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Abstrakt 

År 2014 valde Söderhamns kommun att anta en ny styr- och ledningsfilosofi 
baserad på värderingar som ökat medborgarfokus, medarbetares engagemang samt 
en verksamhet präglad av tillit i alla led. Dessa värderingar utgör även grunden för 
offensiv kvalitetsutveckling och förändringsledning. Syftet med denna kvalitativa 
fallstudie var att erhålla mer kunskap kring implementeringen av den nya filosofin 
samt hur organisationens högre ledning upplevde förändringsarbetet. Åtta chefer 
har intervjuats. De semistrukturerade intervjuerna har sedan transkriberats och 
sammanställts varpå empirin har tolkats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv med 
utgångspunkt i arbetets teoretiska ramverk. Resultatet visade att förändringsarbetet 
är komplext till sin natur och att ledarna tolkat och arbetat med värderingarna på 
olika sätt, vilket skulle kunna ses som skillnader i såväl individuell som 
organisatorisk mognadsnivå. Vidare har kommunen en ekonomistyrning som ännu 
inte anpassats efter den nya filosofin. Författarna drar slutsatsen att de begrepp som 
präglar kommunens värderingar lätt blir abstrakta och svåra att översätta i praktisk 
handling samt att det finns utrymme för förbättringar inom 
implementeringsarbetet. 

Abstract  

In 2014, the municipality of Söderhamn initiated a new control and management 
philosophy, characterized by core values such as increased citizen focus, employee 
commitment and trust in all operative aspects. These values are the same as the core 
values of Total Quality Management and leadership for change. The purpose of this 
qualitative case study was to gain more knowledge about the work involved in 
implementing the management philosophy as well as the experiences of senior 
management. Eight managers were interviewed. These semi-structured interviews 
were then transcribed and collected, after which the empiricism has been 
interpreted from a hermeneutic perspective based on the theoretical framework of 
the study. The results indicate that the change process is complex and the leaders 
have interpreted the guiding values differently, leading to the conclusion that there 
are differences in the degree of matureness between individuals as well as within 
the organisation. Moreover, the financial steering in the municipality is not yet 
accustomed to the new philosophy/ management. The authors conclude that the 
concepts characterizing the values of the municipality easily become abstract and 
are hard to implement in practise and, furthermore, there is capacity for 
improvement in the implementation work.   

 

• Nyckelord: Offensiv kvalitetsutveckling, TQM, förändringsledning, 
tillitsbaserad styrning, kvalitativ fallstudie, komplexa organisationer. 
 

• Key words: Proactive quality development, TQM, change management, 
trust-based governance, case study, complex organisations.  
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1. Introduktion 

Här presenteras bakgrunden till studiens problemområde utifrån tidigare forskning, syfte och 
frågeställningar. 

Offensiv kvalitetsutveckling definieras som det arbete som många organisationer, såväl i privat som 
offentlig sektor ägnar sig åt genom integrering av kvalitetsfrågorna i verksamheten (Bergman & 
Klefsjö, 2012). Agerandet utgör grunden för det Bergman och Klefsjö (2012) definierar som att 
”man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar 
till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och 
som har fokus på organisationens processer” (sid. 38). Bergman och Klefsjö vill se en ökad 
förståelse för livskvalitet hos externa kunder likväl som hos medarbetare i organisationer då det 
förutspås få långtgående effekter för en fortsatt utveckling av kvalitetsrörelsen och dess 
tillämpningar. De framför även en förhoppning om att en ny tidsepok med kvalitetsutveckling får 
stor tyngd (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Merparten av dagens organisationer är dock fortfarande traditionellt funktionsorienterade, en 
målande beskrivning är att det är som murar mellan avdelningar och funktioner som om 
organisationen är uppbyggd utifrån stuprör. Man beskriver en hierarkisk uppbyggnad där 
medarbetarna istället för att ha kundens behov i fokus, vänder baksidan åt dem och riktar 
uppmärksamhet mot chefen (Ljungberg & Larsson, 2012). Kravet är att se verksamheten som ett 
system, att istället rikta uppmärksamheten på processer. För att lyckas med detta krävs en total 
omställning i tankemönster samt förändringar i system, struktur, kultur och ytterst grundläggande 
värderingar. Invanda tankar, omedvetna och knappt ifrågasatta värderingar är det som utgör 
grunden för hur vi uppfattar omvärlden (Ljungberg & Larsson, 2012). Ljungberg och Larsson 
(2012) förutspår därför ett paradigmskifte då två paradigm inte kan existera samtidigt. Kanske är 
det en förklaring till varför arbetet med offensiv kvalitetsutveckling inte alltid är så enkelt? 

Den politiskt styrda offentliga sektorn består av verksamheter vars främsta syfte är att tillfredsställa 
de behov som är av gemensamt intresse för medborgarna och som inte kan utföras av andra. Detta 
i motsats till marknadsekonomin, där det offentliga griper in då marknadskrafterna misslyckas. 
Utgångspunkten är ytterst att tillgodose medborgarnas grundläggande behov. Vad som egentligen 
är att betrakta som grundläggande och i vilken utsträckning som marknaden eller civilsamhället 
klarar av att tillgodose dessa behov framstår dock som en ideologisk stridsfråga. Verksamheter som 
politiker med sympatier till vänster brukar tycka ska utföras av det offentliga menar politiker med 
sympatier till den högra skalan kan hanteras av det privata näringslivet (Premfors, Ehn, Haldé & 
Sundström, 2009). Flertalet reformer har varit vägledande för den offentliga sektorn, dessa 
omfattande förändringar eller reformer brukar innefattas i den övergripande termen New public 
management, NPM (Bergman & Klefsjö, 2012; Verbeeten & Speklé, 2015; Walker, Brewer, Boyne 
&  Avellaneda, 2011). Lyhne Ibsen, Larsen, Madsen och Due (2011) har i sin forskning presenterat 
utvecklingen av NPM i de nordiska länderna från 1970-talet och framåt. En samlad bild av de 
reformer som präglat den offentliga verksamheten i Sverige är en ökad marknadsorientering. Den 
har inneburit ökad decentralisering, rationaliseringar och besparingar och där tjänstemän inom den 
offentliga sektorn setts som management. Kvalitet som begrepp började dyka upp i slutet av 90-
talet och kvalitetsutveckling fungerade som ett ledord för dåvarande regering, vad som egentligen 
avsågs med begreppet framstår som oklart. Det framfördes dock en önskan om en kulturförändring 
där regeringen ville ha en gemensam kultur inom förvaltningen, ett etiskt fokus samt att 
medborgaruppdragen skulle förena och hålla samman staten (Premfors, et. Al, 2009).   
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Kvalitetsbegreppet med dess olika arbetssätt och verktyg som härstammar från offensiv 
kvalitetsutveckling har implementerats i vissa offentliga verksamheter, dock inte helt problemfritt. 
Svårigheterna kan ha orsakats av att för lite fokus ägnats åt det förebyggande förbättringsarbete 
som krävs för att förändra kultur och organisation (Bergman & Klefsjö, 2012). Sörqvist (2004) 
beskriver också en bristande tro på den egna förmågan inom offentliga verksamheter, såväl chefer 
som medarbetare verkar leva med uppfattningen att det faktiska förbättringsarbetet och resultatet 
av ansträngningarna är bättre inom den privata sektorn. Den ledarstrategi som ligger till grund för 
arbetet med kvalitetsutveckling beskrivs internationellt som Total quality management, TQM. De 
som lyckats med implementering av kvalitetsutvecklingen framstår som framgångsrika även ur ett 
ekonomiskt perspektiv (Mosadeghrad, 2011; Bergman & Klefsjö, 2012). Flera hinder har dock 
framkommit, Mosadeghrad (2011) beskriver strategiska problem som främst varit relaterade till 
organisationens ledning och ledarskap. Omsättning på ledare, motstånd från mellanchefer, brister 
i ledarskap, olämplig planering samt orealistiska förväntningar uppgavs vara bakgrunden till 
misslyckanden i 69.9% av fallen. Begreppet TQM, eller kvalitetsledning, har enligt Mosadeghrad 
utvecklats under de senaste 30 åren. Trots det finns fortfarande ingen explicit teori eller exakt 
tillvägagångssätt. Det framstår dock som att en rad kompetenser inom skilda områden krävs, 
studier inom sociologi, psykologi och kunskaper om att leda förändring underlättar införandet 
(Mosadeghrad, 2011).  

En allmän åsikt är att offentliga verksamheter ska ha svårare att arbeta med det förbättringsarbete 
som det innebär i arbetet med offensiv kvalitetsutveckling, resurserna är mindre, kundkategorierna 
är mer diffusa, målen är mer oklara och ytterst uppges även viljan svikta (Sörqvist, 2004). Sörqvists 
egna erfarenheter tyder dock på det motsatta, inom offentlig verksamhet finns enligt honom 
naturliga förutsättningar för att skapa enkelhet och tydlighet gällande kund- eller medborgarfokus. 
Syftet är klart, uppdraget är att leverera mesta möjliga värde till medborgarna för de skattemedel 
som erhålls (Sörqvist, 2004). I december 2014 beslutade kommunfullmäktige i Söderhamns 
kommun att en utvecklad styr- och ledningsmodell skulle implementeras i hela kommunen. Syftet 
med införandet var att förenkla och förtydliga hur kommunen ville leda, styra och utveckla 
verksamheten. En önskan om att medborgarna skulle bli nöjdare med kommunkoncernen som 
tjänsteleverantör och som professionell aktör inom samhällsutvecklingen uttrycktes, vidare att få 
en mer effektiv resursanvändning och delaktiga medarbetare som tilläts vara kreativa genom att 
våga prova nya idéer och som också skulle kunna känna större förtroende för och ifrån ledningen. 
Allt arbete i kommunen ska sedan beslutet togs utgå från systemsyn, vilket innebär ett fokus på 
samband och relationer mellan delarna i kommunorganisationen. Definitionen modell har idag 
bytts ut mot filosofi och Söderhamns kommun har också en värdegrund som utgår ifrån begreppen 
medborgarfokus, engagemang och tillit. Genom denna studie önskar vi erhålla mer kunskap kring 
hur chefer på högre nivåer i kommunal verksamhet upplever förändringsarbetet mot den nya styr- 
och ledningsfilosofin, vilket leder oss fram till vårt syfte.  

Syfte 

Att erhålla mer kunskap om hur högre ledning inom kommunal verksamhet arbetar med 
förändringsarbete mot ökad kundorientering samt vad som utgör framgångsfaktorer och hinder 
för implementering av värderingar som präglar offensiv kvalitetsutveckling.  

Frågeställningar 

• Hur arbetar den högre ledningen med förändringsarbetet mot den nya styr- och 
ledningsfilosofin? 

• Vilka hinder ser chefer i den högre ledningen i implementering av värderingarna? 

• Vilka möjliggörare ser ledarna för implementering av den nya lednings-filosofin?
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen bistår läsaren med en kärnfull översikt av aktuell och tidigare 
forskning inom studiens område. Den utgör även de teoretiska glasögon genom vilket ämnet 
studerats samt beskrivning av de modeller och teorier som ligger till grund för analysen av erhållet 
resultat. 

