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10 medlemmar i Riksföreningen 

Sveriges Stadsmissioner

• En idéburen, icke vinstdrivande ideell förening

• En del av civilsamhället

• Omfattas av GIVA Sveriges kvalitetskod (90-konto)

• Linköpings Stadsmission har funnits sedan 1972

VAD ÄR EN STADSMISSION?



VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ



Kvalitetsdefinition:

Vår förmåga att se till att det 
blir som vi tänkt



SIQ:s Framgångsfaktorer för ledande organisationer

- Utveckla värdeskapande processer

- Leda för hållbarhet

- Involvera motiverade medarbetare

- Skapa värde med den verksamheten finns till för

- Förbättra verksamheten och skapa innovationer

SIQ=Swedish Institute for Quality



Att styra med ett syfte
Att skapa en berättelse



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

Involvera



Berättelsen om Stadsmissionen i Östergötland

Beroende

Hemlöshet

Segregation

Våld i nära relation

U
TA

N
FÖ

R
SK

A
P

 &
 U

TS
A

T
TH

ET
 

IN
N

A
N

FÖ
R

SK
A

P
 &

 D
ELA

K
TIG

H
ET 

Ett liv fritt från våld

Eget boende

Arbete

Inkludering

SAMHÄLLSPROBLEM LÖSNING

Psykisk & fysisk ohälsa

Gemenskap

Fattigdom Egenförsörjning

Arbetslöshet

Ofrivillig ensamhet

Drogfritt liv

Psykisk & fysisk hälsa

Trygg uppväxt

Skydd & behandling

Arbetsintegration

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Ökat
välmående

Ökad 
egenmakt

Ökad
livskvalité

Boende och beroende

Egenmakt och 
delaktighet

Akut stöd och 
stärkande insatser

Uppsökande och 
kartläggande

VÄRDEGRUND

EFFEKTMÅL

SOCIALT ARBETE

lika värde  egenmakt  människans unikitet nya livschanser

Hållbarhet



Berättelsen om Oasen HVB 

Exempel på berättelse 
från verksamheten

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

Medskapande



Berättelserna sätts till noter…

Processer



Berättelserna sätts till noter…

Processer



Berättelserna sätts till noter…

Processer



Vår värdegrund är vår kultur för förbättringar

Värdeskapande



Varför en kultur av förbättringsarbete?

Hur vi tänker
Berättelsen om - processer
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Kultur
Värderingar
Beteenden
Känslor
Reaktioner

Effekter

Två frågor:
- Har jag gjort det jag tänkte?
- Har jag gjort det på rätt sätt?



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 

Förbättra verksamheten



Resultaten sammanställs och analyseras

Kompetent BI system integrerat 
med mätningar



Systematik i uppföljning – underlag för dialog

System för uppföljning av 
aktiviteterna och mätetalen. 
Blev det nu som vi tänkt? Vad 
behöver förbättras?



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 ett 
Planacy.
Planeringen görs med hjälp av nyckeltal, som 
genererar kostnader och intäkter. 

I  Qlik läser vi in alla våra resultat. Resultaten 
kommer från verksamhetssystem och andra 
datakällor som vi skapa själva.
Vi läser in data från Budgeten och kan här 
jämföra budgeterade nyckeltal med utfall på 
samma nyckeltal.

I vardagen arbetar enheterna med Stratsys, där 
verksamhetskritiska aktiviteter tillsammans med 
budgeterade nyckeltal och deras utfall analyseras och 
kommenteras.
Här skapas de underlag som ligger till grund för översyn 
av processerna som genomförs regelbundet (oftast 
årligen)


