämligen intäkter, kostnader och finansiering. Inom vardera grupp finns det 

sedan olika lösningar för att mäta användningen på ett lämpligt sätt.112 

 

Modellen kommer att användas med studiens problemdiskussion och syfte i åtanke. 

VA-verksamheten ska speglas på ett sätt som är lättare att förstå för att abonnenterna 

ska få en helhetsbild av verksamheten. Modellen ger en tydlig helhetsbild över de 

viktigaste områdena inom verksamheten. Modellen visar icke-finansiella områden som 

kan belysa verksamhetens prestation och kan därmed med fördel användas av 

verksamheter av en icke-vinstdrivande karaktär. Vid framtagningen av nyckeltal 

kommer modellen att återkomma.  

3.3 Naturliga monopol 

Naturliga monopol innebär att det inte finns någon naturlig konkurrens. Det innebär att 

producenten är mer effektiv på marknaden om organisationen är en ensam aktör än om 

det skulle finnas konkurrenter och att naturliga monopol därmed är önskvärt ut ett 

samhällsekonomiskt perspektiv.113 Då det är lätt att de naturliga monopolen missbrukas, 

genom att ta för höga priser, läggs ofta ägarskapet på en offentlig organisation. En 

                                                 
108 Stahre, P et al ( 2000) s. 12 
109 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM 2009-04-28, kl. 14:40 
110 Stahre, P et al ( 2000) s. 12 
111 Ibid s. 13 
112 Ibid s. 13 f 
113 Tagesson, T (2002) s. 1 
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vanlig typ av reglering för att motverka missbruk är att priset inte får överstiga 

självkostnaden för att leverera produkten.114 Ett exempel på en sådan reglering är SOU 

1991:110 som specificerar hur avgifterna ska sättas med hänsyn till resursstyrning och 

finansiering115. Det är dock möjligt att ta ett lägre pris än självkostnaden, det kan vara 

när skattesubventioner tilldelas verksamheten av den kommunala ägaren. Däremot är 

det inte så vanligt inom VA-verksamheten på grund av att i de flesta kommuner är den 

taxefinansierad och inga skattemedel används.116  

3.4 Total kvalitetsstyrning (TQM) 

Det finns många olika definitioner på kvalitet och hur den uppnås. När en kund köper en 

produkt finns ett bakomliggande behov vilket medför vissa förväntningar på produkten. 

Det blir därför viktigt att de här förväntningarna uppfylls för att kunden ska känna 

tillfredsställelse. Olika faktorer som kan påverka de här förväntningarna är syftet eller 

det avsedda användandet av produkten, men även utseende och prestanda. Det är alltså 

inte enbart produktens pris som påverkar kundens förväntningar på produkten.117 En 

definition blir därmed ”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och 

helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” 118.  

 

I praktiken arbetar ofta organisationer med kvalitetsfrågor som en integrerad del av 

verksamheten. Arbetssättet benämns ofta som Total Quality Management, TQM. En 

tolkning av begreppets innebörd är att ”man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst 

överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett 

kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på 

organisationens processer”119. Det handlar om att organisationen kontinuerligt vill 

förhindra problem, förändra och förbättra i kvalitetsarbetet. En helhetsbild är nödvändig 

så att grundläggande värderingar kan samverka med varandra. De grundläggande 

värderingarna i TQM kallas för hörnstenar och kan sammanfattas i figur 3.4. Arbetssätt 

och konkreta verktyg ska sedan stödja de här hörnstenarna.120 Det kommer att tas upp 

senare och vara en utgångspunkt vid insamlingen av empiri samt vid framtagningen av 

den nya nyckeltalssammansättningen.  

                                                 
114 Tagesson, T (2002) s. 1 och Yudong, Q et al (2008) s. 7 
115 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3281&dok_id=GSB364d1 2009-04-16, kl. 10:15 
116 Tagesson, T (2002) s. 1 och Tagesson, T (2007) s. 248 
117 Sandholm, L (2000) s. 11 f 
118 Bergman, B & Klefsjö, B (2007) s. 26 
119 Ibid s. 37 
120 Ibid s. 37 ff 
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(1) Att sätta kunderna i centrum är av stor betydelse och kvaliteten måste sättas i 

relation till deras behov och förväntningar. (2) Det är även viktigt att inte slumpfaktorer 

spelar in vid beslutsfattande. (3) Eftersom en process upprepas kontinuerligt är det 

därmed viktigt att de hela tiden förbättras och effektiviseras. (4) Det är även viktigt att 

alla andra delar i arbetet hela tiden förbättras och arbetet mot en förbättrad kvalitet hela 

tiden eftersträvas.121 (5) Det här kan underlättas av att medarbetare integreras i 

beslutsfattande och känner sig delaktiga i förbättringsarbetet.122 (6) För att det här ska 

vara möjligt måste ledarskapet inom organisationen främja en kultur där kvalitet 

prioriteras. 123   

 

”Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad” 124. Det är 

grundregeln för TQM. Dramatiska effekter på kvaliteten eller totalkostnaden kan ofta 

uppnås genom små förändringar i det vardagliga arbetet. Det svåra är inte att uppnå 

effekterna, utan att hitta förändringar som skapar dem.125 En viktig del ligger i, som 

beskrevs inom hörnstenarna, att få alla anställda att arbeta med processerna genom att 

arbeta med kvalitetsstyrning och alltid ha det i åtanke. Genom att minska variationer av 

kvaliteten i verksamhetens produkter kan de skapa en bättre effektivitet och nöjdare 

kunder.126  

                                                 
121 Rentzhog, O (1996) s. 11 f 
122 Bergman, B & Klefsjö, B (2007) s. 48 ff och Kano, N (1993) s. 18 
123 Rentzhog, O (1996) s. 12 
124 Bergman, B & Klefsjö, B (2007) s. 47 
125 Ibid s. 47 
126 Sethi, R & Sethi, A (2009) s. 210 
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Figur 3.4: Hörnstenar i TQM, Bergman, B & Klefsjö (2007) s. 39 
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3.4.1 Kvalitetsdimensioner 

För en kund kan det finnas många dimensioner kring produktkvaliteten. Som tidigare 

nämnts innefattar begreppet produkt både varor och tjänster. Gränsen mellan de båda 

kan många gånger vara svävande. Det finns dock åtta kvalitetsdimensioner för 

vardera.127  

 

De åtta dimensionerna för varor är driftsäkerhet, prestanda, underhållsmässighet, 

miljövänlighet, utseende, felfrihet, säkerhet och hållbarhet. Tre av de här dimensionerna 

presenteras lite närmre. Dimensionen driftsäkerhet innebär hur ofta fel inträffar och av 

vilken betydelse felen har. Dimensionen miljövänlighet avser varans inverkan på natur 

och miljö, samt hur produktionen har miljöanpassats. Dimensionen säkerhet innebär att 

varan inte ska utgöra någon skaderisk för person eller egendom.128 Alla åtta 

dimensionerna kommer att tas upp, mer eller mindre, senare i empirin.  

 

Intresset för tjänster och kvaliteten på dessa har på senare år ökat betydligt. Det blir 

extra tydligt i dagens samhälle då många köper en vara men är egentligen ute efter en 

funktion. För organisationernas del blir innebörden att en viktig del i arbetet är 

hantering och förbättring av tjänstekvalitet. I det stora hela skiljer sig dock inte 

kvalitetsarbetet i någon större omfattning för varor och tjänster eller för kombinationer 

av dem. Arbetssätt och verktyg för kvalitetsutvecklingsarbetet är i stort sett detsamma 

oavsett produktens natur.129 

 

De åtta dimensionerna för tjänster är pålitlighet, trovärdighet, tillgänglighet, 

kommunikationsförmåga, tjänstvillighet, artighet, inlevelseförmåga och omgivningen. 

Tre av dimensionerna presenteras lite närmre. Dimensionen pålitlighet innebär att det 

som utlovats faktiskt blir utfört i enlighet med vad kunden förväntar sig. Dimensionen 

trovärdighet berör frågan om kunden kan lita på leverantören. Dimensionen 

kommunikationsförmåga handlar om hur organisationen kommunicerar med sina 

kunder på ett sätt som uppfattas som naturligt.130 Alla åtta dimensionerna kommer att 

tas upp, mer eller mindre, senare i empirin. 

                                                 
127 Bergman, B & Klefsjö, B (2007) s. 32 ff 
128 Ibid s. 32 f 
129 Ibid s. 33 f 
130 Ibid s. 36 f 
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3.4.2 Kanomodellen 

Hur kvalitet upplevs är nära relaterat till kundernas förväntningar och deras behov. En 

användbar modell som kartlägger kundernas behov relaterat till graden av 

tillfredsställelse som de upplever är Kanomodellen. Modellen belyser hur 

kundtillfredsställelse kan genereras. I modellen återfinns tre typer av behov som 

bestämmer kundens kvalitetsuppfattning.131  

 

Det första, mest grundläggande 

behovet är basbehovet som nästintill 

kan sägas vara omedvetet. Kunden 

kräver att behovet uppfylls och det är 

ett måste för organisationen att vilja 

tillfredsställa det, annars blir kunden 

väldigt missnöjd. Det andra behovet 

är det uttalade behovet, vilket är det 

som kunden förväntar sig bli 

tillfredsställt av produkten och det anses för kunden vara viktigt.  Behovet går att finna 

på marknaden av alla aktörer inom samma bransch. Det sista behovet, det omedvetna, 

ligger latent och omedvetet i kundens preferenser. Ett attraktivt värde och en 

konkurrensfördel kan skapas för organisationen om behovet möts. Det här behovet är 

inte lika lättillgängligt på marknaden.132 Kanomodellen kommer senare i arbetet att 

ligga till grund för vissa argument och resonemang kring nyckeltalsframtagningen. 

Modellen kommer därmed att vara ett redskap för att finna nyckeltal som berör de olika 

behoven som verksamheten bör tillfredställa och lägga fokus på. 

3.5 Processtyrning 

En process är en standardiserad serie av aktiviteter som upprepas för att omvandla 

inputs till outputs. Processer är därmed väldigt strukturerade och statiska eftersom de 

hela tiden upprepas.133 ”A process, then, can be defined as a bounded group of 

interrelated work activities providing output of greater value than the inputs by means 

of one or more transformations.” 134 För att uppnå syftet att ha en bra tillverkning måste 

                                                 
131 Sandholm, L (2000) s. 14 f och Tontini, G (2007) s. 600 och Yang, C-C (2005) s 1128 
132 Sandholm, L (2000) s. 15 f och Bergman, B & Klefsjö, B (2007) s. 335 och Yang, C-C (2005) s 1128 f 
133 Rentzhog, O (1996) s. 25 
134 Melan, E (1992) s. 15 
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Figur 3.5: Kanomodellen, Sandholm, L (2000) s. 16 
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organisationers processer optimeras och en god kontroll måste hållas över dem.135 Det 

kan göras genom att identifiera variationer i processerna och försöka eliminera dem. 

