
Kvalitetsledningssystem och 
digitalt stöd inom 

Stadsmissionen i Östergötland



Kvalitetsdefinition:

Vår förmåga att se till att det 
blir som vi tänkt



Att styra med ett syfte – Att skapa en berättelse

• Frågan varför verksamheten finns behöver 
finnas levande i verksamhetens alla delar

• Berättelsen om varför vi finns behöver göras för 
alla enheter och kopplas till de mätningar som 
görs och de resultat vi får

• Berättelsen om… skapar engagemang hos 
medarbetare



Berättelsen om Stadsmissionen i Östergötland
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Berättelsen om Oasen HVB 

Exempel på berättelse 
från verksamheten

En flyer för varje enhet. 
Beskriver vårt 
värdeerbjudande till 
kunder (socialtjänster, 
deltagare mm )



Berättelserna sätts till noter…

Digitala stödsystem 1 och 2



Nu har vi tänkt – Skapat verksamhetslogik

• Hur vet vi nu att vi gör som vi tänkt?

• Vad behöver enheterna veta om sin egen 
verksamhet för att kunna svara på denna 
frågan?

• Frågor ställs, resultat letas och jämförs med 
sin planering 



Resultaten sammanställs och analyseras

Digitalt stödsystem 3



Systematik i uppföljning – underlag för dialog

Digitalt stödsystem 4



Vi använder 2c8 för att tänka klarare tankar.
Här planerar vi systematiskt vår verksamhet i 
processer, och väljer ut de verksamhetskritiska 
aktiviteter vi vill följa upp.

Tillsammans med planeringen gör vi budget i 
Planacy, som också används för vårt 
prognosarbete. 
Planeringen görs med hjälp av nyckeltal, som 
genererar kostnader och intäkter.

I Qlik Sense läser vi in alla våra resultat, det är vår 
BI system. Resultaten kommer från 
verksamhetssystem och andra datakällor som vi 
skapa själva.
Vi läser in data från Planacy och kan här jämföra 
budgeterade nyckeltal med utfall på samma 
nyckeltal.

I vardagen arbetar enheterna med Stratsys, där 
verksamhetskritiska aktiviteter tillsammans med resultat 
läses in och analyseras.
Här lägger enheterna upp sina gemensamma att göra 
uppdrag, som hämtas från mötesprotokoll eller andra 
planeringsverktyg. Här knyts strategi ihop med vardagen.



Produkter:
• Verksamhetsplanering
• Projekthantering
• Riskhantering

Nyckel till framgång:
Do board med medarbetare 
skapar engagemang för det 
strategiska arbetet