Utgångspunkt i den offentliga sektorn 

Utgångspunkten för den offentliga verksamheten är det grundlagsreglerade kommunala självstyret 
och inom ramen för det kan staten sedan styra kommuner på ett flertal sätt, dels genom lagstiftning 
där kommunallagen är ett exempel, därutöver långt över 200 speciallagar samt kopplade 
förordningar. Statsbidrag och efterkontroll kan också fungera styrande men även tillsyn och 
utvärderingar har i allt högre utsträckning använts för att kontrollera kommunal verksamhet 
(Premfors, et. al, 2009). Den offentliga verksamheten präglas av maktfördelning, olika intressen 
och en politisk organisation vilket gör att komplexiteten ökar när det kommer till att genomföra 
förändringar. Även miljön utanför organisationen påverkar beslutsprocesser och beteenden internt. 
Graden av komplexitet i en organisations miljö avgörs därför av flera faktorer som organisationen 
är beroende av. Privata såväl som offentliga verksamheter har en rad intressenter som kunder, 
partners och leverantörer (Van der Voet, Kuipers & Groeneveld, 2015). Sörqvist (2004) menar att 
det ibland kan vara lättare att bedriva förbättringsarbete inom offentlig verksamhet och han 
beskriver att han har sett flera privata företag åsidosätta förbättringsarbetet till förmån för 
aktieägarpopulistiska beslut som har fokus på kortsiktig kvartalsekonomi eller 
personalrationaliseringar. Van der Voet et. Al (2015) beskriver att den offentliga verksamheten å 
andra sidan i hög grad får rätta sig efter politisk påverkan och beslut, flera ibland motstridiga mål 
som tillförs dem från ett stort antal aktörer. Graden av komplexitet i miljön för offentliga 
organisationer ökar genom det offentliga ansvaret (Van der Voet, et. Al, 2015).  

Paradigmskifte mot ökad innovation  

Flertalet reformer inom NPM har varit vägledande för den offentliga verksamheten (Bergman & 
Klefsjö, 2012; Verbeeten & Speklé, 2015; Walker, Brewer, Boyne & Avellaneda, 2011). 
Utvecklingen av NPM i de nordiska länderna presenteras utförligare i bilaga 4. Moore och Hartley 
(2008) beskriver att innovation inom den offentliga sektorn är viktigt för att komma ifrån de 
metoder och synsätt som präglat kvalitetsutveckling under 1980–90-tal. De menar att det krävs en 
radikal förändring av synen på den totala effektiviteten. Även författare refererade i Moore och 
Hartleys artikel beskriver ökad fokusering på innovation som ett sätt att återskapa legitimiteten och 
för att se offentliga verksamheter som värdeskapande. Organisationerna behöver bli mer lyhörda 
för de behov som medborgarna och andra som nyttjar tjänsterna inom verksamheterna har. 
Forskning om innovation har tidigare främst varit inriktad inom privat sektor (Moore & Hartley, 
2008; Lee, Hwang & Choi, 2012).  Inom den offentliga sektorn behöver innovationer främst syfta 
till förbättringar av det sociala ansvaret och värderas utifrån graden av främjad rättvisa och 
utveckling av samhället, samt i vilken utsträckning effektivitet och ändamålsenlighet uppnåtts när 
det gäller kollektivt uppsatta mål (Moore & Hartley, 2008). Innovationerna behöver också drivas 
med intentionen att förbättra servicen och bidra till mervärde i form av samhällsnytta (Lee et. al, 
2012).  Van der Voet, et. al (2015) menar, liksom Moore och Hartley (2008) att förändringsarbete 
inom offentlig verksamhet innebär att gå utanför organisatoriska gränser samt att ledarskapet är 
centralt för att övervinna de utmaningar som finns i tider av förändring i en komplex miljö. 

Vid ett regeringssammanträde den 5 maj 2011 beslutade regeringen att ett nationellt råd för 
innovation och kvalitet i offentlig verksamhet skulle instiftas för att bistå dåvarande regering inom 
området, slutredovisning skulle ske i juni 2013. Bakgrunden var en uppfattning om att ett nytt 
samhälle växer fram och uppdraget präglades av en önskan om att stödja och stimulera innovation 
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och förändringsarbete inom offentlig verksamhet. Rådet skulle anlägga ett helhetsperspektiv för ett 
mer systematiskt arbete med värdeskapande och kvalitet där man skulle identifiera och analysera 
svårigheter med att genomföra utvecklingsinsatser.  Regeringens mål för innovation inom 
offentliga verksamheter var att insatserna skulle leda till eliminering av onödig byråkrati, en 
förenkling av medborgarnas dagliga liv samt mer effektiv användning av skattemedel (Dir. 
2011:42).  

Palm, Lilja och Wiklund (2014) menar att regeringens definition av begreppet innovation är 
abstrakt, regeringen kräver att myndigheter ska vara innovativa men beskriver inte hur dessa ska 
organisera sig för att vara innovativa. Nyskapandet inom de offentliga verksamheterna behöver 
därför ses utifrån i vilket sammanhang de befinner sig i. Organisationskultur och struktur inom 
organisationerna behöver vara inriktade på att skapa förutsättningar för innovation. Beskrivningar 
av syftet med innovationer definieras som att öka kundvärdet, minska kostnader för administration, 
möjliggöra ett innovationsklimat samt stärka mottagarnas egen innovation (Palm, Lilja & Wiklund, 
2014). Salge och Vera (2012) hävdar att graden av kundorientering i den offentliga 
serviceorganisationen sannolikt begränsar i vilken utsträckning som organisationen kan översätta 
innovativa initiativ till kvalitetsförbättringar. Innovationen i sig kan inte ge någon mätbar 
förbättring av den offentliga servicen. Organisationskulturen fyller därmed en viktig funktion för 
att innovationerna verkligen ska leda till förbättringar (Moore & Hartley, 2008; Palm et. al, 2014; 
Salge & Vera, 2012). 

Salge och Vera (2012) påtalar att innovationsverksamhet inte sker automatiskt, det kräver påtagliga 
förbättringar på flera plan. I Innovationsrådets (2012) rapport “Lean och systemsyn i stat och kommun” 
framkommer problem med att styrning och uppföljning inte stödjer utveckling av offentlig 
verksamhet i tillräckligt hög grad. Olika satsningar behöver sättas in i ett sammanhang där styrning 
och påverkan på kvalitet behöver beaktas. Innovationsrådet beskriver att satsningar måste utgå 
ifrån verksamhetens syfte och berörda medborgares behov. Ledarna behöver även delta själva, dels 
för att utveckla förståelse för den egna verksamheten ur systemperspektiv men också för att 
involvera medarbetarna i utvecklingsarbetet (Innovationsrådet, 2012). Palm, Lilja och Wiklund 
(2016) beskriver att de flesta myndigheter arbetar systematiskt med kvalitetsstyrning, dock mer 
sällan med innovativ ledning. Begränsningar i utrymmet att agera innovativt sker genom olika 
politiska beslut. Det finns förväntningar på att innovation och kvalitetsstyrning kan hanteras 
parallellt, dock kräver arbetet ett aktivt och medvetet agerande vilket innebär att organisationerna 
behöver möjliggöra utrymme. Ledare inom offentliga tjänster behöver därför analysera och 
utveckla en organisationskultur i syfte att stärka innovativt klimat. Det krävs också ett tydligt fokus 
på struktur och metod för att fånga upp innovationer på daglig basis (Palm, Lilja & Wiklund, 2016). 
Ledare kan uppmuntra, vårda och underlätta kreativa idéer och innovation genom att se problem 
utifrån olika perspektiv och att tänka utanför ”boxen” samt genom att ta tillvara på idéer och 
inspiration från andra. För att lyckas krävs att skapa ett klimat av upplevd psykologisk säkerhet 
(Yukl, 2012 b). I slutbetänkandet från Innovationsrådet (2013) framgår att innovation är ett viktigt 
ledord som behöver lyftas fram av riksdag och regering. Rådet tror att det bidrar till att skapa ett 
angeläget handlingsutrymme och ett gott kommunikationsklimat. Kontinuerlig dialog behöver ske 
mellan såväl väljare, folkvalda, uppdragsgivare, utförare och kunder om vad som är att betrakta 
som värde och hur det ska åstadkommas (Innovationsrådet, 2013). 

Ledarskap för ökat förtroende och tillit   

Innovationsrådet (2013) lyfter också fram förtroende som en viktig del i svensk förvaltning. För 
att göra en förändring möjlig menar Innovationsrådet att det krävs ett ledarskap som vågar, 
medarbetare som känner sig trygga och en hög grad av förtroende mellan såväl politik och 
tjänstemän som mellan chefer och medarbetare men också mellan myndigheter, medborgare och 
det offentliga (Innovationsrådet, 2013). Den 16/6 2016 beslutade regeringen att en ny delegation 
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skulle tillsättas. Förvaltningsstyrningen uppgavs under de senaste decennierna ha kännetecknats av 
ett fokus på mål- och resultatstyrning samt uppföljning. I beslutsunderlaget framgår: 

”Verksamhetsstyrningen kan dock i vissa fall ha bidragit till att den offentliga förvaltningen har brister när det gäller att 
styra verksamheten utifrån dess förutsättningar och medborgarnas behov och med tillit till medarbetares kompetens och 
förmåga. Det finns ett behov av att vidareutveckla en tillitsfull styrning av välfärdstjänsterna som bygger på ett ömsesidigt 
förtroende mellan berörda aktörer” (Dir. 2016:51 s. 1).   

Statskontoret (2016:24) beskriver att styrningen kan variera beroende på kommunens roll och 
uppgifter inom det flertal verksamhetsområden som omfattas i den kommunala verksamheten. 
Inom skolområdet och den sociala omsorgen är den främsta uppgiften att leverera tjänster med 
god kvalitet medan det inom verksamheter som t.ex. hanterar livsmedel främst handlar om att följa 
lagar och regler. Den statliga styrningen är som mest omfattande inom skola och social omsorg där 
tillsyn och uppföljning leder till ökad administration och risk finns för att mer tid ägnas åt 
uppföljning än åt skapande av kvalitet i verksamheten. Detaljstyrning kan behövas för att öka 
likvärdigheten, samtidigt som den kan minska möjligheten till effektiv användning av kompetens 
och erfarenhet. Man bör därmed anpassa verksamheten till lokala förutsättningar och behov 
(Statskontoret, 2016:24). Styrning baserad på tillit innebär utifrån Statskontorets perspektiv att 
möjliggöra handlingsutrymme för de med verksamhetsnära kompetens vilka även har i uppdrag att 
utveckla verksamheten. Politiker och tjänstemän behöver ägna sig åt kärnverksamhet, inte 
kontroller. Förutsättningen för detta är att en tvåvägskommunikation mellan politik och 
förvaltning, mellan ledning och medarbetare och från enskilda tjänstemän ända upp till regeringen 
kommer till stånd (Statskontoret, 2016:26).  