Efter det här blir det viktigt att hålla processerna stabila och förbättra dem ytterligare 

ifall det är möjligt. På senare tid har även konceptet spritt sig till att omfatta andra 

processer utöver tillverkningsprocessen, såsom administrativa och ekonomiska 

processer.136   

 

En tanke som funnits långt tillbaka är den som berör tankesättet kring organisationen 

som en svart box. Organisationen förses med inputs som sedan bearbetats i processen 

och resulterar i outputen som går ut från organisationen i form av produkter.137 Inputen 

utgörs av de resurser som organisationen använder sig av för att kunna skapa en 

prestation och utgör ofta en kostnad.138 Resurserna som används måste dock inte 

nödvändigtvis vara fysiska och utgöra en kostnad utan kan till exempel vara en idé som 

sedan behandlas i processen.139 Kundernas behov är avgörande för hur outputen ska bli 

och det är viktigt att se till relationerna med andra aktiviteter samt omgivningen. Fokus 

ligger på att definiera och förstå de här relationerna vilka är komplexa, dynamiska och 

ofta okända.140  

 

Genom att se till processens historia kan processen förbättras. Processen ger information 

om hur väl organisationen tillfredsställer kundernas behov. Det innebär att varje 

observation i form av exempelvis ett klagomål eller ett mätvärde från ett prestationsmått 

kan ses som en möjlighet att förbättra processen.141  

 

En god output kan uppnås på tre olika sätt; antingen genom att arbeta med 

anskaffningsprocessen, att arbeta med prestationsprocessen eller en kombination av de 

båda. I anskaffningsprocessen handlar det om att mäta kostnaderna för inputsen, att 

minimera dem samt kontrollera dem för att uppnå en god output. I prestationsprocessen 

                                                 
135 Rentzhog, O (1996) s. 25 
136 Bergman, B & Klefsjö, B (2007) s. 233 f 
137 Melan, E (1992) s. 14 och Ehrenberg, R & Stupak, R (1994) s. 77 
138 Anupindi, R et al (2006) s. 3 
139 Rentzhog, O (1996) s. 28 
140 Ehrenberg, R & Stupak, R (1994) s. 77 
141 Bergman, B & Klefsjö, B (2007) s. 44 
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handlar det snarare om att läsa av marknaden och att utforma produkter och 

produktegenskaper som efterfrågas av kunderna.142 

 

 

 

Figur 3.6 ovan är den centrala biten i processtyrning. Medarbetarna i en organisation 

bör ha den här modellen i åtanke när de arbetar då det leder till en framgångsrik 

processtyrning. Modellen kan användas i alla processer oavsett detaljnivå, allt från 

interna aktiviteter som utför service åt de interna avdelningarna till kärnaktiviteter som 

utför service åt de externa kunderna. Genom att använda sig av modellen i alla 

processer kan signaler snappas upp från de externa kunderna och implementeras i hela 

organisationen för att sträva mot ett gemensamt mål.143  

3.6 Konceptuell modell 

Referensramens teorier ligger till grund för den kommande empiriska insamlingen. Vid 

insamlingen av empirin kommer teorier som kvalitets-, processtyrning och 

prestationsmätning utgöra basen för det material som är av intresse för studien. 

Intervjuer och intervjufrågor kommer därför utformas med de här i åtanke.   

 

                                                 
142 Rentzhog, O (1996) s. 27 ff 
143 Ibid s. 27 

Figur 3.7:Konceptuell modell, egenkonstruerad. 
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Figur 3.6: Processen i organisationen, ”The Black Box”(modifierad version),  
Anupindi, R et al (2006) s. 3 
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4 Empiri  
 _____________________________________________________________________  

mpirikapitlet presenterar det material som samlats in genom personliga 

kvalitativa gruppintervjuer. Internt genererat företagsmaterial, broschyrer, en 

årsrapport samt andra relevanta källor har även legat till grund för den 

empiriska insamlingen. Materialet är insamlat med hjälp av teorier såsom offentlig 

verksamhet, miljöredovisning, kvalitets- och processtyrning samt prestationsmätning. 

En presentation av de nuvarande nyckeltalen görs även i slutet av kapitlet samt förs en 

diskussion kring dem. 

 _____________________________________________________________________  

4.1 VA-avdelningen i Växjö kommun 

Växjö kommun är en av Sveriges 290144 kommuner och är belägen i Smålands skogar. 

Hierarkin i kommunen ser ut som följande. Det högst beslutande organet inom 

kommunen är kommunfullmäktige som utgörs av folkvalda politiker. Under 

kommunfullmäktige sitter kommunstyrelsen som leder och 

samordnar kommunens verksamhet, samt ansvarar för 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den 

dagliga verksamheten som sköts under kommunstyrelsen är 

det nämnderna som ansvarar för. De har även ansvar för att 

förbereda ärenden samt genomföra beslut som fattas i 

kommunfullmäktige. Däremot är det inte politikerna som 

utför det praktiska arbetet inom respektive arbetsområde, 

utan det utförs av tjänstemännen inom förvaltningarna. Alla 

nivåerna i hierarkin påverkas och styrs av styrande 

dokument såsom kommunallagen vilken är gemensam för 

alla kommuner och landsting.145 

 

En av nämnderna i Växjö kommun är tekniska nämnden vilken är överställd tekniska 

förvaltningen.146 Vatten- och avloppsavdelningen (VA-avdelningen) i Växjö kommun 

faller under den tekniska förvaltningen och utgör en operativ avdelning.147 VA-

                                                 
144 http://www.kommundirekt.com/ 2009-04-15, kl. 10:45 
145 http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=30270 2009-04-15, kl. 11:15 
146 http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=32832 2009-04-15, kl. 11:35 
147 http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=29091 2009-04-15, kl. 11:15 
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avdelningens uppgift är att till ett överkomligt pris förse hushåll och företag med ett 

dricksvatten av god kvalitet i tillräckliga mängder och att ta hand om avloppsvatten på 

ett ansvarsfullt sätt vilket innebär att minimala biverkningar på hälsa och miljö uppstår. 

De ska även arbeta för att näringsämnen tas tillvara på samt att använda så lite 

naturresurser som möjligt.148  

4.1.1 Kostnadsstruktur  

VA-avdelningen i Växjö kommun är uppdelad i fyra sektioner/ansvarsområden vilka är 

produktion, distribution, kvalitet och service. Sektionerna är olika stora och bär därför 

olika stora delar av de totala kostnaderna för VA-avdelningen. Produktionssektionen 

innefattar driftområdena vatten och avlopp. Sektionen bär den största delen av 

sektionernas totala kostnader då de största kostnadsdrivarna, el och kemikalier, finns 

inom denna. Distributionssektionen berör aspekter som planering/utredningsgrupp, 

abonnentkontakt och rörnätsservice. Sektionen bär den näst största delen av 

sektionernas totala kostnader på grund av att all byggnation och planering innefattas 

här. Den tredje sektionen kvalitet innefattar miljö/processgrupp och laboratorium.  Den 

sista sektionen service innefattar driftsservicegrupp/mekanisk verkstad samt el- och 

systemservicegrupp.149 Kostnadsstrukturen inom VA-avdelningen i Växjö kommun ser 

ut enligt nedanstående figur 4.2: 

 

 

4.2 Kvalitetsstyrning inom VA-avdelningen i Växjö kommun 

Inom VA-avdelningen i Växjö kommun strävar de efter att upprätthålla en hög kvalitet 

på både produkten de levererar och hur den distribueras. Vattenkvaliteten kan variera på 

många olika sätt bland annat genom lukt, temperatur och smak. Ett exempel på en 

förbättring som VA-avdelningen har gjort är att Växjö nu får sitt vatten ifrån Bergaåsen 

                                                 
148 VAV (1997) s. 21 
149 VA-avdelningen i Växjö kommun, ”Uppföljning driftbudget 200812-4” 
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Figur 4.2: Kostnadsstruktur, egenkonstruerad 
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istället för ifrån Helgasjön. Anledning till bytet är att många klagomål kring 

dricksvattnets kvalitet (smak, lukt och färg) har förekommit under många år och med 

vatten från Bergaåsen kan VA-avdelningen leverera vatten med högre kvalitet. Då 

vattnet som finns i Bergaåsen är ett grundvatten kräver det mindre kemikalier och en 

kortare reningsprocess vilket innebär ett naturligare vatten.150 Bergaåsprojektet 

illustrerar även att VA-avdelningen i Växjö kommun har insett vikten av att tillgodose 

abonnenternas behov och förväntningar på vattnet. Olika behov som abonnenterna har 

eller kan ha är; basbehov, uttalande behov och omedvetna behov vilka återfinns i 

Kanomodellen.151  

 

Basbehovet för abonnenterna är att veta att de har tillgång till vatten och avlopp. Ett 

misslyckande att tillfredsställa basbehoven skulle inom VA-avdelningen i Växjö 

kommun kunna vara ifall det under en längre tid inte finns tillgång till vatten, att det 

regelbundet blir långa driftsstopp i avloppen samt att dricksvattnet är giftigt. 

Abonnenterna kräver att alla de här kriterierna ska uppfyllas för att deras grundläggande 

behov av vatten, både dricks- och avloppsvatten, ska tillfredsställas för att vardagen ska 

fungera.152 

 

Det uttalade behovet innebär att abonnenterna har yttrade krav som de förväntar sig ska 

uppfyllas. Inom VA-avdelningen i Växjö kommun innebär det att abonnenterna kräver 

att dricksvattnet ska smaka gott, vara utan missfärgningar och att temperaturen på 

vattnet ska gå att reglera. De uttalade behoven som finns på avloppshanteringen är att 

avloppssystemet ska fungera utan att större anmärkningar såsom driftsstopp och 

källaröversvämningar inträffar alltför ofta. För att abonnenterna i kommunen ska vara 

nöjda och tillfredsställda krävs att även de här behoven uppfylls. 153  

 

Det tredje och sista behovet som är det omedvetna kan vara svårt att identifiera för 

organisationer såsom VA-avdelningen i Växjö kommun. Det här främst då det är 

problematiskt att göra något unikt med både dricks- och avloppsvatten som är en 

basprodukt. Det är svårt att tillföra något extra värde utöver det förväntade eftersom det 

är svårt att skapa några differentierade egenskaper på en produkt som vatten. Dock finns 

                                                 
150 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-04-14 
151 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-04-28 
152 Ibid 
153 Ibid 



- Empiri - 

 - 42 -

det en aspekt som för abonnenterna kan ge en känsla av ett extra värde nämligen 

miljöaspekten. En abonnent som vet att vattnet, både dricks- och avloppsvattnet, är 

producerat och renat i en miljövänlig process kan uppleva det som att de själva bidrar 

till ett miljövänligare samhälle och därmed få en högre tillfredsställelse av produkten. 154  

4.2.1 Hörnstenar inom kvalitetsstyrning155 

Inom VA-avdelningen i Växjö kommun pågår det ett ständigt förbättringsarbete inom 

verksamheten. Inom TQM finns det fem olika hörnstenar vilka kan kopplas till hur VA-

avdelningen i Växjö kommun arbetar för att förbättringsarbetet ska vara så effektivt som 

möjligt. I VA-avdelningen strävar de efter att sätta kunden i centrum, vilket kan åskådas 

på flera olika sätt. Inom den administrativa avdelningen på abonnentsidan har en 

kundtjänst skapats för att på ett snabbare sätt kunna hjälpa abonnenterna med 

faktureringsfrågor. Tidigare sköttes det här tillsammans med VEAB, Växjö Energi AB, 

men nu kan abonnenterna tydligare urskilja kostnaderna för deras vattenförbrukning då 

elkostnaderna utesluts från fakturan. Ytterligare ett sätt som visar hur VA-avdelningen 

sätter abonnenten i centrum, är ett nytt datasystem som de har utvecklat. Med hjälp av 

det här nya systemet kan VA-avdelningen lättare se en abonnents hela historia och 

därmed lättare föra en dialog med abonnenten om ett problem har uppstått.  

 

Inom VA-avdelningen i Växjö kommun har en processingenjör anställts för att arbeta 

med att förbättra processerna inom avdelningen, främst genom att försöka hitta bättre 

kemikalier och minska förbrukningen av dem samt av energin. Delaktigheten inom VA-

avdelningen är även något som eftersträvas. Varje anläggning har ett eget ansvar där de 

har fria händer att förbättra inom sin anläggning, så länge som det inte strider emot 

regleringar och lagar som måste följas. Det skapar en möjlighet för personalen att känna 

engagemang och delaktighet i förbättringsprocessen inom VA-avdelningen. De här två 

hörnstenarna, processarbete och delaktighet, kommer även behandlas i senare stycke 4.3 

om processtyrning. Kvalitetsfokuseringen genomsyrar VA-avdelningen, från ledningen 

och ut till personalen på de olika anläggningarna. Det försöker dem uppnå bland annat 

genom att vid anställningsintervjuer informera de blivande kollegorna om deras 

kvalitetsfokus och vad deras mål är.  