Problem som orsakas av toppstyrning, och som nu uppmärksammas inom den offentliga sektorn, 
har sedan flera år tillbaka uppmärksammats i den privata (Seddon, 2010). Tänkande är vad som 
styr den organisatoriska prestationen och Seddon (2010) beskriver att det grundläggande innehållet 
i vad han väljer att kalla “command-and-control” inte ifrågasätts trots att det underliggande 
paradigmet inte längre fungerar (s.14). Hierarkiskt tänkande som resulterar i toppstyrning behöver 
i stället övergå till ett utifrån-och-in-system där man frångår funktionssynen och istället internt 
fokuserar på processorientering utifrån efterfrågan, värde och flöden. Flertalet organisationer 
bygger dock på ett beslutsfattande som är separerat från det praktiska arbetet, där cheferna 
förväntas fatta beslut utifrån budget och olika standarder (Seddon, 2010). Förtroende är avgörande 
när det gäller förändringar som utvecklande av nya egenskaper eller ett ökat behov av samordning 
och kommunikation med avseende på lärande. Tillit beskrivs som en allmän beredskap för att lita 
på andra, det handlar om att förhålla sig till risk och osäkerhet och också en acceptans för att vara 
sårbar (Filstad, 2012; Lau & Linden, 2008; Rothmann & Cooper, 2008). 

Kaufmann och Kaufmann (2005) beskriver kärnelementen i begreppet tillit utifrån fem 
dimensioner.  Integritet, kompetens, konsistens, lojalitet och öppenhet. Integritet handlar om att 
det finns en överensstämmelse mellan det som sägs och det som görs. Denna dimension är den 
mest avgörande när det kommer till att bedöma trovärdighet och ärlighet. Kompetens handlar om 
att personer vet vad de talar om. Om kunskap saknas eller det finns uppenbara brister, vacklar 
tillitsförhållandet. Personen kan lätt misstros för att inte leva upp till det som avtalats eller för att 
göra något annat än förväntat (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Rothmann och Cooper (2008) 
menar att individer som känner bristande tillit tenderar att skydda sig själva genom att behålla 
information istället för att dela med sig. För att främja kunskapsutveckling krävs tilltro till att andra 
människor är välvilligt inställda och har rätt kompetens. Dimensionen konsistens handlar primärt 
om att individen gör lika från en situation till en annan, det vill säga personens förutsägbarhet.  
Lojalitet är den tillitsdimension som representerar personens villighet att ställa upp för någon 
annan, om det går att lita på vederbörande eller om denne bryter löften. Den sista dimensionen, 
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öppenhet, bygger på övertygelsen om att en individ berättar hela sanningen och inte undanhåller 
något som är väsentligt (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

Trots en ansenlig mängd forskning kring nya typer av ledarskap finns fortfarande ingen enhetlig 
definition eller något som är generellt accepterat eller praktiskt användbart (Alvesson & Kärreman, 
2016; Yukl, 2012 b). Hsieh och Wang (2015) beskriver att det finns ett behov av en ny syn på 
ledarskap med en naturlig och utvidgad diskussion kring hur positiva relationer skapas på 
arbetsplatsen. Goda relationer främjas genom ledarageranden som påverkar känslor inom 
organisationen. Lau och Linden (2008) menar att forskning i allmänhet visat att förtroende för 
ledarna är relaterade till stödjande ledarstilar och omgivningens uppfattningar om rättvis 
behandling. Genom sitt sätt att agera sänder ledare information som indirekt påverkar utvecklingen 
av tillit bland medarbetare. Attityder formas i det sociala sammanhang där människor befinner sig 
och de signaler som sänds kan också påverka medarbetarnas tolkning av vad som händer. Ledare 
har därför ett stort inflytande och den högre formella status dessa innehar gör att de spelar en 
nyckelroll gällande attitydbildning. Som företrädare för organisationen är kommunikationen som 
kommer från ledningen oftast framträdande för övriga och ledare utgör därmed en kritisk kraft i 
relationer mellan medarbetare. De personer som ledaren visar förtroende för blir samma personer 
som övriga nödgas förlita sig på (Lau & Liden, 2008).  

Ledare kan skapa tillit genom att ställa upp gemensamma mål och visioner som medarbetarna kan 
identifiera sig med (Filstad, 2012; Gillespie & Mann, 2004). Delade värderingar och ett konsultativt 
beslutsfattande minskar osäkerheten kring ledarens beteende och sänder signaler om att ledaren 
sannolikt inte kommer att bryta löften. Säkerheten kommer att bidra till att medarbetarna blir mer 
öppna för att också göra sig själva sårbara, ge förtroenden, dela med sig av känslig information och 
ha förtroende för ledarens beslut. Om beslutsprocesser uppfattas som rättfärdiga och transparanta 
leder det också till mer rättvisa (Gillespie & Mann, 2004). Delaktighet och engagemang sker som 
en konsekvens av delegation av ansvar och befogenheter som i sin tur understödjer en positiv 
människosyn och för att möjliggöra delaktighet krävs aktivt arbete för att ta bort de hinder som 
finns internt inom organisationen. Det innebär att alla som individer behöver utveckla självtillit. 
Ledningen behöver arbeta för att stödja och stimulera utvecklingen av dessa och andra egenskaper. 
Ett bra ledarskap får människor att känna trygghet och stolthet över vad de själva såväl som vad 
organisationen skapar. Då ledarskapet bidrar till att ge medarbetare självkänsla och självförtroende 
finns ett stort behov av skickliga och synliga chefer (Bergman & Klefsjö, 2012). Filstad (2012) 
beskriver att ledningen spelar en avgörande roll i förändringsprocesser, de har stor betydelse för 
medarbetarnas tolkning och förståelse för de skäl som ligger bakom behovet av förändring. 
Överenstämmelse mellan löften och praktiskt beteende och en öppen kommunikation samt 
upplevelser av rättvisa, påverkar bedömningen av ledningens integritet men även sannolikheten för 
att medarbetarna ska känna tillit till sina ledare. Slutsatser kan därför dras att känslor av tillhörighet 
och identifiering med andra bidrar till att i sin tur skapa tillit i organisationen (Filstad, 2012).  

Moccia (2016) har i sin litteraturstudie sammanställt de mest framträdande framgångsfaktorerna 
för TQM och beskriver att passion och tillit är grundläggande värden som underlättar 
implementeringen av kvalitetsledning. För att skapa dessa värden krävs flera förutsättningar. En 
arbetsplats präglad av kärlek, vänlighet och social intelligens skapar i sin tur förtroende, 
engagemang, medkänsla och ömsesidig respekt i en organisation med fokus på samarbete, 
tacksamhet och empati med andra. Social intelligens inbegriper byggande av sociala relationer och 
nätverk. Rättvisa innebär en arbetsplats som karaktäriseras av att medarbetarna förstår vikten av 
gruppens intresse, det raderar individualism och egoism och man arbetar för att förbättra 
organisationen. Vidare kännetecknas arbetsplatsen av kompetens, tacksamhet, hopp, humor där 
medarbetarna ser arbetet som ett inre kall och resultatet av gruppens prestationer blir ett bidrag till 
det gemensammas bästa. En annan förutsättning är mod, det innebär uthållighet och integritet som 
underlättar hantering av svårigheter och motsättningar i det dagliga arbetet. Visdom och kunskap 
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innebär att arbetsplatsen präglas av kreativitet, nyfikenhet och öppenhet. Samtliga medarbetare 
använder styrkorna för att ständigt förbättras och organisationen vårdar nya expansiva 
tankemönster där människor lär tillsammans. Organisationen måste vara mycket aktsam när det 
kommer till att döma och agera. Försiktighet innebär inte att undvika misstag, däremot att erkänna 
misslyckanden för att ytterst lära sig av dem (Moccia, 2016).  
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Figur 2:1. Figur inspirerad av Moccia (2016). Kärnvärderingar som utvecklar engagemang och tillit 
som hjälper till med implementering av TQM.  

Förändring mot ökad kvalitet 
När förändringstakten ökar blir organisationernas kunskapsutveckling nyckeln till konkurrenskraft. 
Information, kompetens, visdom, resurser, möjligheter, talang och lärande organisationer har också 
blivit vanligare i resonemangen de senaste decennierna (Alvesson & Spicer, 2012). Även Asci, Tan 
och Altintas (2016) menar att lärande, ny kompetens och implementering av innovation krävs för 
att utveckla kapaciteten och möjliggöra att dessa färdigheter används i det dagliga arbetet. 
Organisationer behöver bli smarta vilket förutsätter att de på ett intelligent sätt lyckas mobilisera 
kognitiv kapacitet. Utbildningssatsningar är också mer omfattande idag än tidigare (Alvesson & 
Spicer, 2012). 

Beer och Nohria (2013) beskriver att det är svårt att lyckas med förändringar och få klarar processen 
på ett önskvärt sätt. Förändringsinitiativ med intensionen att effektivisera eller försöka förändra 
organisationskulturen har haft få lyckade resultat (Beer & Nohria, 2000; Cronemyr & Danielsson, 
2013). Beer och Nohria (2000) har hittat två arketyper eller teorier om förändring som är baserade 
på olika, ofta omedvetna antaganden om varför förändringar ska göras. Teori E innebär att 
förändringen utgår utifrån ekonomiskt värde. Ledare som förespråkar den typen av förändring 
hanterar arbetet på ett traditionellt sätt, uppifrån och ned där mål sätts med minimal inblandning 
av övriga i organisationen. Teori O innebär processbaserad förändring utifrån organisationens 
förmåga och där målet är att utveckla organisationskulturen tillsammans med den mänskliga 
förmågan genom individuellt och organisatoriskt lärande. Processen innebär att förändra, få 
feedback, reflektera och göra ytterligare ändringar. Ledare som förespråkar Teori O sätter högt 
värde på medarbetarnas engagemang (Beer & Nohria, 2000). Även Cronemyr och Danielsson 
(2013) beskriver två kombinerade tillvägagångssätt för organisatoriska förändringsinitiativ.  Det 
första baseras på ”hårt ekonomiskt fokus” och brukar enligt dem klassificeras som en typisk 
västerländsk inställning till kvalitetsstyrning genom att vara kortsiktig och resultatinriktad. Det 
andra sättet är mjukare och baseras på långsiktighet och processorientering, vilket beskrivs som en 
typiskt japansk inställning (Cronemyr & Danielsson, 2013).  

Organisationskultur är av stort intresse inom såväl forskning som organisationer (Alvesson, 2015). 
Storskaliga förändringar fordrar normalt en viss förändring av organisationskulturen såväl som 
direkt inflytande över medarbetare, där högsta ledningen indirekt kan påverka motivationen och 
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agerandet hos övriga (Yukl, 2012 b). Om inte ledningen genom handling visar och försöker styra 
idéer och föreställningar, eller medborgare när det kommer till den offentliga sektorn, kommer inte 
heller människor att ha likartade föreställningar, vilket krävs för att organisationen ska fungera väl 
(Bergman & Klefsjö, 2012; Seddon, 2010). Bang (1999, ref. i Heide, Johansson & Simonsson, 2008) 
definierar organisationskultur som en uppsättning gemensamma normer, värderingar och sätt att 
uppfatta verkligheten som utvecklas inom organisationen genom samverkan mellan individer men 
också med omvärlden. Schein (ref. Clegg, Kornberger & Pitsis, 2007; Yukl, 2012 a) definierar kultur 
som de djupgående, grundläggande antaganden och föreställningar som organisationens 
medlemmar delar. Kulturen visas inte upp utan är istället dold och ofta omedveten. Den 
representerar det självklara sätt på vilket organisationen uppfattar sig själv och sin omgivning (Clegg 
et. al, 2007).  

Ledare kommunicerar de egna värderingarna genom en vision för organisationen, vidare förmedlas 
vilka värderingar och ideal som bedöms vara viktiga och slutligen långsiktiga mål och strategier för 
att uppnå dem. Generellt kan sägas att det är mycket svårare att förändra kulturen i mogna 
organisationer och att det ofta är lättare att skapa en kultur i en ny organisation. Ett av skälen är att 
flera av de bakomliggande uppfattningar och antaganden som delas i organisationer är just 
underförstådda och omedvetna. I en mogen och framgångsrik organisation påverkas troligen 
ledarna därför mer av kulturen än tvärtom. En annan typ av intern begränsning är en stark 
organisationskultur som ställer sig emot förändringar. Stora organisationer med stark byråkrati och 
standardiserade arbetsmetoder har oftast en tröghet som är svår att övervinna. Individer motsätter 
sig också förändring som hotar deras makt eller status, om något står i kontrast till de egna 
uppfattningarna eller värderingarna eller att det krävs ny kunskap eller sätt att göra saker. Drastiska 
förändringar är därför troliga först om det uppstår en känsla av akut behov. (Yukl, 2012a).  

Alvesson (2015) utvecklar resonemanget och beskriver att mycket tid och uppmärksamhet i regel 
ägnas till att formulera värdegrunder, framförallt inom offentliga verksamheter. Värdegrund ses 
som ett manifest från ledningen som är tänkt att kommuniceras i såväl externa som interna 
sammanhang, den är tänkt att låta bra och bidrar också till legitimitet och status för organisationen 
(Alvesson, 2015). Skriftliga beskrivningar av värderingar eller filosofier kan vara användbara som 
komplement till annan kommunikation, dock har de låg trovärdighet om de inte stöds av handlingar 
och fungerar styrande gällande beslut från ledningen (Yukl, 2012a). Istället för att uttala goda 
värderingar som alla håller med om menar Alvesson att organisationen behöver fokusera på 
innebörden, värderingarna kan annars frikopplas från hur det egentligen förhåller sig. Samtal om 
värdegrund kan vara något positivt men det krävs att man internt erkänner konflikter och 
svårigheter samt utgår ifrån det praktiska arbetet. Värdegrund ses ibland som samma sak som 
organisationskultur men värdegrunder är ofta vaga och förpliktar inte till något medan 
organisationskultur refererar till omedvetna, eller delvis omedvetna, icke uttalade idéer och 
föreställningar som vägleder individerna i organisationen (Alvesson, 2015).  

Kulturen hos en grupp eller organisation och de värderingar som man ansluter sig till återspeglar 
inte kulturen om de inte är överensstämmande med de bakomliggande värderingarna (Clegg et. al 
2007; Yukl, 2012a). En organisation kan till exempel förespråka öppen kommunikation samtidigt 
som den bakomliggande uppfattningen egentligen är att man till varje pris ska undvika kritik eller 
att intern oenighet är skadlig och bör undvikas. En viktig funktion som kulturen fyller är att fungera 
som hjälp för människor att förstå omgivningen och hur de ska reagera på den. Rollförväntningar 
kan styra olika ageranden då de talar om vad som är ett lämpligt beteende och hur bekväma 
relationer upprätthålls (Yukl, 2012 a). Ett starkt intresse för organisationskultur brukar födas 
genom ett önskat behov av ökad kunskap, att identifiera, utveckla och använda kunskapen på ett 
mer systematiskt sätt. Det krävs därför att förändringsarbetet mer är inriktat på vad som faktiskt är 
styrande än vad man tycker borde styra (Alvesson, 2015).  
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Offensiv kvalitetsutveckling 

Framgångsrikt arbete med övergången till ett mer processinriktat ledarskap innebär att arbeta med 
TQM (Cronemyr & Danielsson, 2013). Begreppet TQM beskrivs av Bergman och Klefsjö (2012) 
som en internationell motsvarighet till offensiv kvalitetsutveckling som bygger på systemsyn, en 
helhetssyn baserad på kultur samt stöd för densamma (Bergman & Klefsjö, 2012). Gimenez-Espin, 
Jiménes-Jiménes och Martinez-Costa (2013) beskriver organisationskulturen som en av de 
viktigaste variablerna för utfallet av TQM.  Ledarskapet behöver bygga på engagemang och ha 
kvalitet i fokus vilket skapar förutsättningar för ett framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling 
(Bergman & Klefsjö, 2012).  Sammanfattningsvis beskriver Eriksson, Gremyr, Bergquist, Garvare, 
Fundin, Wiklund, Wester och Sörqvist (2016) att grundsatserna inkluderar att systematiskt och 
kontinuerligt förbättra processer med hjälp av faktabaserat beslutsfattande utifrån en 
kvalitetskultur. Olika definitioner på offensiv kvalitetsutveckling/TQM:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2:2. Definitioner av offensiv kvalitetsutveckling/TQM. 

Eriksson, et. al (2016) beskriver att Lean är ett exempel på ett koncept som härstammar från 
kvalitetsledning och ska ses som arbetssätt eller förbättringsprogram som ryms inom ramen för 
offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). Liker (2009) hävdar att många som försökt 
implementera Toyotas lean-filosofi enkom fokuserat på det som är synligt, verktyg och metoder, 
men inte sett att metoderna bygger på tankemönster och rutiner som är osynliga (Rother, 2013). 
Flera kommuner och landsting har försökt förändra sin styrning utifrån lean-tänkande. Sveriges 
kommuner och landsting, SKL, hade tidigare ett samarbete med Trygghetsfonden i ett 
utbildningsprogram med avsikt att ge en grund för tankesätten bakom lean-filosofin. Lean bygger 
på systemsyn med fokus på värdeskapande för kunden, där medarbetarna ses som kompetenta och 
givet rätt förutsättningar har möjlighet att göra ett bra jobb (Innovationsrådet, 2012). I 
Innovationsrådets slutbetänkande beskrivs lean-filosofin som en möjlighet att skapa en kultur 
baserad på ständigt lärande genom att utveckla ledarskapet och ta vara på medarbetarnas 
kompetens genom att man tilldelas förbättringsansvar (Innovationsrådet, 2013).    

Aquilani, Silvestri och Ruggieri (2016) har i sin studie undersökt vilka omständigheter som krävs 
för att på ett framgångsrikt sätt implementera TQM och i topp ligger ledningens engagemang. Den 
högsta ledningens främsta ansvar är att sätta upp mål för kvalitetsutvecklingen samt tillhandahålla 
tillräckligt med resurser. Den högsta ledningen behöver förankra och kommunicera viljan att byta 
strategi. Här behövs en sammanhängande ledarstil som dels bygger strukturer och processer för 
strategin men även formar medskapande och engagemang. TQM baseras på förebyggande metoder 
med syftet att uppnå långsiktiga mål samt upprätthålla effektivitet. Alla i organisationen behöver 
arbeta tillsammans och det kräver träning. Man behöver bli en lärande organisation som ständigt 
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anpassar sig, vilket kräver ett modernt ledarskap och ett nytt mind-set som omfattar nya perspektiv 
(Aquilani et. al, 2016).  

Kvalitetsutveckling från funktion till process  

I en traditionell organisation med funktionsorientering sker ett begränsat samarbete. Funktioner 
drivs parallellt och isolerat från varandra och problem som uppstår handlar ofta om vi och de andra 
(Bergman & Klefsjö, 2012). Processorientering erbjuder kraftfulla svar på många av de problem 
som organisationer med funktionsorientering upplever. Aktiviteter behöver ha ett fokus på att 
skapa värde för kunden och synen på organisationen behöver vidare ses som en kedja av aktiviteter 
som skär över avdelningar (Hellström & Eriksson, 2013). Ledarskapet behöver därför skifta från 
att hantera människor och budget till att se hur systemet internt kan förändras (Seddon, 2010), det 
innebär att sluta kontrollera och reparera för att istället fokusera på lärande (Bergman & Klefsjö, 
2012; Seddon, 2010). Bergman och Klefsjö (2012) definierar processer som ett nätverk av 
aktiviteter som upprepas över tid och vars syfte är att skapa värde åt externa eller interna kunder. 
Sörqvist (2004) beskriver en process som en begränsad mängd samordnade aktiviteter som 
samverkar och där aktiviteterna har ett bestämt syfte. Inom organisationer finns tre olika processer 
med utgångspunkt från vilka kunder som processen ska skapa värde för. Huvudprocessen har till 
uppgift att skapa värde för externa kunder. Stödprocessen, vars uppgift är att tillhandahålla resurser 
åt huvudprocessen, har interna kunder (medarbetare) och slutligen ledningsprocesser vars uppgift 
är att besluta om mål och strategier samt genomföra förbättringar av organisationens övriga 
processer. Ledningsprocessens kunder är även de interna (Bergman & Klefjö, 2012; Ljungberg & 
Larsson, 2012). Cronemyr och Danielsson (2013) menar att ett traditionellt organisationsschema 
visar vad enskilda individer i organisationen kan göra medan processkartor visar vad man gör. Den 
förstnämnda handlar oftast om att uppfylla interna mål som att hålla budget, processkartor 
beskriver hur organisationen uppfyller kundnöjdhet. Fördelar med processorientering är att 
medarbetarna ges möjlighet till att bättre förstå helheten, att verksamheten ges en bra grund för sitt 
förbättringsarbete och att förbättringsstabiliteten ökar. Det ger också bättre möjligheter till att 
förenkla komplexa organisationer (Cronemyr & Danielsson, 2013).   

Sörqvist (2004) och Cronemyr och Danielsson (2013) beskriver att processorientering kan ha olika 
betydelser i organisationer. Vissa ser processerna mest som en stödfunktion för att åstadkomma 
ett dokumenterat kvalitetssystem, andra ser processerna som en grund för förbättringsarbete eller 
som en del av en ny form av organisation (Sörqvist, 2004). Även om processorientering har funnits 
länge råder fortfarande oklarhet kring vad processorientering egentligen är och hur organisationer 
bör tolka det. Diskussionerna ligger ofta kvar på en konceptionell nivå och tar inte itu med hur 
idéerna i själva verket används (Hellström & Eriksson, 2013). Det förekommer ofta förvirring och 
flera misslyckanden orsakas av en brist på förståelse bakom systemtänkande, kundorientering och 
ledningsprocessen. Det framkommer en bild av att det kan vara svårt att bryta tankemönster i 
samband med att kärnprocesser identifieras, processledning anses dock vara väsentligt för att lyckas 
med ett framgångsrikt förbättringsprogram (Cronemyr & Danielsson, 2013).  