                                                 
154 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-04-28 
155 Ibid 
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4.2.2 Kvalitetsmål inom VA-avdelningen i Växjö kommun 

Inom Växjö kommun uttrycks kvalitetsmålet som ”Vi strävar efter att aktivt utveckla 

våra verksamheter för att tillhandahålla varor och tjänster med erkänt hög kvalitet.” 156 

Det finns ett övergripande förvaltningsmål inom kvalitetsarbetet i VA-avdelningen 

vilket innebär att verksamheten år 2010 ska ha ett väl fungerande verksamhetssystem. 

Ett antal verksamhetsmål som upprättats för att uppnå det övergripande 

förvaltningsmålet är: 157 

 

(1) Vid planering och utbyggnad av /…/ vatten- och avloppsledningar, pumpstationer m.m. 

tillse att en rationell och bra anläggning erhålls till lägsta totalkostnad för bibehållen hög 

standard och god driftsäkerhet. (2) Säkerställa och bibehålla kompetens inom avdelningen. 

(3) Antalet klagomål och antalet anmärkningar på dricksvattenkvaliteten ska minskas (som 

rullande 5-års medelvärde). (4) Antalet källaröversvämningar och driftstörningar på VA-

nätet ska minskas (som rullande 5-års medelvärde) så att leveranssäkerheten av vatten 

upprätthålls. (5) Fungerande dagvattennät som uppfyller nuvarande gällande krav.158 

 

VA-avdelningen har satt upp planerade åtgärder för att kunna uppnå de här 

verksamhetsmålen. För det första målet, att planera och bygga ut anläggningar, planeras 

ett aktivt deltagande i projektledningsprocessen för att kunna bibehålla en låg 

totalkostnad med en fortsatt hög kvalitet och driftssäkerhet. För det andra målet, att 

bibehålla kompetensen, planeras tydligare ansvarsområden att införas. Gällande det 

tredje målet, att minska antalet klagomål på dricksvattnets kvalitet, har ett projekt 

färdigställts nämligen projektet kring Växjös framtida vattenförsörjning, 

Bergaåsprojektet. För det fjärde målet, vilket berör källaröversvämningar och 

driftsstörningar, planeras både sanering och förstärkning av ledningsnätet för att 

motverka stopp i ledningarna. Det femte målet, att uppfylla nuvarande krav, uppfylls 

genom att utreda investeringsbehovet för dagvattennätet.159  

 

Vid kvalitetsarbetet måste VA-avdelningen följa vissa lagar och föreskrifter. En av 

dem är Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10)160. 

Föreskriften behandlar hur en verksamhet, yrkesmässig eller ej, ska hantera 

dricksvattnet samt dess kvalitet. Ett kvalitetskrav som föreskriften specificerar är att 
                                                 
156 VA-avdelningen i Växjö kommun, ”Uppförda mål och åtgärder 2008 081231” 
157 Ibid 
158 Ibid 
159 Ibid 
160 http://www.slv.se/upload/dokument/Lagstiftning/2005-2006/2005-10.pdf 2009-04-20, kl. 10:10  
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vattnet ska vara hälsosamt och rent.161 En annan lag som VA-avdelningen måste följa är 

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Lagen syftar till att skydda miljön 

och människors hälsa genom att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett 

större sammanhang. Det är dock inte enbart en lag som reglerar kvalitetsaspekter inom 

VA-verksamheten, utan den reglerar även kommunens skyldigheter att tillgodose 

vattenförsörjning till invånarna inom verksamhetsområdet, taxesättning samt hur 

verksamheten ska bedrivas et cetera.162 Ytterligare en viktig lag som VA-avdelningen 

måste följa är Miljöbalken (SFS 1998:808) vilken ämnar att nuvarande och kommande 

generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö genom att en hållbar utveckling 

främjas.163 Tillsammans utgör Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten och 

Miljöbalken de viktigaste lagarna vid kvalitetsutvecklingen i VA-avdelningen i Växjö 

kommun.164 

4.2.3 Kvalitetsdimensioner
165

 

VA-avdelningen inom Växjö kommun erbjuder en vara och flera tjänster. Varan är 

själva vattnet och tjänsterna är tillhandahållandet av vattnet samt hanteringen av 

avloppsvattnet. För abonnenterna kan det finnas flera dimensioner kring kvaliteten på 

varan och tjänsterna.  

 

Inom den första dimensionen för varor befinner sig driftsäkerheten, vilket innebär hur 

ofta fel inträffar och av vilken betydelse felen har. Inom VA-avdelningen i Växjö 

kommun uppkommer stora fel väldigt sällan. Små fel såsom bakterier i vattnet, brunt 

vatten eller rör som går sönder kan ske oftare, men de felen är så små att de oftast inte 

märks av abonnenten.  Vid stora fel eller fel som är återkommande tar VA-avdelningen 

felen på allvar och tar sitt ansvar. Dimensionen underhållsmässighet kommer även in 

här då VA-avdelningen inte brukar ha problem med att underhålla och reparera de fel 

som uppstår. 

 

Den andra dimensionen prestanda, hur mycket vatten de kan leverera eller hur mycket 

avloppsvatten de kan hantera, brukar inte vara något stort problem för VA-avdelningen i 

Växjö kommun då de i de flesta fall kan möta abonnenternas behov. Situationer då det 

                                                 
161 http://www.slv.se/upload/dokument/Lagstiftning/2005-2006/2005-10.pdf 2009-04-20, kl. 10:20 
162 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.HTM 2009-04-20, kl. 10:45 
163 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM 2009-04-28, kl. 14:40 
164 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-04-28 
165 Ibid 



- Empiri - 

 - 45 -

kan uppstå problem är under sommarmånaderna när till exempel många 

bevattningssystem är under bruk. Dock är de medvetna om risken och försöker efter 

bästa förmåga förbereda sig. Den tredje dimensionen, miljövänlighet, arbetar VA-

avdelningen mycket på. De strävar hela tiden efter att minska kemikalier i 

rengöringsprocesserna och även att minska den energi som krävs för att hålla igång 

behandlingsbyggnaderna. Miljöfokuseringen inom VA-avdelningen behandlas i ett 

senare stycke.  

 

Säkerhetsdimensionen utgörs av hur säkra abonnenterna känner sig då de konsumerar 

vattnet som VA-avdelningen i Växjö kommun levererar. Det finns alltid en risk för 

externa faktorer, olyckor och sabotage som kan leda till att vattenkällan tar skada, och 

den här risken är utom kontroll för VA-avdelningen. Skulle en olycka ske har en hel del 

skyddsåtgärder införts för att minimera skadan som kan uppstå; bland annat 

skyddsdiken som byggts vid vattentäkter, att pumparna snabbt kan stängas av och vid 

behov kan VA-avdelningen snabbt nå ut till sina abonnenter för att informera dem om 

situationen. 

 

Den första dimensionen för tjänster utgörs av pålitlighet vilket innefattar hur pålitliga 

VA-avdelningen är vad gäller att leverera vatten till abonnenterna. VA-avdelningen har 

reservoarer med vatten som ska räcka till abonnenterna i minst ett dygn vid normal 

förbrukning vilka kan användas om det skulle inträffa ett avbrott. De är pålitliga 

leverantörer av vatten och kunderna känner ett förtroende för dem. VA-avdelningen tar 

som tidigare nämnt ett stort ansvar vid klagomål och försöker alltid hålla en bra 

kommunikation med abonnenterna. Skulle ett fel inträffa går det alltid att nå VA-

avdelningen på ett akutnummer som är tillgängligt dygnet runt. Då klagomål kommer in 

vad gäller kvaliteten följs de alltid upp och inom kort skickas då en tekniker ut till 

platsen där bristen uppstått. Allt det här besvarar de resterande dimensionerna 

tillförlitlighet, kommunikationsförmåga, tjänstvillighet, artighet, inlevelseförmåga och 

omgivning då allt hör samman.   

4.2.4 Miljöfokus inom VA-avdelningen i Växjö kommun 

En kvalitetsdimension inom VA-avdelningen i Växjö kommun är miljödimensionen. 

Som nämndes i inledningen är slagorden för Växjö kommun Europas grönaste stad. 

”VÄXJÖ SOM EUROPAS GRÖNASTE STAD handlar om en hållbar framtid. 
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Ambitionen är att vara en grön plats som präglas av innovativt och brett miljöarbete, 

stark tillväxt, öppenhet, trivsel och ett gemensamt arbete för framtiden.” 166 Växjö 

kommun arbetar ständigt med att försöka uppnå sin vision om en fossilbränslefri167 

kommun. Invånarna uppmuntras därför att vara energisnåla och ha en liten 

miljöpåverkan. Det här ingår i Växjö kommuns miljöprogram, vilket även innefattar 

ytterligare miljömål såsom:168  

 

 (1) Minska de fossila CO2- utsläppen med 50 % per person till 2010 och 70 % till 2025. (2) 

Öka inköp av ekologiska livsmedel. (3) Sluta använda fossila bränslen som olja och bensin. 

(4) Öka cyklandet och resandet med kollektivtrafik. (5) Minska elanvändningen.169  

 

Inom VA-avdelningen i Växjö kommun arbetar de mot de här målen. Under 2008 har 

kommunfullmäktige ställt upp förvaltningsmål som VA-avdelningen ska arbeta mot 

vilka ska hjälpa avdelningen att uppnå de övergripande miljömålen.170 Några av deras 

mål är:  

 

(1) Vi ska minska de fossila koldioxidutsläppen från förvaltningens transporter och service 

till högst 1 168 ton/år år 2015. (2) Minska förbrukningen av elenergi per invånare med 

minst 20 % till 2015 jämfört med 1993 (3) De ekologiska livsmedelsinköpen utgör minst 25 

% av de totala livsmedelsinköpen 2010. (4) Växjö kommun ska högst belasta Mörrumsån 

med 150 ton kväve per år 2015. (5) Växjö kommun ska högst belasta Mörrumsån med 5,5 

ton fosfor per år 2015.171 

 

VA-avdelningen har satt upp planerade åtgärder för att kunna uppnå de här 

förvaltningsmålen. För att uppnå det första målet, att minska koldioxidutsläppen, har de 

bland annat valt miljövänligare alternativ vid resor samt vid inköp av transportmedel i 

större utsträckning än tidigare. Det andra målet, att minska förbrukningen av elenergi, 

håller de ständigt på med genom att bland annat minska den direkta elförbrukningen, 

köpa in energisnåla produkter samt att ge energirådgivning till invånarna i kommunen. 