Hellström och Eriksson (2013) har i sin studie använt mätdata från 183 anställda inom olika 
vårdinrättningar i en region i Sverige, där avsikten var att se hur processorienteringen tillämpades. 
De hittade här fyra olika användargrupper: ”fumblers”, ”talkers”, ”mappers” och ”organisers”. 
”Fumblers” beskrivs som att gruppen är trevande med tillämpningen, nästa grupp ”talkers” talade 
enkom om processer, den tredje gruppen ”mappers” hade enkom identifierat och ritat 
processkartor och den sista gruppen ”organisers” som hanterar sina processer och har utsedda 
processägare och mätsystem. I jämförelser mellan grupperna gällande skillnader på effekter på 
organisationens prestationer och om hämmande faktorer, hittades signifikanta skillnader. Enbart 
processkartläggning hade betydligt mindre effekt och en relativt låg inverkan på effekten internt, 
dock upplevdes motståndet mot processorientering minska med mer uppenbar och tydlig 
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tillämpning. Det språkliga och kognitiva tillvägagångssättet uppfattades som givande när det gällde 
kapaciteten internt. Den största effekten uppnåddes dock bland de som fullt ut hanterar sina 
processer. Tydligheten som kom av processkartor, en processorienterad struktur, mål och 
mätningar bidrog till att minska motståndet (Hellström & Eriksson, 2013). Bergman och Klefsjö 
(2012) sammanfattar processorientering genom att beskriva att de olika processerna är beroende 
och påverkar varandra, de bildar ett system. Jämfört med det mer traditionella sättet att bedriva 
verksamhet krävs ett mer långsiktigt tänkande för att nå framgång och systemtänkande är mycket 
viktigt för att åstadkomma en lärande organisation. Organisationen behöver övergå till att 
tillsammans internt förbättra och effektivisera systemet som helhet (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Lärande organisation och organisatoriskt lärande  

Alvesson och Sveningson (2014) beskriver att intresset har ökat för föreställningen om 
förändringsarbete som en process som bygger på kontinuerligt lärande. Processansatsen är intresset 
för hur människor förstår, uppfattar och tolkar situationer vilket i förlängningen påverkar 
ageranden eller beteenden. Bilden breddas till att inkludera även andra än ledningen, det inkluderar 
delaktighet från övriga medarbetare. Med en processuell syn på förändring får man större förståelse 
för en komplex och kanske kaotisk verklighet inom organisationen som kan rymma såväl motstånd, 
politiska processer, förhandlingar, olika tolkningar som missförstånd. Organisationens processer 
är ständigt pågående och sker genom olika relationer där meningsskapande är en central aspekt. 
Organisationsmedlemmarnas meningsskapande och tolkningar har stor betydelse och för att trygga 
förändringsarbetet behövs uppmuntran att ta egna initiativ. Engagemang kan utlösas av 
förändringar i omgivningen men kan också vara resultat av interna förändringar som till exempel 
innovationer eller att nyckelpersoner lämnar organisationen. Idealet är att medarbetarna internt är 
engagerade, motiverade och kunniga samt har tillräckligt självförtroende för att handla (Alvesson 
& Sveningson, 2014). Yukl (2012 a) menar att samtliga organisationer lär sig saker, dock är vissa 
bättre på det än andra. De som lyckats nå framgång har haft värderingar som lärande, innovation, 
experimenterande, flexibilitet och olika initiativ tydligt inkluderade i organisationskulturen. 
Människor på alla nivåer har mandat att lösa problem och hittar bättre sätt att utföra arbetet. 
Kunskapen sprids och görs tillgänglig för alla som behöver den och medarbetarna stimuleras också 
till att tillämpa den i arbetet. Hemlighetsfullhet är lärandets fiende. Lättåtkomlig information om 
organisationens verksamhet som också inkluderar problem och misslyckanden underlättar lärandet 
(Yukl, 2012 a). Även Örtenblad (2001) menar att de organisationer som blir framgångsrika i 
framtiden är de som upptäcker hur man utnyttjar människors engagemang och förmåga att lära på 
alla nivåer. 

För att förbättringar ska bli en naturlig del i organisationen krävs att man skapar en lärande 
organisation, dock finns det flera definitioner på vad som egentligen är en lärande organisation 
(Bergman & Klefsjö, 2012).  Örtenblad (2001) menar att många använder begreppen 
organisatoriskt lärande och lärande organisationer omväxlande. Filstad (2012) preciserar och 
beskriver att huvudskillnaden mellan dem är att organisationslärande har en praktisk inriktning som 
fokuserar på hur organisationer konstruerar och förbättrar lärandet. Att ingå i en lärande 
organisation innebär att ständigt arbeta med förbättringar, effektiv förändring leder enligt 
författaren till att organisationen och medarbetarna lär (Filstad, 2012).  

Argyris och Schön (1978 ref. i Clegg et. al, 2007; Senge & Fulmer,1993; Filstad, 2012; Kaufmann 
& Kaufmann, 2005) var tidiga när det gäller studier av lärande, de beskriver centrala skillnader 
mellan vad som benämns som enkel-loop- respektive dubbel-loopinlärning. Enkel-looplärande 
innebär att upptäcka och korrigera fel medan dubbel-loopinlärning uppstår när fel korrigeras på ett 
sätt som innebär en förändring av en organisations underliggande normer. Clegg et. al (2007) 
beskriver enkel-loop lärandet som att man optimerar färdigheter och skaffar sig den kunskap som 
krävs för att lösa ett specifikt problem. I en artikel i Harvard Business Review uttrycker Argyris 
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(1991) att många har enkel-loopstänkandet som inlärd strategi för problemlösning och upplever att 
denna fungerar tillfredsställande, därmed uppstår inte behovet att tänka nytt och leder inte heller 
till att man lär sig av misslyckanden. När misslyckanden uppstår, blir många ofta defensiva och 
sållar bort kritik genom att skuldbelägga andra. Förmågan till att lära stängs därmed av när den i 
stället skulle behövas som mest (Argyris, 1991).  Dubbel-loopslärandet beskrivs som mer komplext. 
Denna typ av lärande innebär att istället förändra den referensram som styr beteenden (Clegg et. 
al, 2007). Senge och Fulmer (1993) beskriver att det rör sig om systemdynamik. Enkel-loop innebär 
ett lärande där avvikelser och fel rättas till medan dubbel-loop handlar om att ifrågasätta arbetets 
grundpremisser, att göra mer radikala förändringar (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Många organisationer har svårt att förstå lärande, vissa vet inte ens om att det existerar. 
Anledningen härleds till att de missuppfattar vad lärande är och hur det ska åstadkommas. Lärandet 
beskrivs för smalt och utgör enkom problemlösning, organisationen fokuserar på att identifiera 
och rätta till fel i den externa omgivningen. Om lärandet ska bli varaktigt krävs dock att såväl ledare 
som medarbetare också tittar på sig själva. Detta kan dock uppfattas som hotfullt och en ofta 
förekommande omedvetenhet är vanlig där flera hyllar den teori eller de värden som existerar för 
att sedan agera helt annorlunda (Argyris, 1991). Alvesson och Spicer (2012) beskriver begreppet 
funktionell dumhet som innebär att människor i organisationer kan betona positiva teman som 
ledarskap, identitet, kultur, kompetens, innovation och lärande men att detta sedan begränsas av 
flera skäl. Den funktionella dumheten kan avskräcka reflektion och kritiskt tänkande vilket i sig 
begränsar enskildas användning av den kognitiva förmågan. Individer skjuter undan tvivel, kritik 
och andra bekymmer som kan uppfattas provokativt till förmån för mer positiva aspekter internt. 
För att slippa upplevelser av tvivel och oro kan medarbetare inta en mer avslappnad inställning till 
kritisk granskning vilket ofta ger en mer positiv känsla och säkerhet som ligger tydligare i linje med 
positiva värden. Kognitiv kapacitet kan också begränsas av olika maktrelationer och dominans. 
Individer kan fokusera på den egna karriären, och denna tendens begränsar enligt Alvesson och 
Spicer kognitiv kapacitet i högre utsträckning än till exempel tids- eller resursbrist. Funktionell 
dumhet ger medarbetare en positiv känsla av säkerhet om vilka de är, vad de vill och vilka åtgärder 
som behöver sättas in för att få det (Alvesson & Spicer, 2012). Individer är därför mer benägna att 
undvika interaktion och kommunikation när det finns risk för tvivel eller kritik, vilket skapar 
känslan av säkerhet (Alvesson, 2015). Även Argyris (1991) beskriver att det verkar förekomma en 
universal tendens som konsekvent utgår ifrån att behålla kontrollen, att maximera vinst och minska 
förluster, att trycka undan negativa känslor och vara rationell. Syftet är att undvika förlägenhet eller 
hot eller att trycka bort känslor av att vara sårbar eller framstå som inkompetent. Individer i 
organisationer behöver ständigt kritiskt reflektera över det egna beteendet, identifiera hur de själva 
oundvikligt bidrar till problem och sedan förändra hur de agerar (Argyris, 1991). Damanpour (1991, 
ref. i Salge & Vera, 2012) beskriver att organisatoriskt lärande behöver ingjutas i organisationen 
genom idéer och genom att förbättra förmågan att förstå dessa idéer. Även Senge och Fulmer 
(1993) beskriver att förbättringar behöver ske utifrån varaktiga förändringar i tänkande och 
beteende. Förutsättningarna för att organisationerna ska bli en lärande organisation formuleras som 
att:  

“Organizations can learn only as fast as the slowest link learns. Change is blocked unless all of the major decision makers 
learn together, come to share beliefs and goals, and are committed to take actions necessary for change” (Senge & Fulmer, 
1993 s. 22).  

Ledarskap för ständiga förbättringar 

Att leda förändring är svåra ansvarsområden för ledare, men också bland det viktigaste, för vissa 
teoretiker är detta kärnan i ledarskapet medan allt annat är sekundärt. Upptäckten av ny kunskap 
är väsentlig och behöver därför spridas till de som behöver den och ledare fyller här en viktig 
funktion när det kommer till att stimulera och också underlätta för lärande och innovation inom 
organisationen. I en turbulent miljö som kräver anpassning, omformning och förnyelse måste 
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ledarna vara flexibla för att arbeta med lärande av också egna misstag och utvärdera sitt egna 
synsätt. De viktigaste kompetenserna som kännetecknar ett effektivt ledarskap i förändring är att 
anpassa sig till förändrade villkor och också förmåga att själv lära av sina erfarenheter (Yukl, 
2012a).  

Senge (1995) beskriver att inlärning tar tid. Genom att se vilka antaganden man gjort och riktigheten 
i dessa, kan man förstå hur olika delar vävs samman till en mer heltäckande bild av problemen. 
Ledningen behöver fungera som ett föredöme när det gäller användandet av tid och vad som 
uppmärksammas i arbetet (Senge, 1995). I utvecklandet av en stark lärandekultur är de flesta helt 
på det klara med att kritiska utmaningar, innovationer och värderingar inte kan hanteras utan 
lärande, ofta uppträder de dock som om lärande är något som är separerat från det vardagliga 
arbetet (Filstad, 2012). Senge (1995) beskriver att ledare behöver undersöka hur mycket tid det 
finns till att tänka. Om det inte är tillräckligt krävs reflektioner över om det beror på att man har 
för mycket annat att göra eller om det är något man själv orsakar (Senge, 1995). Tucker, 
Edmondson och Spear (2001) föreslår flera åtgärder för att åstadkomma organisatoriskt lärande. 
En explicit del av arbetet och tid behöver avsättas för förbättringsarbete. Det krävs bekväma 
möjligheter i det dagliga arbetet för att förse medarbetare med feedback, idealiskt är att feedback 
kommer direkt när den information som behövs för att analysera problemet är tillgänglig. 
Kommunikation behöver också uppmärksammas inom organisationen, signaler behöver sändas 
om att förbättringar är i fokus (Tucker et. al 2001). Många chefer framför att de saknar tid, de flesta 
har en föreställning om att arbete innebär att arbeta med synliga aktiviteter och att ledningens 
uppgift är att se till att det rör på sig i organisationen. Senge menar att det är lätt att beskylla denna 
ständiga aktivitet för att tid till reflektion saknas, även om det skulle finnas tid till att sitta och tänka 
avstår många ändå. Åtgärder tänks ofta inte igenom så noga, när problem uppstår byts istället 
strategi (Senge, 1995).  

Lean-filosofin bygger på att ledarna själva inte enkom arbetar med förbättringar, en stor del av 
arbetstiden går åt till att istället öka medarbetarnas förbättringskapacitet (Rother, 2013). Ledare 
inom Toyota utvecklar människor som i sin tur utvecklar processer, uppgifterna att utveckla 
medarbetare har därför inte förvisats till personalavdelningen eller till olika utbildnings- eller 
utvecklingsavdelningar, utan är en del av det vardagliga arbetet. Ungefär 50% av arbetstiden för 
såväl gruppledare som högre chefer inom Toyota spenderas på utveckling av medarbetarnas 
förbättringskapacitet på olika nivåer (Rother, 2013). Senge (1995) menar att i en väl fungerande 
organisation är det enkom de komplexa och svåra frågorna som hamnar på de högre chefernas 
bord. Om en högt uppsatt chef behandlar flera problem per dag eller splittrar sin uppmärksamhet 
på för många ärenden är det alltid ett tecken på att ledningsarbetet inte sköts på ett bra sätt. Ledare 
på högre nivåer ska identifiera vilka frågor som organisationen ska ta sig an i framtiden, dock ägnar 
många mycket tid till nya initiativ och hur de ska genomföras istället för att ifrågasätta varför de 
ska genomföras. Senge hävdar att ledare behöver förändra sina vanor och minska den allmänna 
förväntan på ständig aktivitet. Hur tiden fördelas säger hur engagerade individer är i sin egen 
inlärning, för att bygga en lärande organisation krävs att enskilda lär, det krävs därför tid till 
reflektion (Senge, 1995). 

Systemtänkande 

Systemdynamik beskrivs som att förändringar i delar av organisationen kan väcka reaktioner i 
andra, de sociala systemen kan skapa stor tröghet och att införa stora förändringar inom en stor 
organisation kan ta flera år. För att förstå komplexiteten gällande relationerna mellan olika 
organisatoriska processer och hur dessa påverkas av förändringar krävs därför att ledningen har 
kognitiva färdigheter och systemtänkande (Yukl, 2012 a). Deming (ref. i Bergman & Klefsjö, 2012) 
beskriver att systemsyn också är grundläggande för ett framgångsrikt arbete med 
kvalitetsutveckling. Ledningen behöver ha kunskap om systemet, dess gränser och samspelet 
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mellan olika komponenter samt om människorna som finns i systemet. Ju större systemet är desto 
större vinster kan hela systemet som helhet uppnå, även om ett stort system är svårare att styra. 
Skolorna i en kommun till exempel, såväl privata som kommunala bör samverka som ett 
undervisningssystem med målet att skapa bättre kompetens (Deming, ref. i Bergman & Klefsjö, 
2012). Att se världen som ett system innebär att lära sig hur man skall reagera på förutfattade 
meningar (Senge, 1995), att ge uttryck för sin vision och leva sig in i andra människors syn och 
visioner för att sedan eftersträva insikter kring vad som skiljer mellan människors bilder av 
verkligheten. Dessa metoder finns integrerade i den lärande organisationen (Senge, 1995). Filstad 
(2012) beskriver att en lärande organisation är en uppsättning beteendemönster och Senge visar 
hur det är möjligt att integrera fem discipliner i en enhet, också hur dessa discipliner är beroende 
av varandra för att främja ett personligt mästerskap (Filstad, 2012). 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2:3. Senges fem dicipliner som beskrivs som kritiska för en lärande organisation. Figur 
inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012 s. 415) 

Personligt mästerskap 

Personligt mästerskap betyder att varje individ i organisationen behöver få möjlighet att utvecklas 
och förverkliga sig själv (Senge, 1995). Senge (1995) beskriver att den viktigaste ledarskapsstrategin 
är att engagera sig i utvecklingen av det egna personliga mästerskapet då organisationens förmåga 
att lära helt är beroende av att enskilda vill och har förmågan att lära. Organisationen lär genom att 
medarbetarna lär (Bergman & Klefsjö, 2012; Senge, 1995).  Personligt mästerskap märks genom en 
ständigt sökande attityd, det kan inte tvingas fram utan behöver ske i enlighet med individens egen 
vilja. Företag eller organisationer som alltför ivrigt verkar för att medarbetare ska utveckla sitt 
personliga mästerskap kommer inte att lyckas men många försöker ändå genom obligatoriska 
utvecklingsprogram eller liknande. Hur goda avsikterna än är kan detta motverka syftet och istället 
hindra utvecklingen. Obligatoriet i sig förhindrar individens möjligheter till att välja fritt (Senge, 
1995). Personligt mästerskap är en ständigt pågående process och omgivningens stöd och 
uppmärksamhet kan vara väsentligt viktigt för individens engagemang. Ett klimat som gör det 
attraktivt för medarbetare att utveckla det personliga mästerskapet kan vara att till exempel 
stimulera var och en att utveckla en personlig vision, stödja medarbetare som ställer frågor samt 
att uppmärksamma och stödja initiativ till förändring oavsett varifrån de kommer. Detta stödjer 
utvecklingen på två sätt, dels stärks insikten att personlig utveckling verkligen uppskattas inom 
organisationen, dels kommer det att öka individens mottaglighet för personlig tillväxt. När 
personligt mästerskap blivit en integrerad del tar den sig två uttryck. För det första går det att 
klargöra vad som är viktigt och att hålla fast vid den insikten istället för att fångas i vardagliga 
problem. För det andra kan verkligheten ses tydligare och mer nyanserat, individer låser inte fast 
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sig vid föreställningar kring hur saker och ting är eller bör vara. För att förverkliga mål behöver 
man veta var man befinner sig i förhållande till sin vision eller sitt mål (Senge, 1995). 

Mentala modeller 

Asci, Tan och Altintas (2016) beskriver att mentala modeller påverkar hur vi tänker, hur vi förstår 
systemet som helhet och våra beteenden genom antaganden eller generaliseringar som utgår från 
stereotyper, starkt inpräntade och djupt rotade i vårt medvetande. Våra mentala modeller styr hur 
vi tolkar händelser som också kan vara personliga, hur vi ser på medarbetare, vidare vår 
tolkningsram av verkligheten, kunskap, förmodanden och förutfattade meningar (Bergman & 
Klefsjö, 2012). Vid sidan av medvetna föreställningar om orsaker till prestationer och källan till 
problem har individer underförstådda antaganden som påverkar hur de tolkar händelser. Att skaffa 
mer information om ett komplext problem hjälper inte om individen inte har en bra mental modell 
för att tolka informationen. Systemtänkande krävs för bättre förståelse för komplexa problem, 
ledare kan hjälpa medarbetare att förstå och förbättra sina mentala modeller genom kunskap om 
hur saker fungerar i organisationen samt att förstå orsaker till framgång eller misslyckanden. 
Genom att hjälpa andra att förstå komplexa system kan ledare öka förmågan till att själva lära sig 
lösa problem (Yukl, 2012 a). Det människor inte har kunskap om kan de heller inte tolka, 
förutfattade meningar gör att tolkningar ofta utgår ifrån saker som man redan vet. Det är därför 
viktigt att förstå såväl sina egna som andras mentala modeller för att aktivt kunna påverka, en viktig 
insikt som har betydelse för såväl enskilda som organisationen som helhet (Bergman & Klefsjö, 
2012). Senge och Fulmer (1993) menar att för att öka förståelsen för organisatoriskt lärande 
behöver också ledare arbeta med sina mentala modeller. Asci et. Al (2016) hävdar att man behöver 
lära sig hur man ska tänka, eftersom det krävs tankemässig förändring för att bli en lärande 
organisation. 

Gemensam vision 

Intervjuer med högsta ledningen kan vara ett sätt att utforska nuläget och organisationskulturen, 
dock brukar resultatet bli en beskrivning av den ideologi som företräds av ledningsgruppen 
(Alvesson, 2015). Kulturförändring kan ses som ett projekt som drivs uppifrån, det går att förmoda 
att den högsta ledningen är den instans där insikten om den behövliga förändringen utgår ifrån och 
som också utformar förändringsplanen. Ledningen analyserar och beslutar om en förändring, detta 
är sedan tänkt att implementeras i organisationen. Olika delar gör sitt, ledning, chefer på olika 
nivåer, konsulter, medarbetare med olika roller och ledningen. Detta blir dock ofta fel då det sker 
omtolkningar av syfte och innebörder och sannolikheten är stor för att grupper som inte deltagit 
inte heller förstår vad det handlar om och därmed inte ser förändringen som angelägen eller 
realistisk. Avsikten och utfallet skiljer, olika delar av en organisation kan ha marginell kunskap om 
tänkande, förhållningssätt och agerande i andra delar av organisationen (Alvesson, 2015). Ledare 
behöver använda sig av förändringsinriktade beteenden för att öka innovation, kollektivt lärande 
och anpassning till omvärlden. Ledare behöver också förklara varför det finns ett trängande behov 
av förändring och även förmedla en vision som upplevs inspirerande och uppmuntrar till initiering. 
Om visionen omfattar värderingar och ideal som flertalet i organisationen kan känna igen ökar 
sannolikheten för att den skapar engagemang hos övriga (Yukl, 2012a). Senge (1995) beskriver att 
vissa chefer tror att gemensamma visioner kommer fram som en produkt från organisations 
strategiska planeringsprocess, sådana visioner fungerar dock sällan. Visioner kan komma från den 
högsta ledningen och så är ofta fallet, dock blir en vision gemensam först när den länkas samman 
med personliga visioner för hela organisationen. Den högsta ledningen behöver förstå att bara för 
att de ingår i högsta ledningen innebär inte det att deras personliga visioner per automatik blir 
vägledande för organisationen, personer i ledande position behöver vara medvetna om att också 
deras visioner ytterst är personliga (Senge, 1995). Utan systemsyn saknar disciplinen gemensamma 
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visioner något väsentligt, visionen ska måla upp en bild av vad man vill skapa och systemsyn 
avslöjar hur organisationen ligger till för tillfället (Senge, 1995). 