För att uppnå det tredje målet, att öka inköpet av ekologiska livsmedel, har avdelningen 

gjort vad de kan för att påverka, det vill säga köpt in ekologiskt kaffe och te till 

                                                 
166 Växjö kommun, ”Växjö - Europas grönaste stad”  
167 http://www.miljoportalen.se/ordlista/ploneglossary.2006-04-
12.1575314775/ploneglossarydefinition.2006-07-14.2952183488  2009-04-17, kl. 08:50 
168 http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=31055 2009-04-17, kl. 09:05 
169 Växjö kommun, ”Växjö - Europas grönaste stad” 
170 Personlig intervju, Anneli Ekstedt och Bengt Carlsson, 2009-04-02 
171 VA-avdelningen i Växjö kommun, ”Uppförda mål och åtgärder 2008 081231” 
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medarbetarna. De planerade åtgärderna för det fjärde och femte målet, att minska 

utsläppen av kväve och fosfor i Mörrumsån, ser likadana ut. Där har de jobbat för att 

förbättra reningsprocessen av kväve och fosfor samt utfört sanering av avlopp vilket 

kommer att pågå under flera år.172  

 

Förutom miljömålen och förvaltningsmålen finns det andra saker de måste ta hänsyn till 

och följa. Ett av regelverken som VA-avdelningen följer är Miljöbalken vilken ämnar 

skydda miljö och människors hälsa genom att använda teknik på bästa möjliga sätt med 

avseende på funktion, ekonomi och miljö.173  

4.3 Processtyrning inom VA-avdelningen i Växjö kommun 

Inom VA-avdelningen i Växjö kommun finns det två olika processer, nämligen 

reningsprocessen för dricksvatten och reningsprocessen för avloppsvatten. Båda 

processerna börjar med att inputen tillförs i form av vattenresurser. Dricksvattnet 

kommer från ett råvatten. Ett råvatten kan vara antingen ett ytvatten, det vatten som 

kommer från sjöar och vattendrag, eller ett grundvatten, det vatten som finns i sprickor 

under markytan, i jord och i berg. Reningsprocessen ser olika ut beroende på vilket 

råvatten som används174. Ytvattnet måste alltid behandlas och renas mer än ett 

grundvatten innan det blir drickbart175. Grundvattnet föredras då av VA-avdelningen i 

Växjö kommun till vattenförsörjningen på grund av den mindre omfattande 

reningsprocessen. Avloppsvattnet kommer från spillvatten från hushåll och företag samt 

från dagvatten.176 

 

Numera, efter att ett omfattande arbete har gjorts, tas vatten från Bergaåsen vilken är en 

grusås. Det har därmed borrats brunnar för att komma åt grundvattnet i åsen. Men 

Bergaåsen är bara ett av de tio vattenverk som finns i Växjö kommuns 

verksamhetsområde. För att lyckas med mål som ställts upp inom VA-avdelningen, 

såsom god kvalitet på dricksvattnet samt en ansvarsfull hantering av avloppsvatten, 

måste ett aktivt arbete bedrivas för att förbättra den reningsprocess som krävs. I nuläget 

är målen nådda och arbetet fokuseras på att fortsätta utveckla, optimera och underhålla 

reningsprocessen. VA-avdelningen måste hela tiden hänga med i utvecklingen i 

                                                 
172 VA-avdelningen i Växjö kommun, ”Uppförda mål och åtgärder 2008 081231” 
173 Tekniska förvaltningen i Växjö kommun, ”Regelförteckning” 
174 Katko, T (2000) s. 305 
175 Ibid s. 305 
176 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-04-14 
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teknologin för den aktuella processen samt ständigt sträva efter att förbättra den egna 

prestationen i denna. Därför har en processingenjör anställts för att ständigt arbeta med 

att förbättra processerna som finns inom verksamheten.177  

 

Den ena reningsprocessen, den för dricksvatten, är väldigt komplex och för Bergaåsen 

ser den ut som följande: 

 

 
Figur 4.3: Dricksvattnets process, http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=29052 2009-04-15, kl 14:55 

 

(1-2) Först pumpas råvattnet upp från brunnar som förs till ett behandlingsverk där 

vattnets pH-värde justeras med kemikalier. (3-4) Vattnet renas ytterligare genom att det 

sipprar ner till grundvattennivån igen och sedan pumpas upp igen för att strömma 

tillbaka till ett behandlingsverk. (5-7) Dricksvattnet ska nu pumpas mot Växjö och 

Alvesta tätort. Vattnet passerar två tryckstegringsstationer och efter den sista tas 

bakterier, virus och mögelsvampar bort samt så genomförs en eventuell klorering. (8) 

Det färdiga vattnet transporteras via högreservoarer till abonnenterna.178  

 

                                                 
177 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-03-26 
178 http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=29052 2009-04-15, kl. 15:40 
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Den andra reningsprocessen, den för avloppsvatten, sker i fyra steg och den ser ut som 

följande: 

 

 
Figur 4.4: Avloppsvattnets process, http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=29037 2009-04-15, kl 15:25 

 

Det första steget i avloppsvattnets rening är den mekaniska reningen där större föremål, 

sand och grus rensas bort i två moment.179 Det andra steget i reningsprocessen är den 

biologiska reningen där det syreförbrukande organiska materialet rensas bort genom att 

syre tillsätts i bassängerna för att föda mikroorganismer som utför reningsarbetet. I en 

annan bassäng får mikroorganismerna sjunka till botten och sedan transporteras en del 

av dem bort i form av slam.180 Det tredje steget i reningsprocessen är den kemiska 

reningen.181 I den tillsätts kemikalier för att eliminera fosfor, vilket är skadligt för 

naturen då det bidrar till att sjöar och vattendrag övergöds182. I det fjärde och sista 

reningsstegen filtreras resterande slam och partiklar bort.183  

 

Outputen för VA-avdelningen i Växjö kommun utgörs av det rena dricksvattnet som 

rinner i hushålls och företags kranar samt det renade avloppsvattnet som rinner ut i 

speciella sjöar och vattendrag. Outputen är med andra ord resultatet av de båda 

reningsprocesserna för dricks- och avloppsvatten. För att kunderna ska bli 

tillfredsställda är det då viktigt att dricksvattnet uppfyller de krav som kunderna har i 

form av en hög kvalitet och vatten i tillräckliga mängder. Kunderna har även krav på 

avloppsvattnet och det speglar sig främst i kravet på minimalt antal stopp i avloppet, 

källaröversvämningar och dylikt. Det är därför extremt viktigt att VA-avdelningen har 

en väl fungerande process och presterar väl för att kunna tillfredsställa kunderna.184  

 

                                                 
179 http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=29038 2009-04-15, kl. 16:20 
180 http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=29039 2009-04-15, kl. 16:20 
181 http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=29040 2009-04-15, kl. 16:20 
182 http://www.havet.nu/?d=31 2009-04-15, kl. 16:25 
183 http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=29041 2009-04-15, kl. 16:20 
184 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-04-14 
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Inom VA-avdelningen i Växjö kommun innebär det att tillfredsställa kraven från 

kunderna är en nödvändighet för att de ska kunna bedriva sin verksamhet. Det finns en 

specifik efterfråga på dricksvatten som är rent, av god kvalitet och som smakar gott, 

samt en avloppshantering som fungerar utan driftsstopp och andra missöden. Det som är 

av vikt för VA-avdelningen i Växjö kommun är att arbeta med sina kostnader i 

processen för att uppnå högre kvalitet till en lägre kostnad. De två största kostnaderna 

som finns är elkostnaderna och kostnaden för de kemikalier som används vid 

reningsprocesserna. För att kunna mäta prestationen i VA-avdelningen i Växjö kommun 

är det alltså av störst vikt att se till outputen i förhållande till kostnaderna och 

resursförbrukningen.185  

 

Men det finns även andra processer inom verksamheten såsom administrativa processer 

och serviceprocesser. Även de här kan ständigt förbättras vilket är något som 

eftersträvas av varje medarbetare. Ute på reningsverket märks den här viljan att hela 

tiden förbättra sig själv och den egna anläggningens processer extra tydligt. Det på 

grund av den tidigare nämnda decentraliseringen vilken innebär att varje anläggning har 

mycket eget ansvar och kan påverka sitt eget arbete. För medarbetarna ute på 

anläggningarna blir det då en extra sporre att kunna förbättra sin egen anläggnings 

dagliga processer och rutiner för att på så sätt kunna påverka sin egen situation. Det är 

även starkt kopplat till den strävan som finns inom TQM:s hörnstenar, att involvera 

medarbetarna i förbättringsarbetet för kvaliteten. Med mer nöjda medarbetare vilka 

arbetar för att hela tiden utveckla och förbättra sin egen anläggnings processer gynnas 

även verksamheten som helhet då bättre processer leder till högre kvalitet till en lägre 

kostnad.186   

4.4 Prestationsmätning inom VA-avdelningen i Växjö kommun 

Som det ser ut i nuläget inom VA-avdelningen i Växjö kommun används ett antal 

verksamhetsmått och nyckeltal för att mäta prestationen. Verksamhetsmått mäter den 

tekniska aspekten av verksamheten, det vill säga mer verksamhetsnära mått som berör 

processerna för vattenförsörjning, avloppshantering samt produktions- och 

distributionsresurser. Verksamhetsmåtten riktar sig främst till interna intressenter, vilka 

är insatta i verksamheten och arbetet där inom. De ska fungera som styrmedel för den 

                                                 
185 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-04-14 
186 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-04-28 
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interna kontrollen och styrningen. Nyckeltalen, vilka berör områdena miljö samt 

ekonomi, har som syfte att informera externa och interna intressenter om hur 

prestationen inom verksamheten varit. Idag visar de dock inte prestationen som utförs i 

VA-avdelningen på ett sätt som abonnenterna kan ta till sig och förstå.  

4.4.1 Nyckeltal 

De nuvarande nyckeltalen inom VA-avdelningen i Växjö kommun berör områdena 

miljö och ekonomi och visas i nedanstående figur 4.5: 

 

Miljö: Ekonomi:

Total slammängd (tonTS) Årsavgift för typhus A inkl moms (kr)

(enfamiljshus med årsförbrukning 150 m3)
Utsläppt mängd fosfor/ansluten (gr och år) Bruttokostnad för VA-verksamhet 

inkl kapitalkostnader (kr/inv)
Utsläppt mängd org marterial/ansluten 
(kg och år)

Andel kapitalkostnader (%)

Utsläppt mängd kväve/ansluten (kg och år) Ack. Avsättning ("fondering") till Växjö
framtida vattenförsörjning, per 31/12 (tkr)

Inköpt el per ansluten (kWh) Kostnadstäckningsgrad exkl avsättning (%)
Inköpt fossila bränslen per ansluten (liter) Kostnadstäckningsgrad inkl avsättning (%)

Producerad nyttiggjord gasmängd (tm3)
Figur 4.5: Nyckeltal , Årsrapport 2008 – Tekniska förvaltningen, s. 90  

4.4.1.1 Miljöområde 

Det första och sista av VA-avdelningens miljönyckeltal visar den totala slammängden 

som släpps ut varje år och producerad nyttiggjord gasmängd. De uppfyller i dagsläget 

inte jämförelsekriteriet för nyckeltal och ger därmed inte abonnenterna en förståelse 

för vad nyckeltalen egentligen ska visa. I 2008 års bokslut visade nyckeltalet total 

slammängd på 2 273 ton187. Det hade inte spelat någon roll om det istället hade visat 10 

ton eller 10 000 ton slammängd. Det här beror på att nyckeltalet inte ger de okunniga 

läsarna någon uppfattning om verksamheten gör en bra prestation eller inte.188  

 

Samma diskussion kan föras för miljönyckeltalen, utsläppt mängd fosfor, utsläppt 

mängd organiskt material, utsläppt mängd kväve och inköpt fossila bränslen, det trots 

att det i de här fallen finns en jämförelsebas. Jämförelsebasen som används gäller per 

ansluten, vilket är detsamma som per abonnent. Berörda personer inom VA-avdelningen 

i Växjö kommun anser inte att nyckeltalen tillför relevant information kring 

                                                 
187 Årsrapport 2008 – Tekniska förvaltningen, s. 90 
188 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-05-13 
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prestationen som är lätt att förstå på grund av saknaden av en lättförståelig 

jämförelsebas.189  

  

Det kvarvarande miljönyckeltalet inköpt el per ansluten är dock lättare att förstå för 

abonnenterna. Det beror på att mätenheten kilowattimmar (kWh) är något som de kan 

relatera till och därmed få en förståelse för vad nyckeltalet ska visa. Det är även 

relevant att ta upp el i ett nyckeltal då det är den största kostnadsdrivaren inom 

produktionssektionen inom VA-avdelningen i Växjö kommun.190  

4.4.1.2 Ekonomiområde 

Nyckeltalet typhus A inklusive moms visar en genomsnittlig årsavgift för ett 

enfamiljshus med en genomsnittlig årsförbrukning på 150 m3 vatten. Nyckeltalet 

används av många kommuner i Sverige191 och ger abonnenterna en möjlighet att kunna 

jämföra mellan olika kommuner. Nyckeltalet ger även abonnenterna en möjlighet att 

kunna jämföra sin egen årskostnad mot genomsnittet i kommunen.192  

 

Andel kapitalkostnader visar hur stor del av verksamhetens totala kostnader som utgörs 

av kapitalkostnader, det vill säga räntekostnader, och under år 2008 uppgick de till 42 

%193. Eftersom verksamheten inte är skattefinansierad har VA-avdelningens 

investeringar till stor del finansierats av banklån. Det innebär därmed att en stor del av 

verksamhetens kostnader utgörs av kapitalkostnader. Ett nyckeltal som speglar de här 

kostnaderna tydliggör och underlättar förståelsen för resursanvändningen för 

abonnenterna.194  

 

Kostnadstäckningsgrad exklusive avsättning påvisar att verksamheten inte finansieras 

med skattemedel och att VA-avdelningen inte tar ut några vinster. Skattefinansiering 

innebär att medel tillförs avdelningen för att finansiera den, vilket även innebär att lägre 

intäkter krävs för att täcka kostnaderna. Då det inte är fallet för VA-avdelningen i Växjö 

kommun måste en VA-taxa som är lika med kostnaderna tas ut, vilket kan illustreras av 

en kostnadstäckningsgrad på 100 %. Det kan ge abonnenterna en förståelse för hur 

                                                 
189 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-05-13 
190 Ibid 
191 Personlig intervju, Anneli Ekstedt och Bengt Carlsson, 2009-04-02 
192 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-05-13 
193 Årsrapport 2008 – Tekniska förvaltningen, s. 91 
194 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-05-13 
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verksamheten finansieras och fungerar. En annan fördel med nyckeltalet är att 

avdelningen kan visa för abonnenterna att intäkterna inte är högre än kostnaderna. 