Alvesson (2015) beskriver att det ofta sker en sammanblandning mellan organisationskultur och 
företagets ledningsfilosofi. Ofta är det som omnämns organisationskultur egentligen de ideal och 
visioner som föreskrivs från högsta ledningen (Alvesson, 2015). Gruppens gemensamma vision 
växer med utgångspunkt från enskildas individuella personliga visioner (Senge, 1995) och för att 
lyckas med ett framgångsrikt införande av en förändring krävs bredd i ledarskapsagerandet (Yukl, 
2012 b). Senge (1995) menar att gemensamma visioner är en del av något större. Gruppens 
gemensamma vision behöver växa fram från enskildas personliga visioner och den bör också 
stimulera till nya sätt att tänka och handla. I en grupp med en gemensam vision har man också 
förståelse och acceptans för hur enskilda kompletterar varandra på bästa sätt för att nå visionen 
(Senge, 1995). Yukl (2012 a) beskriver att motstånd från chefer på olika nivåer kan bero på oenighet 
kring skälen för olika strategier. Det krävs en god förståelse för de olika uppfattningarna för att 
kunna identifiera en framgångsrik vision som skapar tillräckligt stöd och engagemang (Yukl, 2012a). 

Senge (1995) beskriver att individer ansluter sig till en vision till följd av att man känner frihet till 
att själv göra sin bedömning, för att skapa förutsättningar för att medarbetare ska känna entusiasm 
och vilja ansluta sig anger Senge tre riktlinjer. Som ledare behöver du själv visa att du anslutit dig 
till visionen (Senge, 1995). En framgångsrik förändring kräver gemensamma insatser och det är 
viktigt att engagemanget för förändring finns hos ledningen. Det är också viktigt att de som 
ansvarar för förändring mot en ny vision visar stöd för det i såväl ord som handling, visionen 
behöver kommuniceras på ett tydligt sätt (Yukl, 2012 b). Senge (1995) beskriver vidare vikten av 
att vara ärlig. Det är viktigt att inte överdriva fördelarna eller underskatta problem. Visionen 
behöver beskrivas på ett realistiskt och ärligt sätt (Senge, 1995). Yukl (2012 a) menar att en 
tilltalande vision baserade på felaktiga antaganden och önsketänkande lätt kan avleda 
uppmärksamhet från innovativa lösningar som är mer sannolika att bli framgångsrika. Slutligen 
beskriver Senge (1995) att ledare behöver lämna utrymme för medarbetarna att själva välja. Det 
krävs ingen övertalning om fördelarna med en vision, oftast kan detta misstolkas och istället få 
motsatt effekt (Senge, 1995). Det är också osannolikt att förändring blir framgångsrik enkom 
genom att högsta ledningen dikterar sin egen bild (Yukl. 2012 a). Fördelar med en vision behöver 
växa fram och medarbetare inom organisationen behöver ges tid och möjlighet att själva utveckla 
sin egen bild av visionen (Senge, 1995). 

Lära i grupp 

Senge (1995) beskriver att en grupp som lärt sig lära tillsammans har ett bestämt syfte, en gemensam 
vision och förståelse för hur man kompletterar varandra. Dock ger inte människor upp sina 
personliga strävanden för kollektivet, gruppens gemensamma vision växer fram ur de enskilda 
gruppmedlemmarnas personliga visioner. En stark person kan vara en stor tillgång för 
arbetsgruppen. Enskilda kan lära sig en mängd olika saker utan att det påverkar organisationen men 
om starka individer går sin egen väg kan det leda till kaos. Inlärning som sker i grupp sprider sig 
och påverkar organisationen på ett mycket mer effektivt sätt. Kunskaper kommer till användning 
och erfarenheter sprids till andra. Prestationerna i ett väl fungerande team kan fungera som 
föredömen som visar övriga organisationen var ribban ska ligga när det kommer till gemensam 
inlärning (Senge, 1995).  

Yukl (2012 a) beskriver att ledarskap inom organisationer är en process som omfattar såväl formella 
som informella ledare på olika nivåer i organisationen. Ledarna är sammanflätade på komplexa sätt 
och organisationens övergripande resultat blir troligt lidande om beslut som fattas av olika ledare 
inte är kompatibla med varandra. Det är svårt att åstadkomma samarbete och samordning mellan 
olika underenheter inom en organisation, det krävs att cheferna har gemensamma ideal och 
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värderingar som vägleder i beslutsfattanden. Den högsta ledningen har det primära ansvaret för 
strategiska beslut men det är inte sannolikt att dessa genomförs på ett framgångsrikt sätt utan stöd 
och engagemang från ledare på lägre nivåer. En organisation med en stark kärnideologi, som har 
ledare som hjälper till att skapa stöd för den och ser till att den förstås och används som vägledning 
i den dagliga verksamheten har större möjligheter till att lyckas. Ett företags resultat beror delvis 
på hur de högsta cheferna hanterar konkurrens mellan underenheter och oenighet kring mål och 
prioriteringar. Det är viktigt att ledare förstår de komplexa ömsesidiga beroenden som avgör 
konsekvenserna av strategiska beslut för organisationen som helhet (Yukl, 2012a).  

Hinder och utmaningar i kvalitetsarbetet  

Alvesson och Sveningson (2014) beskriver att kunskapsintensiva företag ofta pekar ut 
handlingsfrihet med betoning på frihet och nyttjande av intellektuella färdigheter och 
kärnkompetens. Decentralisering, det vill säga när befogenheter att avgöra vad som ska göras ligger 
hos fler har enligt Söderlund (2000) blivit en ideologisk fråga och har blivit att betrakta som en väg 
till att uppnå frihet, självständighet och flexibilitet. Idén är att när organisationer står inför 
komplexa eller turbulenta uppgifter eller när kundernas behov förändras snabbt, kan beslut fattas 
snabbare jämfört med en centraliserad organisation. Besluten ligger närmare de individer som har 
kunskap om vad som behöver göras, annars finns risk att högre chefer blir överbelastade. 
Uppfattningen är ändå att det ses som självklart att någon behöver vara chef, i takt med att 
kunskapen om självstyrande team ökar är detta inte lika självklart. En hög grad av decentralisering 
innebär dock inte att ledningen ska vara sysslolös, engagemanget behöver vara inriktat på vad 
organisationen är till för. Det är i första hand en formulering och spridning av den idén som utgör 
uppgiften för ledningen i en decentraliserad organisation (Söderlund, 2000). Rother (2013) 
beskriver med utgångspunkt från Lean, att det vore såväl orättvist som ineffektivt att begära att 
medarbetare ”på golvet” utöver ordinarie sysslor, skulle ta fram delar, kämpa med problem och 
förbättra processen vilket uppges vara skälet till att man inom Toyota säger att modeller med 
självstyrande grupper visar bristande respekt för människor. Ca 10% av förbättringarna görs av 
montörer, huvudsyftet är att istället utbilda medarbetarna i ständiga förbättringar samt att 
identifiera de som är lämpliga att befordras till gruppledare. Självstyrande utifrån Lean har därmed 
en helt annan innebörd och Rother (2013) hävdar att missuppfattningar kring deras arbetsmetoder 
är vanliga. Begreppsförvirring kan ytterligare ha bidragit till att flera har misslyckats med 
implementering av kvalitetsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2012). Deming (ref. i Hellsten & Klefsjö, 
2000) lär ha sagt att många tror att TQM beskriver en metod för att uppnå kvalitet när kvalitet i 
själva verket är resultatet av värderingarnas praktiska användning i det dagliga arbetet.   

Det finns starka ideologier och önsketänkande som en central del i synen på ledarskap. Vissa hävdar 
att om inga åtgärder vidtas kan forskningen bli inordnad under ideologier som i slutändan bidrar 
till konformism (Alvesson & Kärreman, 2016). Även Seddon (2010) hävdar att idéerna om 
ledarskap i litteraturen kan få läsarna att tro att det finns speciella egenskaper hos vissa ledare som 
kan åstadkomma underverk. Det kan dock vara dysfunktionellt att hålla fast vid övertygelsen om 
att det finns rätt eller fel och att ledare genom detta synsätt kan kväva sina organisationer. 
Diskussioner kring beteenden och vem som gör rätt hamnar då i fokus istället för organisationen 
och systemet (Seddon, 2010). Yukl (2012 a) menar att ansvarsområden och krav på färdigheter till 
viss del är avhängig ledningsnivån. På högre ledningsnivåer finns breda maktbefogenheter som kan 
omfatta utarbetande av långsiktiga planer, ta initiativ till nya sätt att göra saker samt ändra i 
organisationsstrukturer. Högre chefer behöver ha en föreställning om vad som kan komma att ske 
20 år framåt i tiden medan chefer på lägre nivåer har kortare tidsperspektiv och mer 
verksamhetsnära arbetsuppgifter. Strategiskt beslutsfattande och kontakter med media kan vara 
viktiga på högre nivå då denna ledning ofta är mer beroende av den externa miljön genom bland 
annat nätverksskapande. Om alltför mycket tid ägnas åt att upprätthålla externa relationer kan det 
dock ha en negativ inverkan på förmågan att sköta det interna ledarskapet, vilket kan underminera 
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effektiviteten (Yukl, 2012 a). Förändringsprocessen behöver ledas genom den högsta ledningen på 
ett aktivt sätt. De medarbetare som kan vara kritiskt inställda behöver bli varse vikten av 
organisationsförändring men också att deras utförande och bidrag är signifikant för att skapa en ny 
framtid. Genom att ledningen tar ett steg framåt och inkluderar organisationens samtliga 
intressenter, det vill säga omgivning, samhälle, kunder och medarbetare har ledningen inlett 
kvalitetsarbetet (Madu & Kuei, 1994). 

Högsta ledningen behöver engagera sig i målet om kvalitet och förbättring. Tydlighet och åtgärder 
krävs för att säkerställa kvalitetsförbättringar och det krävs också att högsta ledningen är delaktiga 
i att leda team framåt. En tvärvetenskaplig bakgrund genom utbildning, träning och praktisk 
erfarenhet är viktigt för att få förståelse för betydelsen av kvalitet inom varje område (Madu & 
Kuie, 1994). Lärande och kunskapsutveckling är också en oavbruten process och optimalt lärande 
är när ett stort antal chefer själva kan utveckla sina egna insikter (Fulmer & Senge, 1993; Filstad, 
2012). Strategiskt tänkande är viktigt på högre ledningsnivåer och framförallt är det viktigt att 
ledarna ser till helheten. Varje genomförd förändring får olika effekter. Den högre ledningen ska 
vägleda och samordna förändringsarbetet men även erbjuda en vision, energi och den vägledning 
som krävs för att lyckas. Chefer på högre nivåer är den mekanism som medlar mellan krafter för 
stabilitet och för förändring och hur cheferna hanterar detta är av stor betydelse (Yukl, 2012 a). 
Resultatet i en organisation beror delvis på hur bra den högsta ledningen hanterar oliktänkande 
gällande mål och prioriteringar. Det är viktigt att samtliga förstår konsekvenserna av strategiska 
beslut för organisationen som helhet, det är svårt att åstadkomma samordning och bra samarbeten 
mellan samtliga nivåer om inte cheferna har gemensamma ideal som vägleder deras beslut. Ett av 
ledningens primära ansvarsområden är därför att se till att det finns en gemensam kärnideologi. 
Ideologin fungerar som vägledning i den dagliga verksamheten där även den högsta ledningen 
behöver vara mottaglig för innovativa förslag på förändringar från lägre nivåer (Yukl 2012 a). 