Verksamheten gör därmed inte några vinster vilket är i enlighet med lagstiftningen SOU 

1991:110.195   

 

De resterande ekonominyckeltalen, bruttokostnad för VA-verksamhet inklusive 

kapitalkostnader, ackumulerad avsättning till Växjö framtida vattenförsörjning samt 

kostnadstäckningsgrad inklusive avsättning ger enligt berörda personer inom VA-

avdelningen inte tillräcklig information i dagsläget. Det första nyckeltalet 

bruttokostnad för VA-verksamhet är den totala bruttokostnaden utslagen på alla invånare 

i kommunen, även de som har egna brunnar. Nyckeltalet har funnits med i den externa 

redovisningen i många år men tillför inte längre så mycket ur intern synvinkel. Ur 

extern synvinkel tror inte heller berörda personer att abonnenterna är intresserade av att 

veta hur mycket varje invånare kostar för verksamheten. Det beror på att kostnaden 

späds ut och blir missvisande då alla invånare inom kommunen är inkluderade och inte 

bara verksamhetens abonnenter.196  

 

Nyckeltalet ackumulerad avsättning till Växjös framtida vattenförsörjning, vilket riktar 

sig mot projektet med Bergaåsen som färdigtställts i år 2009, är inte längre aktuellt 

och intressant för abonnenterna då avsättningarna har upphört. Det leder även till att 

nyckeltalet kostnadstäckningsgrad inklusive avsättning blir överflödigt att ta med då 

avsättningarna avsåg just projektet med Bergaåsen. Båda de här nyckeltalen planeras att 

plockas bort från den externa redovisningen av berörda personer på avdelningen.197  

                                                 
195 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-05-13 
196 Ibid 
197 Ibid 
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5 Analys/Resultat 
 _____________________________________________________________________  

nalys- och resultatkapitlet börjar med diskussioner kring relevanta områden 

som sedan ligger till grund för framtagningen av de nya nyckeltalen. Större 

delen av kapitlet utgörs av framtagningen av nyckeltalen. Kapitlet avslutas med 

den nya nyckeltalssammansättningen som författarna anser bör finnas i VA-

avdelningens prestationsmätningssystem.  

 _____________________________________________________________________  

Med grund i empirin väljer vi att behålla fyra stycken nyckeltal som de är, varav ett av 

dem finns under miljöområdet och tre av dem finns under ekonomiområdet. Nyckeltalen 

är inköpt el per ansluten (kWh), årsavgift för typhus A inkl moms (kr), 

kostnadstäckningsgrad exkl avsättningar (%) och andel kapitalkostnader (%). 

Ytterligare tre av de nuvarande nyckeltalen inom miljöområdet kommer att omarbetas, 

nämligen utsläppt mängd fosfor/ansluten (gr och år), utsläppt mängd org 

material/ansluten (kg och år) och utsläppt mängd kväve/ansluten (kg och år).   

5.1 Relevanta områden och nya nyckeltal 

Fyra relevanta områden som kommer att behandlas vid framtagningen av nyckeltal till 

VA-avdelningen i Växjö kommun är kundtillfredsställelse, kvalitet och tillgänglighet, 

miljö samt ekonomi. Anledningen till att modellen valts är att den fångar upp flera av de 

områden som inom en offentlig organisation utan vinstintresse kan ses som viktiga. 

Utan vinstintresse blir det extra viktigt att framhäva icke-finansiella aspekter såsom 

kundtillfredsställelse, kvalitet och tillgänglighet samt miljö, vilket även hör samman 

med kvalitetsaspekterna som finns inom verksamheten. De fyra områdena kan ses som 

kritiska för att framgång ska kunna uppnås i VA-avdelningen i Växjö kommun. I 

enlighet med prestationsmätningsteorin är det därför av stor betydelse att styra de här på 

rätt sätt. För att göra det krävs det att områdena går att mätas och presenteras på ett 

objektivt sätt. Nyckeltal inom områdena blir då ett verktyg. Genom de fyra områdena 

kan VA-avdelningens prestation därmed på ett lättförståeligt sätt belysas för 

abonnenterna.  

 

A
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Kundtillfredsställelse Mål, nyckeltal och mätmetoder som speglar
kundförväntningar och kundtillfredsställelse; funktionell kvalitet.

Kvalitet och tillgänglighet Mål och nyckeltal som beskriver teknisk kvalitet och tillgänglighet i 
vatten leverans och avledningar av avloppsvatten.

Miljö Mål och nyckeltal som beskriver hur VA-systemet minskar
miljöpåverkan med minskande resursförbrukning; gröna nyckeltal

Personal/organisation Mål och nyckeltal för effektivitet, kompetensutveckling och
arbetsmiljö.

Ekonomi Mål och nyckeltal för VA-taxa, driftskostnader, kapitalkostnader,
investeringar och dylikt.

Figur 5.1: Förslag till struktur för mål och styrningsnyckeltal inom VA , Stahre, P (2000) s. 6  

 

Anledningen till att personal/organisation inte kommer att behandlas är att abonnenterna 

inte efterfrågar det i den externa redovisningen eller i prestationsmätningen. Eftersom 

syftet i studien är att tydliggöra och skapa en förståelse för prestationen inom VA-

verksamheten anser vi därför att personal/organisationsområdet är av mindre vikt.  

 

I arbetet med att utveckla de nuvarande nyckeltalen samt vid framtagandet av nya 

nyckeltal kan ett stort antal olika nyckeltal tillämpas för att spegla prestationen. I 

studien kommer dock en avgränsning göras till ett mindre antal då det nya 

prestationsmätningssystemet för VA-avdelningen i Växjö kommun utformas. Främsta 

anledningen till avgränsningen är att det i studien eftersträvas en överskådlig bild som 

ska vara hanterbar för abonnenterna. För många nyckeltal kan leda till att intresse går 

förlorat och därmed att nyckeltalen förlorar sitt syfte. Det innebär att studiens riktmärke 

kommer vara ett tiotal nyckeltal, med cirka två till tre stycken inom varje område.  

5.1.1 Kundtillfredsställelse 

Det första området kundtillfredsställelse är av stor betydelse på grund av VA-

avdelningen i Växjö kommuns ställning som ett naturligt monopol. Eftersom det inte 

finns några konkurrenter måste VA-avdelningen hålla en hög standard på vattnet, 

särskilt på dricksvattnet. I Växjö kommun är det extra viktigt då det har funnits stora 

problem med dricksvattnet sedan en lång tid tillbaka. En åtgärd som gjorts för att 

förbättra dricksvattenkvaliteten är Bergaåsprojektet. Det blir då viktigt att kunna mäta 

och presentera förbättringsarbetet för abonnenterna. Genom att illustrera 

kundtillfredsställelse i nyckeltal kan abonnenterna se ifall VA-avdelningen i Växjö 

kommun arbetar för nöjdare abonnenter.  
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Vikten av kvalitet för att kundtillfredsställelse ska erhållas framhävs i teorier om TQM. 

Det är vissa behov som måste tillgodoses för kundens räkning och det är inte bara priset 

på produkten som spelar in. Olika behov som är av vikt har framgått av Kanomodellen. 

Den framhäver vikten av att tillfredställa behoven för att undvika missnöjdhet som kan 

skada verksamheten. Eftersom det handlar om förväntningar samt kundernas medvetna 

och omedvetna behov är det därmed viktigt att i prestationsmätningen ta hänsyn till hur 

väl verksamheten lyckats uppfylla kundtillfredsställelsen.  

5.1.1.1 Nyckeltal inom kundtillfredsställelse  

Inom området kundtillfredsställelse har två stycken nyckeltal tagits fram, vilka båda är 

nya och inte funnits med i den externa redovisningen tidigare. Med hörnstenen att sätta 

kunderna i centrum, inom TQM, i åtanke har nyckeltalen tagits fram för att belysa 

kundernas behov och förväntningar, vilket även framgår av Kanomodellen. I VA-

avdelningens fall är det viktigt att trycka på antalet klagomål som kommer in för att 

belysa kundernas tillfredsställelse. Det är smidigt att registrera och det finns redan idag 

uppgifter kring kundtillfredsställelse inom VA-avdelningen vilket gör att avdelningen 

lätt kan utforma ett nyckeltal från registrerad data. Då det även finns förvaltningsmål 

inom kvalitet som uttryckligen framhäver att VA-avdelningen ska minska antalet 

klagomål stärks argumenten för nyckeltalen ytterligare.   

 

Enligt modellen över nyckeltalskonstruktion, i avsnitt 3.2 om nyckeltal, ska en teoretisk 

definition väljas för vad som ska beskrivas. I studien är det förändringarna i 

kvaliteten som bör belysas med nyckeltalen samt den önskade förbättringen av 

kvaliteten och därmed kundtillfredsställelsen. Det går att göra tekniska mätningar för 

varje producerad kubikmeter vatten men det skulle kräva både tid och resurser vilket 

gör att nyttan inte överstiger kostnaden. Vi anser därför att lämpliga surrogatmått för att 

mäta kvalitet och därmed kundtillfredsställelsen är att registrera antalet klagomål på 

dricksvattnet vad gäller bland annat smak och färg. 

 

Det första nyckeltalet som tagits fram är antal klagomål från abonnenter idag / antal 

klagomål innan Bergaåsprojektet 2008, vilket beaktar projektets resultat som uppstått 

som en följd av den ändring som gjorts i produktionsprocessen. Dagsläget ställs i 

relation till hur det var innan Bergaåsprojektet genomfördes genom att använda 

jämförelsebasen för år 2008 som var det sista året innan Bergaåsprojektet genomfördes. 
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Data från det året väljs för att det är den mest aktuella siffran från tiden innan projektet 

då dricksvattenkvaliteten var ifrågasatt.  

 

När antalet klagomål idag ställs i relation till år 2008 går det att jämföra förbättringen 

från år till år och nyckeltalet blir därmed ett bra sätt att upplysa abonnenterna om att 

kommunen har lagt in åtgärder för att förbättra kvaliteten på dricksvattnet. En nackdel 

är dock att nyckeltalets relevans minskar ju längre tiden går och det blir mindre 

intressant att mäta kundtillfredsställelsen med år 2008 som jämförelsebas. I nuläget 

överväger dock fördelarna nyckeltalets nackdel då problemet som fanns kring kvalitet 

ligger färskt i minnet hos abonnenterna och Bergaåsprojektet är väldigt aktuellt just nu. 

 

Det andra nyckeltalet som tagits fram, antal klagomål per 1 000 abonnenter, visar ett 

genomsnitt av klagomål per 1 000 abonnenter. Nyckeltalet kan vara ett bra komplement 

till det förstnämnda då det ger en bättre inblick i hur många klagomålen faktiskt är i 

dagsläget. Vidare blir det för otydligt att visa klagomålen per alla abonnenter inom 

verksamhetsområdet för VA-avdelningen i Växjö kommun. Det beror på att siffran blir 

så stor att den för abonnenterna blir svår att ta till sig och relatera till. Sätts klagomålen 

istället i relation till 1 000 abonnenter fås en siffra som är mer tydlig, relaterbar och 

lättförståelig för abonnenterna.  

 

För de abonnenter som inte upplever att det finns några problem med VA-verksamheten 

kan dock nyckeltalen te sig ointressanta eller till och med påverka dem negativt om 

nyckeltalet visar på höga siffror av klagomål. Vi anser dock inte att det här är ett större 

problem, vilket är relaterat till den ovanstående förda diskussionen om Bergaåsen. VA-

avdelningen har stora förhoppningar om och arbetar hårt för att vattenkvaliteten ska 

förbättras. I samband med det kan även det här nyckeltalet komma att visa lägre siffror 

och då snarare påverka abonnenterna positivt än negativt. 

5.1.2 Kvalitet och tillgänglighet 

Under TQM avsnittet framgår det att det är viktigt att se till alla kvalitetsdimensioner 

som en produkt har och sträva efter att uppfylla dem. För VA-avdelningen i Växjö 

kommun är det betydelsefullt att ta hänsyn till att alla tekniska aspekter, system och 

anläggningar fungerar utan störningar. Under kvalitetsdimensionen driftsäkerhet är det 

viktigt att sträva efter att minimera antalet fel och betydelsen av dem. Genom att sträva 
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efter till exempel kvalitetsdimensionen underhållsmässighet för att hålla en hög standard 

på rör och ledningar kan problem som avloppsstopp samt driftstörningar undvikas. Att 

hela tiden vara medveten och kontrollera de olika kvalitetsdimensionerna kan därmed 

leda till att kundvärdet ökar. Att spegla och ta fram nyckeltal som illustrerar det här 

arbetet kan tydliggöra prestationen för abonnenterna. Det är viktigt för att på något sätt 

kunna framhäva att resurser används för att underhålla samt förbättra verksamheten och 

processerna som krävs för att kunna leverera den slutgiltiga produkten till abonnenterna 

på ett effektivt sätt.  

 

Det är viktigt att förvalta företagets inputs på ett sätt som maximerar outputen inom 

processerna. Det här är även starkt kopplat till grundregeln i total kvalitetsstyrning 

vilket säger att det alltid går att uppnå en bättre kvalitet till en lägre kostnad. Avbrott 

som kan uppstå som en följd av bristfälliga reningsprocesser och andra ineffektiva 

processer inom VA-verksamheten skapar kostnader vilka sänker kvaliteten på 

produkten. Exempel på sådana avbrott kan vara, som tidigare nämnts, avloppsstopp och 

driftsstörningar i ledningsnätet vilka kan orsaka att abonnenterna blir utan vatten under 

en tid.  För att prestationen inom VA-avdelningen i Växjö kommun hela tiden ska 

förbättras och bli effektivare krävs det att en medvetenhet finns kring de processer som 

krävs för att tillhandahålla produkterna.  

5.1.2.1 Nyckeltal inom kvalitet och tillgänglighet 

Under kvalitets- och tillgänglighetsområdet har två stycken nyckeltal tagits fram, varav 

ingen av dem fanns med i VA-avdelningen i Växjö kommuns tidigare externa 

redovisning. Nyckeltalen konstrueras återigen med grund i modellen över 

nyckeltalskonstruktion och vi utgår i det här fallet från störningar som VA-avdelningen 

har lätt för att mäta och samla in data kring. De två nyckeltalen beskriver då den 

tekniska kvaliteten. Anledning till att det bör finnas nyckeltal som speglar denna är att 

det i VA-avdelningens förvaltningsmål finns ett kvalitetsmål att minska driftstörningar 

på VA-nätet för att öka leveranssäkerheten. Den tekniska mätningen registreras redan då 

den är så pass viktig för verksamheten och själva produktionen, vilket gör att det inte 

finns något behov för ett surrogatmått för att förenkla datainsamlingen.  

 

Det första nyckeltalet som tagits fram är antal abonnenter som drabbats av 

avloppsstopp mer än fem timmar under året / totalt antal abonnenter. Det här 
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nyckeltalet ska visa hur bra en del i den tekniska kvaliteten är inom 

avloppsverksamheten inom VA-avdelningen i Växjö kommun. Vikten av den tekniska 

kvaliteten framhävs i kvalitetsdimensionen driftsäkerhet vilken innebär felfrekvensen 

och dess betydelse. Då VA-avdelningen registrerar alla avloppsstopp som inträffar har 

de lättillgänglig data som underlättar beräkningen av nyckeltalet. Det är av vikt att 

avloppsstoppen inte inträffar för ofta eller för länge och inom avdelningen uttrycker de 

själva en nollvisionssträvan för avloppsstoppen198.  

 

En femtimmarsgräns har valts för att det enligt oss finns risk för att det uppstår problem 

som är av betydelse för abonnenterna först efter fem timmar. Att vara utan 

avloppsvatten i en timme är överkomligt men när tiden drar iväg upp emot fem timmar 

kan abonnenterna uppleva att det blir besvärligt och att de blir begränsade. 

Femtimmarsgränsen är inte på något sätt huggen i sten utan är enbart en bedömning vi 

har gjort och kan därmed ändras inom VA-avdelningen om så önskas. Det totala antalet 

abonnenter har valts som jämförelsebas för att få fram en procentsats av hur många 

abonnenter som drabbas i förhållande till det totala antalet abonnenter. Därmed erhålls 

också en förståelse för felfrekvensens betydelse genom att andelen drabbade abonnenter 

framgår i nyckeltalet.  

 

Det är ett bra nyckeltal eftersom det är lätt att förstå och ger en överskådlig bild över 

verksamhetens förmåga att tillgodose sina abonnenters förväntningar på ett fungerande 

system för avloppsvattnet. Istället för att till exempel ha ett nyckeltal som bara visar 

antalet avbrott anser vi att det här nyckeltalet är bättre då det ger abonnenterna en 

möjlighet att se hur stor andel av de totala abonnenterna som drabbas av avbrott. Är 

abonnenten själv en av de drabbade kan då en jämförelse med den egna situationen 

göras för att se ifall det är vanligt förekommande bland abonnenter.  

 

Då strävan är en nollvision av avloppsstopp, är det viktigt att på ett enkelt sätt illustrera 

vägen mot ett avloppssystem med mindre stopp och driftsstörningar. En nackdel uppstår 

av det faktum att det ofta är samma abonnenter som drabbas av driftstörningar bland 

annat på grund av geografiska förhållanden och tekniska aspekter. Nackdelen är att det 

inte framgår hur frekventa felen är och att en abonnent som drabbas av samma fel tio 

                                                 
198 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-05-13 
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gånger tas i nyckeltalet endast upp som drabbad abonnent en gång. Det gör att 

nyckeltalet kan bli vilseledande vad gäller omfattningen av de inträffade stoppen. Vi 

anser dock att det är bättre att illustrera antalet drabbade abonnenter än att illustrera 

antalet inträffade fel på grund av att antal fel blir missvisande då det kan framstå som att 

fler abonnenter drabbas av fel när det egentligen kan vara en abonnent som drabbas om 

och om igen.  

 

Det andra nyckeltalet inom kvalitets- och tillgänglighetsområdet är antal abonnenter 

per år som drabbas av leveransavbrott mer än fem timmar under året till följd av 

vattenläckor / totalt antal abonnenter. Nyckeltalet visar andelen abonnenter som får 

problem med tillförseln av dricksvatten under året. Nyckeltalet är nytt och det är bra att 

ha med i prestationsmätningen då det åskådliggör andelen abonnenter som drabbas av 

just leveransavbrott av dricksvattnet. Valet av antalet timmar för leveransavbrott 

grundar sig i samma diskussion som förts för ovanstående nyckeltal för avloppsstopp. 

För tillfället finns inget utsatt mål som VA-avdelningen strävar efter, förutom att antalet 

leveransbrott ska hållas på en så låg nivå som möjligt, men med nyckeltalet kan de 

sträva efter att hela tiden minska andelen abonnenter med leveransbrott. Samma 

motivering som fördes till det ovanstående nyckeltalet kan föras även här. 

 

En nackdel med nyckeltalet är att då leveransavbrott som uppmärksammas av 

abonnenterna är så sällsynta kan nyckeltalet för vissa externa parter bli ointressant och 

bidra med begränsad information om verksamheten. Men vi anser att fördelarna som 

kan komma ur det här nyckeltalet är större och att det därmed bör vara med i den 

externa redovisningen.  

5.1.3 Miljö 

Enligt teorin kring kvalitetsdimensionerna i avsnitt 3.4.1 kan kvaliteten på en produkt 

för kunderna påverkas av ett antal dimensioner. En av dem är miljövändlighet vilken 

innebär att verksamheten bör ta hänsyn till hur produkten och dess processer påverkar 

miljö och natur. I empirin har det framgått att en omedveten förväntning som 

abonnenterna har är miljöaspekten på grund av Växjös slagord som ”Europas grönaste 

stad”. Betydelsen av att tillfredställa det här behovet har framgått av Kanomodellen 

under avsnittet 3.4.2 och är eftersträvansvärt samt kan även skapa ett attraktivt värde för 

kunderna som är viktigt för verksamhetens framgång. 
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VA-avdelningen i Växjö kommun har en stark miljöfokusering och verksamheten har 

många miljöaspekter att ta hänsyn till. Eftersom reningsprocesserna innefattar många 

farliga kemikalier som kan skada både natur och människor är den här typen av 

verksamhet väldigt reglerad i olika lagar, bland annat i Miljöbalken och 

livsmedelverkets regleringar. Det innebär att det redan från början ställs många krav på 

VA-verksamheten och dess processer som måste tas hänsyn till. En viktig del i 

prestationsmätningen blir då att belysa att kraven uppnås.  

5.1.3.1 Nyckeltal inom miljö 

Under miljöområdet har tre nyckeltal omarbetats som i dagsläget finns i den externa 

redovisningen inom VA-avdelningen i Växjö kommun samt har ett av de nuvarande 

nyckeltalen behållits som det är. Vid konstruktion av nyckeltalen utgår studien ifrån vad 

verksamheten har intresse för och därför kommer nyckeltalen att beskriva hur VA-

avdelningen arbetar med att hålla nere de miljöfarliga utsläppen.  Eftersom de är 

lagreglerade till vissa nivåer måste VA-avdelningen ha en bra kontroll över hur mycket 

de släpper ut. Det finns därför inte något behov av något surrogatmått för att fånga upp 

datan eftersom datan redan samlas in i dagsläget. En anledning till att verksamheten bör 

spegla utsläppen i nyckeltalen är på grund av de miljömål som ställs för VA-

avdelningen, vilka innebär att minska utsläppen av kväve och fosfor. 

 

De tre omarbetade nyckeltalen som kommer att förändras för VA-avdelningen i Växjö 

kommun bygger på de tre, inom verksamheten, vanligaste ämnena som är relevanta vid 

utsläpp, nämligen fosfor, organiskt material och kväve. Nyckeltalen för de tre ämnena 

är idag bara en siffra på ett papper som abonnenterna har svårt att förstå. För att göra 

nyckeltalen lättare att förstå kommer VA-avdelningens utsläppsnivåer kopplas till de 

maximalt tillåtna utsläppsnivåerna som specificeras i VA-avdelningen i Växjö 

kommuns miljötillstånd. Eftersom VA-verksamheten enligt Miljöbalken (SFS 

1998:808) klassificeras som miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd för att bedriva den199. 

Tillstånden specificerar bland annat vilka maximala nivåer på utsläpp som får 

förekomma på beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om och hur miljöfarlig 

den bedöms vara200. De här nivåerna utgör utgångspunkten för de tre kommande 

nyckeltalen. 

                                                 
199 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM 2009-04-29, kl. 15:15 
200 Bergström, S et al (2002) s. 41 
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Den främsta anledningen till att de tre nyckeltalen blir intressanta är att VA-avdelningen 

i Växjö kommun har tagit miljöfokuseringen ett steg längre. VA-avdelningen strävar 

inte bara efter att uppfylla kraven som ställs på verksamheten i miljötillståndet, utan de 

strävar även efter att ligga under den maximalt tillåtna nivån vid reningsprocesserna. 

Stor kraft läggs på miljöarbete och på att minska utsläppen vilket innebär att mycket 

resurser går åt för att uppnå den här strävan. Det är något som borde belysas för 

abonnenterna. Varje gram respektive kilogram fosfor, organiskt material samt kväve 

som tas bort i reningsprocessen innebär en ytterligare kostnad för VA-avdelningen då 

det bland annat innebär en noggrannare behandlingsprocess som kräver mer resurser.  

 

Det första förändrade nyckeltalet inom miljöområdet är utsläppt fosfor i gram / tillåten 

utsläppsnivå. Nyckeltalet tar formen som en procentsats där VA-avdelningens utsläpp 

ställs i relation till hur mycket verksamheten enligt sitt miljötillstånd får släppa ut varje 

år. För att uppmärksamma abonnenterna om VA-avdelningens miljöarbete räcker det 

inte med att skriva ut VA-avdelningens utsläpp som ett nyckeltal. Att ställa nyckeltalet i 

relation till vad som är tillåtet, och på så sätt erhålla en procentsats, blir då ett effektivt 

sätt att belysa miljöarbetet och ansträngningarna som görs inom VA-avdelningen i 

Växjö kommun. 

 

Den främsta orsaken till att nyckeltalet är passande beror på den lättförstådda 

karaktären. Då ett ändamål med studien är att tydliggöra prestationen och verksamheten 

inom VA-avdelningen i Växjö kommun på ett lättförståeligt sätt för de abonnenter som 

är okunniga är det viktigt att inte blanda in för komplicerade termer och siffror. En 

nackdel med nyckeltalet är dock att det finns olika utsläppsnivåer för de olika 

vattenverken reglerade i miljötillstånden201. Det innebär i VA-avdelningen i Växjö 

kommuns fall att det ställs högre krav på de vattenverk som försörjer Växjö stad än vad 

som till exempel krävs av vattenverket i Rottne202. I praktisk betydelse innebär det att de 

maximalt tillåtna utsläppen i Växjö stad ligger på en lägre nivå än vad de maximalt 

tillåtna utsläppen i Rottne gör203. Det gör det problematiskt för VA-avdelningen att på 

ett helt rättvisande sätt, för hela avdelningen inkluderat alla vattenverk som faller 

därunder, redovisa avdelningens utsläpp i relation till vad som är tillåtet. Dock är det 

                                                 
201 Personlig intervju, Anneli Ekstedt, Bengt Carlsson och Pehr Andersson, 2009-05-13 
202 Ibid 
203 Ibid 
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viktigare att abonnenterna kan begripa de nyckeltal som finns för att de ska kunna 

bedöma och förstå VA-avdelningen i Växjö kommuns prestation.  

 

De två andra förändrade nyckeltalen är utsläppt organiskt material i kilogram / tillåten 

utsläppsnivå samt utsläppt kväve i kilogram / tillåten utsläppsnivå. De är i dagsläget 

utformade på samma sätt som nyckeltalet för fosfor, och säger därmed inte heller något 

för abonnenterna som inte har några förkunskaper kring verksamheten. Motiveringen 

till den nya utformningen, där utsläppsnivån sätts i relation till det maximalt tillåtna 

utsläppet, stämmer även den överens med diskussionen för det förändrade 

fosfornyckeltalet. Sammantaget för alla tre nyckeltal kan sägas att med den nya 

utformningen finns det goda möjligheter för abonnenterna att komma till insikt om det 

omfattande miljöarbete som främjas inom VA-avdelningen i Växjö kommun.  

 

Det fjärde miljönyckeltalet som valts att ha med, oförändrat från VA-avdelningen i 

Växjö kommuns externa redovisning, är elförbrukning per abonnent i kWh. Då el är den 

största kostnadsdrivaren för verksamheten är det av stor vikt att den även speglas i 

nyckeltalen och att abonnenterna kan få en insikt, ur en miljösynvinkel, i hur mycket el 

som verkligen förbrukas per abonnent. Då VA-avdelningen i Växjö kommun ständigt 

gör processförändringar för att förbättra och minska elförbrukningen i processerna är 

det bra att förbättringsarbetet speglas i nyckeltalet. Den här strävan härstammar från 

Växjö kommuns miljöprogram där ett av målen är att minska elanvändningen.  

Nyckeltalet bör vara med dels på grund av att abonnenterna lätt kan relatera till sin egen 

förbrukning och dels på grund av att abonnenterna kan se hur mycket el som förbrukas 

inom verksamheten.  

5.1.4 Ekonomi 

Det vanligaste området som kopplas till prestationsmätning är ekonomi och det är även 

området som tydligast visar om en verksamhet är lönsam eller inte. Som nämns i 

prestationsmätningsavsnittet, 3.1, finns det inte inom offentliga organisationer något 

vinstmaximerande fokus och därmed är lönsamhet inte längre lika intressant att mäta. I 

sådana organisationer blir det därmed av större vikt att fokusera på faktorer som är 

kritiska för verksamhetens prestation, det vill säga inputsen till verksamheten. För att 

kunna belysa VA-avdelningen i Växjö kommuns prestation och resursanvändning är det 

därmed viktigt att vid framtagandet av nyckeltal ha det här området i åtanke. Det 
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innebär att om stora kostnadsposter inom produktionsprocesserna hanteras på ett 

effektivt sätt så kommer kostnadseffektiva fördelar kunna skapas vilket påverkar 

prestationen positivt. Det här kan även kopplas till TQM där det fastslås att bättre 

kvalitet alltid kan skapas till en lägre kostnad.  

 

Kostnadsposterna i VA-avdelningen bör speglas i nyckeltalen eftersom de är väldigt 

stora och av vikt för verksamhetens prestation. Det är en väldigt resurskrävande 

produktion och det är därför intressant för kommunens abonnenter att få de största 

kostnadsposterna tydliggjorda på ett sätt som är lätt att förstå. Den slutgiltiga outputen 

är beroende av de stora kostnadsposterna vid reningsprocesserna. Det handlar således 

om att mäta prestationen genom att mäta resursförbrukningen.  

 

På grund av att investeringarna finansieras med banklån är det viktigt att på något sätt 

illustrera det för abonnenterna då banklån medför höga kapitalkostnader som utgör en 

mycket stor del av VA-avdelningens totala kostnader. Eftersom det är en kommunal 

verksamhet tror många av abonnenterna att verksamheten samt investeringar finansieras 

med skattemedel vilket inte är fallet inom VA-avdelningen i Växjö kommun. För att få 

en förståelse för verksamhetens finansiering bör därmed VA-avdelningen i Växjö 

kommun även ha med finansieringskostnader i nyckeltalen för att illustrera 

ekonomiområdet. 

5.1.4.1 Nyckeltal inom ekonomi 

Inom ekonomiområdet har tre nyckeltal behållits som i dagsläget finns inom VA-

avdelningen i Växjö kommun samt har ett nytt nyckeltal tagits fram.  

 

Det första nyckeltalet inom ekonomiområdet är det nuvarande nyckeltalet årsavgift för 

typhus A inkl moms. Nyckeltalet är det enda som har samma definition inom nästan alla 

kommuner204. Det gör att en jämförelse mellan kommunerna kan göras vilket som 

tidigare nämnts annars är svårt. Det är även ett nyckeltal som är lätt att förstå för 

abonnenterna vilket leder till att det inte är nödvändigt att göra några ändringar av det.  

 

Det andra nyckeltalet som valts att ha kvar i VA-avdelningens prestationsmätning inom 

området ekonomi är kostnadstäckningsgrad. Då verksamheten inte får ta ut några 

                                                 
204 Personlig intervju, Anneli Ekstedt och Bengt Carlsson, 2009-05-13 
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vinster utan kostnaderna måste vara lika med intäkterna är det viktigt att det här speglas 

i nyckeltalet. Därigenom kan abonnenterna se att verksamheten inte tar ut några vinster 

samt att den inte finansieras med skattemedel, vilket gör att VA-taxan inte heller kan 

sänkas. Det här kan illustreras vid en kostnadstäckningsgrad på 100 % vilket innebär att 

intäkterna är lika stora som kostnaderna.   

 

Det tredje ekonominyckeltalet som är gammalt är andel kapitalkostnader /  totala 

kostnader. År 2008 bestod 42 % av den totala kostnaden av kapitalkostnader vilket är en 

stor del. Då investeringar finansieras som de gör är det här ofrånkomligt och det är 

viktigt att aspekten speglas i nyckeltalen för att abonnenterna ska förstå hur 

verksamheten finansieras och hur det påverkar dess resurser.   

 

Vid framtagningen av det nya nyckeltalet, andel elkostnader / totala kostnader, har 

studien med utgångspunkt i nyckeltalskonstruktionsmodellen i stycke 3.2 utgått från 

något verksamheten har intresse för. Det som ska belysas är en av de största 

kostnadsdrivarna och dess påverkan på den totala kostnaden. Eftersom det handlar om 

kostnader finns det redan registrerat och blir därför lätt att använda sig av i nyckeltalet.  

 

Då elkostnaden är den största kostnadsdrivaren för verksamheten bör den samt dess 

påverkan på den totala kostnaden återges i nyckeltalen. Om nyckeltalet kombineras och 

jämförs med miljönyckeltalet elförbrukning per abonnent i kWh kan abonnenterna 

lättare se hur elförbrukningen som krävs för abonnenternas vattenkonsumtion påverkar 

den totala elkostnaden och därmed andelen av de totala kostnaderna.  

 

En nackdel med nyckeltalet är att då det står för sig självt inte bidrar med någon 

information kring hur mycket energi som faktiskt förbrukas inom verksamheten. I 

studien har det tryckts på hur beroende verksamheten är av energi i form av el, men 

förbrukningen för hela verksamheten framgår inte av nyckeltalet. Enligt oss är det dock 

inte av nämnvärd betydelse då nyckeltalet kommer visa att en stor andel av de totala 

kostnaderna utgörs av elkostnader och därmed ge en antydan om att det är en viktig post 

för hela verksamheten.  
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5.2 Sammanställning av nyckeltal 

 

Antal klagomål från abonnenter idag / antal klagomål innan 
Bergaåsprojektet 2008

Antal klagomål per 1 000 abonnenter

Antal abonnenter som drabbats av avloppsstopp 
mer än fem timmar under året / totalt antal abonnenter

Antal abonnenter per år som drabbas av leveransavbrott 
till följd av vattenläckor / totalt antal abonnenter

Utsläppt fosfor i gram / tillåten utsläppsnivå

Utsläppt organiskt material i kilogram / tillåten utsläppsnivå

Utsläppt kväve i kilogram / tillåten utsläppsnivå

Elförbrukning per abonnent i kWh

Årsavgift för typhus A inkl moms

Kostnadstäckningsgrad

Andel kapitalkostnader / totala kostnaderna

Andel elkostnader / totala kostnader

Figur 5.2: Sammanställning av nyckeltal  (egenkonstruerad)

Kundtillfredsställelse

Kvalitet och tillgänglighet

Miljö

Ekonomi
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6 Slutsats 
 _____________________________________________________________________  

lutsatsen inleds med en kortfattad presentation av problemet i studien. 

Resultatet av analysen presenteras i en kortfattad form samt resultatets 

innebörd för VA-avdelningen i Växjö kommun vid en eventuell implementering. 

 _____________________________________________________________________  

Inom VA-avdelningen i Växjö kommun finns det en bristfällighet i förståelsen av 

prestationsmätningssystemets nyckeltal och deras innebörd. Med utgångspunkt i det här 

har vi behandlat teorier som kvalitets- och processtyrning, prestationsmätning och 

nyckeltal. Med grund i referensram och insamlad empiri har vi tagit fram tolv nyckeltal 

för avdelningens prestationsmätningssystem vilka speglar områden som 

kundtillfredsställelse, kvalitet och tillgänglighet, miljö samt ekonomi. 

 

Det nya prestationsmätningssystemet innebär att en tydligare och bättre acceptans kring 

prestationen kan uppnås sett ur ett externt abonnentperspektiv. Verksamheten illustreras 

med den nya nyckeltalssammansättningen på ett tydligare sätt då viktiga områden inom 

verksamheten har lyfts fram i större utsträckning än tidigare. Genom den nya 

sammansättningen av nyckeltal kan abonnenterna få en mer lättförståelig helhetsbild av 

vad verksamheten går ut på och vad prestationen är. Utifrån det anser vi att den 

bristfällighet som existerar i avdelningens nuvarande prestationsmätningssystem kan 

minskas med den nya sammansättningen av nyckeltal. 

 

Utgångspunkten i studien var att problemet uppstod som en följd till en alltför teknisk 

mätning. Under arbetets gång har det också framgått att det i grund och botten inte bara 

handlar om ett mätproblem. Det handlar även om att genom sin redovisning mot 

abonnenterna kunna legitimera sin verksamhet och visa på effektivitet. Det handlar 

således mycket om att få acceptans för verksamheten. Det är ett naturligt monopol inom 

den offentliga verksamheten som behandlas i studien. Då det inte finns några 

konkurrenter till VA-verksamheten har en stor lärdom i arbetet varit att förtroende för 

verksamheten kan vinnas genom ett prestationsmätningssystem som på ett tydligt sätt 

kommunicerar vad verksamheten står för och finns till för. Således har inte enbart en 

nyckeltalssammansättning utformats i studien utan även ett kommunikationsmedel till 

abonnenterna.   

S 
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Kontentan i studien är att den komplicerade tekniska mätningen har åtgärdats med de 

nya nyckeltalen, en större förståelse för vad som prioriteras inom VA-verksamheten i 

Växjö kommun har erhållits genom de olika nyckeltalsområdena samtidigt som det 

kommuniceras till abonnenterna på ett lättförståeligt sätt. Utöver det har en förståelse 

skapats för att det krävs andra mått i offentlig verksamhet utan vinstintresse än vad som 

krävs i vinstdrivande företag för att mäta prestation. Prestation anses därmed inte vara 

samma sak i offentliga verksamheter som i vinstdrivande företag. Vinsten är i vanliga 

fall det naturliga valet att mäta för att se hur väl företaget presterar. Utmaningen ligger i 

att förstå vad som är framgång i en offentlig verksamhet och att hitta lämpliga 

faktorer som speglar prestationen. Vi har därmed tagit fram en stor andel icke-

finansiella områden och nyckeltal för att påvisa hur prestationen i VA-verksamheten 

visar sig.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har mycket tid och kraft lagts på att studera förhållandena inom 

VA-avdelningen i Växjö kommun. I takt med att arbetet har framskridit har funderingar 

uppstått kring att se till övriga jämbördiga kommuners prestationsmätning för att på så 

vis få en större insikt i hur andra kommunala verksamheter går tillväga. I brist på tid har 

vi dock inte kunnat vidareutveckla våra funderingar trots det bidrag det hade medfört till 

studien. Det är av stort intresse och kan med fördel komplettera vår studie av 

kommande forskare för att få en djupare kunskap och en ännu mer välunderbyggd grund 

till prestationsmätningssystemets utformning. 

 

Ett annat intressant förslag till fortsatt forskning är att i framtiden utvärdera och följa 

upp det nya prestationsmätningssystemet och nyckeltalssammansättningen inom det. 

Det är av intresse att ta reda på vad det har gett för effekter i form av hur väl 

verksamheten speglas och hur lätt det är för abonnenterna att förstå det nya systemet. 

Anledningen till att uppmärksamhet, efter en tid, måste riktas mot det nya 

prestationsmätningssystemet är att det måste undersökas ifall en ny revidering behöver 

utföras eller om tillräcklig information kan utläsas från den nya 

nyckeltalssammansättningen.  
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Appendix A 

 

Intervju 1 med Växjö kommun 26 mars, 2009 

Intervjun genomfördes på VA-avdelninge i Växjö kommun tillsammans med Anneli 

Ekstedt, kvalitetschef & Pehr Andersson, VA-chef & Bengt Carlsson, ekonomiansvarig. 

Intervjun genomfördes klockan 13:15-14:00. 

 

• Mer specifik förklaring/beskrivning av uppgiften, projektidén. 

• Bara nyckeltal för VA-avdelningen? 

• Växjö, Europas grönaste stad, se till bara ”vattendelen” eller alla delar? 

• Vad är syftet? Varför vill ni göra detta? 

• Vad är det bakomliggande problemet? 

• Några tankar på hur genomförandet ska gå till? Metod? 

• Vad vill ni framhäva? Vilka aspekter vill ni trycka på och visa allmänheten? 

• Hur mycket pengar och resurser läggs på miljöarbetet? 

• Är ni intresserade av vad allmänheten tycker om graden av miljöarbetet? 

 

• Sekretess? 

• Avstämning, boka möte? 

• Access, tillgång till material och personer att intervjua? 

• Inspelning 
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Intervju 2 med Växjö kommun 2 april, 2009 

Intervjun genomfördes på VA-avdelningen i Växjö kommun tillsammans med Anneli 

Ekstedt, kvalitetschef & Bengt Carlsson, ekonomiansvarig. Intervjun genomfördes 

klockan 13:15-14:30. 

 

• Varför tycker ni inte att de nuvarande nyckeltalen speglar verksamheten? 

o Har det skett påtryckningar från något håll? T.ex. från politiker eller 

abonnenter. 

o Ska taxan höjas snart? 

o Är det på grund av Bergaåsen? 

• Vad är det främst de nya nyckeltalen ska användas till? Är det primära syftet att 

upplysa abonnenter eller en självkontroll? 

• Tekniska mätningar eller prestationsmätningar? Förstår allmänheten vad de 

tekniska mätningarna visar? Processinriktade nyckeltal? Ej prestationsinriktade 

utan mäter processen. 

• Hur viktigt är det att kunna jämföra olika VA-verk? 

• Hur många nyckeltal? Vi anser att det är för många med 35 stycken.  

• Vilka är verksamhetens långsiktiga inriktningsmål?  

• Finns några resultatmål? (Vilka resultat som ska uppnås och inom vilken tid det 

ska ske?) 

• Lite mer information om VA-verksamheten. 

• Använder ni er bara av vatten från Bergaåsen? 
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Intervju 3 med Växjö kommun 14 april, 2009  

Intervjun genomfördes på VA-avdelningen i Växjö kommun tillsammans med Anneli 

Ekstedt, kvalitetschef & Pehr Andersson, VA-chef & Bengt Carlsson, ekonomiansvarig. 

Intervjun genomfördes klockan 10:30-12:00. 

 
• Vilken kostnadsstruktur finns inom VA-avdelningen i Växjö kommun? 

o Administration? 

o Produktion? 

o Distribution? 

o Annan verksamhet? 

• Hur ser processen ut? En bild av produktionen. Vilka resurser förbrukas och hur 

ser flödena ut? 

• Taxesystemet? Hur sätts taxan och var uppkommer problemen? 

• Hur påverkar råvaran vatten prestationen? 

• Finns det ett kvalitetsfokus och på vilket sätt märks det? 

• Är vi på rätt spår? Funkar inledningen? 

• Finns något organisationsschema? 

• Vilka lagar och förordningar finns som måste följas? 
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Intervju 4 med Växjö kommun 28 april, 2009 

Intervjun genomfördes på VA-avdelningen i Växjö komun tillsammans med Anneli 

Ekstedt, kvalitetschef & Pehr Andersson, VA-chef & Bengt Carlsson, ekonomiansvarig. 

Intervjun genomfördes klockan 10:30-12:00. 

 

• Får vi lägga målen i ”Uppförda mål och åtgärder VA 2008081231” i en bilaga? 

• Är de målen endast för VA eller för hela tekniska förvaltningen? 

• Är det ni som har satt upp de målen eller är det politiker? 

• Anser ni att ni erbjuder en vara eller tjänst, eller både och? 

• Hur ser kvalitetsdimensionerna ut för er vara, vatten? 

• Hur ser kvalitetsdimensionerna ut tjänsten, tillhandahållandet av vatten och 

avloppstjänster? 

• Projekt, Växjös framtida vatten försörjning, vad innebär det här projektet? Finns 

det något dokument över det? 

• Hur kan man se att ni arbetar med att sätta kunden i centrum? Hur ser ni till 

deras behov och förväntningar när ni jobbar för kvaliteten på produkten? 

• Hur arbetar ni med era processer för att använda så lite resurser om möjligt men 

uppehålla en bra kvalitet på vattnet/reningen? 

• Hur kan man se att ni ständigt gör förbättringar inom avdelningen? 

• Hur många medarbetare finns det? Finns det folk ute vid reningsverket? Hur 

arbetar ni så att alla inom avdelningen är delaktiga inom förbättringsarbetena? 

• Är kvalitetsfokus något som ni försöker förmedla inom avdelningen och på 

vilket sätt görs det då? 

• På vilket sätt har ni skyddat er mot ett eventuellt ”vattenstopp”? 

• Vad är framgång för er, inom avdelningen?  

• Vilka är de viktigaste faktorerna att arbeta mot för anses lyckas? 

• (Är det främsta att använda så lite el som möjligt inom processerna eller att 

abonnenterna är nöjda? Eller en kombination mellan dem? ) 

• Hur många vattenverk finns det? 
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Intervju 5 med Växjö kommun 13 maj, 2009 

Intervjun genomfördes på VA-avdelningen i Växjö kommun tillsammans med Anneli 

Ekstedt, kvalitetschef & Pehr Andersson, VA-chef & Bengt Carlsson, ekonomiansvarig. 

Intervjun genomfördes klockan 08:15-09:00. Ingen inspelning av intervjun gjordes.  

 

• Hur mycket får man släppa ut av: 

o Fosfor 

o Organiskt material 

o Kväve 

• Förklara nyckeltalen: 

o Typhus A 

o Bruttokostnad 

o Ackumulerad avsättning till Växjö 

o Kostnadstäckningsgraden 

• Finns det någon personalredovisning? 

• Driftsbudgeten VA-avdelningen 2008 

• Görs några kundundersökningar för VA-avdelningens räkning, gällande bland 

annat service och hur kunderna upplever denna? 

• Hur många avloppsstopp är den maximala gränsen som man strävar efter att 

uppnå? (1 timme var femte år?) 

• Hur många leveransstopp är den maximala gränsen som man strävar efter att 

uppnå? Mäts det? 

• Kan man säga att årsavgiften för typhus A motsvarar självkostnaden för 

typhuset? 
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Det internt genererade företagsmaterial som delgivits oss av VA-avdelningen i Växjö 

kommun och som använts som källa i studien är: 

 

Driftbudget VA-avdelningen 2008. Växjö kommun, VA-avdelningen.  

 

Regelförteckning. Växjö kommun, Tekniska förvaltningen. 2008-01-04. 

 

Uppförda mål och åtgärder 2008 081231. Växjö kommun, VA-avdelningen. 2008-12-

31.  

 

Växjö – Europas grönaste stad. Växjö kommun. 

 

Årsrapport 2008 – Tekniska förvaltningen. Växjö kommun, Tekniska förvaltningen. 

2009-01-27. 
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