Hellsten och Klefsjö (2000) beskriver att systemsyn är väsentligt för utveckling mot TQM och de 
betonar den högsta ledningens engagemang. Flera organisationer som misslyckats med TQM har 
inte haft ledare på högre nivåer som betonat vikten av kvalitetsarbete. Eriksson et. Al (2016) har i 
sin studie undersökt vilka utmaningar såväl privata som offentliga verksamheter sett i 
kvalitetsarbetet. Bland de tio högst rankade utmaningarna kan de inte se någon skillnad oavsett 
organisationens storlek, om den är privat eller offentlig eller om det rör sig om produkter eller 
tjänster. Den högst rankande är att ledningen oftast inte äger kvalitetsarbetet utan att det delegeras 
till speciella kvalitets-professioner. Därefter kommer svårigheter i att anpassa organisationen till 
den omgivande miljön, att kvalitetsfrågor inte ses som en strategisk fråga för ledningen eller ägarna, 
att utveckla en intern förbättringskultur, att leda samt åstadkomma förändring eller att utveckla 
processer som är robusta och samtidigt lätta att anpassa (Eriksson et. Al, 2016). Även Mosadeghrad 
(2011) har undersökt hinder för implementering av TQM och grupperat dem i olika kategorier där 
strategiska hinder uppges ha störst inverkan på misslyckanden med implementering. Dessa hinder 
är i stort relaterade till ledningen och ledarskapet inom organisationen. Hindren uppges främst vara 
att ledningen inte tydligt motiverat bakgrunden till en övergång till TQM samt svårigheter med att 
förändra organisationskulturen. Orealistiska förväntningar och svårigheter att åstadkomma laganda 
och samordning uppges också fungera hindrande. Vidare bristfällig ledning, bristande stöd från 
högsta ledningen, mellanchefers motstånd och ineffektiv kommunikation (Mosadeghrad, 2011).   

Kvalitetsutveckling utgår ifrån kundorientering, vilket innebär att kunderna är de som bedömer 
organisationens prestation samt att fokus bör ligga på deras önskemål och behov. För att 
åstadkomma det krävs erfarna ledare som förstärker tankarna bakom kvalitetstänkandet och 
organisationen behöver därför arbeta med kontinuerlig förbättring och lärande. Dess filosofi bör 
präglas av att ständigt förbättra verksamheten och att identifiera riktmärken för utmärkt praxis 
samt ingjuta en känsla av att det är medarbetarna som äger processerna. Samarbete och utveckling 
i arbetet med att nå övergripande mål såväl internt som externt skapar ömsesidig respekt. Slutligen 
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att ta ett socialt ansvar betyder att anta ett etiskt beteende gentemot allmänhet och samhälle samt 
analysera sambandet mellan dessa principer och de centrala dygder som framkommit (Moccia, 
2016). 

Demings syn på ledarskap 

Edward Deming har betytt mycket för kvalitetsutvecklingen och betonar ledningens viktiga roll för 
utveckling av kvalitet. Endast om ledningen har ett helhjärtat engagemang för kvalitetsfrågor kan 
ett varaktigt förbättringsarbete komma till stånd. Demings 14 punkter sammanfattar hans syn på 
ett förändrat ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2012).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2:4. Demings 14 punkter sammanfattar hans syn på ett förändrat ledarskap (Bergman, 
Klefsjö, 2012, s. 407 - 411). 

Bergman och Klefsjö, (2012) menar att kortsiktiga krav på lönsamhet och för stor centrering kring 
dagliga bekymmer är det största hindren för kvalitetsarbetet. Långsiktighet är en avgörande faktor 
för att en organisation på ett optimalt sätt ska kunna bidra till en bättre miljö och ett större socialt 
ansvarstagande. Organisationer behöver komma bort från brandkårsutryckningar och istället arbeta 
med systematisk planering, förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar av processer. 
Samtidigt är det viktigt att det inte kontrolleras på fel sätt eftersom om ledningen visar att man 
förväntar sig problem är det inte konstigt om de uppstår (Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman och 
Klefsjö (2012) betonar vikten av att individen känner sig trygg, en person som är rädd för att ställa 
frågor eller att peka på missförstånd kan inte heller göra ett bra arbete. Många människor är rädda 
för förnyelse och förändring. Man känner sig trygg i en välbekant omgivning och en del av rädslan 
beror på okunskap. Om dessa individer istället får vara delaktiga i förändringen kan den istället ses 
som inspirerande (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Många av dagens kvalitetsproblem härstammar från bristande kommunikation. Olika avdelningar 
strävar efter att göra sitt yttersta för att optimera sitt eget arbete, helhetssyn behöver stödjas och 
en strävan efter att tillfredsställa behov handlar inte enkom att tillfredsställa den externa kunden 
utan även den interna, det vill säga medarbetarna. Individer behöver få veta vad som är ett bra 
arbete och även få gehör för förbättringsförslag. Det kan vara svårt att känna yrkesstolthet om man 
inte kan påverka sin arbetssituation eller om man inte får förtroende att kontrollera sitt eget arbete. 

 

1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring 

2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet. 

3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet. 

4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enkom efter pris. 

5. Förbättra ständigt varje process. 

6. Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete. 

7. Betona ledarskap. 

8. Fördriv rädslan. 

9. Riv ner barriärer mellan avdelningar. 

10. Sluta med slogans, vidta åtgärder. 

11. Avskaffa ackord. 

12. Ta bort hindren för yrkesstolthet. 

13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling. 

14. Vidta åtgärder för att få igång förbättringsprocessen.  
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Det är därför ledningens uppgift att röja undan dessa hinder och uppmuntra till egna initiativ och 
ständig förbättring och utveckling (Bergman, & Klefsjö, 2012).  

Särdrag för den offentliga sektorn 

Förändringsarbete och innovation inom offentlig verksamhet skiljer sig från privat, detta främst 
genom att innovationer inom den offentliga verksamheten inte enkom kan fokusera på konkreta 
förändringar internt utan behöver även utvärderas i vilken grad de främjar rättvisa och utveckling 
av samhället. Beträffande effektivitet och ändamålsenlighet gäller det här att uppnå kollektivt 
uppsatta mål. Innovationer inom offentliga verksamheter inbegriper därför nätverkande utanför 
organisationens gränser (Moore & Hartley, 2008). De kärnvärden som den offentliga verksamheten 
ska arbeta mot uttrycks genom regler som är baserade på rättssäkerhet, offentlighet och deltagande 
från politiker (Elg, Wihlborg & Örnerheim, 2015).  Rollerna för enskilda individer inom offentlig 
verksamheten kan vara flera. Ofta är till exempel kunden inom offentlig verksamhet en annan 
person än den som betalar för tjänsten, det vill säga skattebetalarna. Gränserna för kundkonceptet 
suddas därmed ut och ändrar skepnad (Bergman & Klefsjö, 2012; Elg et. al, 2015).   

Att förbättra kvalitet inom offentliga verksamheter kan ske från olika perspektiv. Socialstyrelsen 
har på regeringens uppdrag vidareutvecklat ett system för att överge standardiserade arbetsmetoder 
gällande äldre och individer med funktionsnedsättningar utifrån Socialtjänstlagen (SOL) och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  IBIC innebär att kommunerna ser över 
handläggning och försöker hitta mer behovsinriktade och systematiska arbetsmetoder för att kunna 
sätta individen i centrum (IBIC) (Socialstyrelsen, 2016).  Kvalitetsutveckling kan också betraktas 
utifrån att kommunen vill åstadkomma bättre vård för människor som kämpar mot missbruk eller 
att organisera arbetet för tillståndssökande inom olika kundsegment på ett smidigare sätt. De olika 
rollerna är sammankopplade med uppgifter, rättigheter och förväntningar som tillkommer 
medborgarna, det finns dock begränsningar för vad medborgarna kan begära. Därmed kan det vara 
svårt att använda kund som begrepp för medborgaren då en kund per definition inte har några 
skyldigheter gentemot tillhandahållaren av varan eller tjänsten, medan medborgaren har såväl 
rättigheter som skyldigheter. Vissa tjänster kan till exempel upplevas som hinder för de personliga 
förväntningarna, till exempel ett avslag på en byggnadstillståndsansökan (Elg et. Al, 2015). I 
situationer med flera olika kundkategorier kan det vara svårt att få ihop allas behov och 
förväntningar, medvetna prioriteringar behöver därför göras (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Alvesson & Sveningsson (2014) menar att för att förstå ledarskap behöver det organisatoriska 
sammanhanget beaktas. Betoningen på ledarskap i förändringsarbete är stark i litteraturen, såväl 
Van der Voet et. Al (2015) som Moore (1995) beskriver att ledare i offentlig sektor arbetar för oss 
alla, det vill säga utifrån flera intressenter och framförallt styrs beslutsfattandet av en politisk 
organisation. Ledare inom det offentliga blir ofta utvärderade offentligt och de organisationer som 
de arbetar i är föremål för granskning av såväl den politiska ledningen som media och medborgare 
(Van der Voet, et. al, 2015; Moore, 1995).  Olika idéer om vad som är bäst att göra uttrycks från 
flera håll, vilket gör att ledare inom offentliga organisationer utsätts för utmaningar ur såväl psykiskt 
som etiskt perspektiv (Moore, 1995). Yukl (2012 a) beskriver att hur stor en förändring blir inte 
avgörs enbart av ledaren utan är även avhängigt maktkamper och olika falanger eller koalitioner. 
Moore (1995) menar att trycket dessutom kan förstärkas genom att ledare i offentliga verksamheter 
ofta blir “åskledare” för sociala konflikter. De får ytterst sällan hyllningar för sina strävanden utan 
i bästa fall möts deras handlingar av tolerans. Ledare inom offentliga verksamheter kan också 
fungera som brickor i politiska spel där de kan hamna i fokus för orättvisa eller utsättas för kritiska 
påhopp på sin egen person (Moore, 1995). De offentliga organisationernas komplexa miljö kräver 
mer än ett transformerande ledarskap. Ledarna behöver samla in information från flera 
samhällsaktörer och nätverkande blir nödvändigt. Utöver att leda förändring krävs också att högre 
chefer såväl som mellanchefer behöver samla information, förhandla och kompromissa i 
förändringsprocessen. Organisatoriska förändringar i kommuner kan därför kräva ett ledarskap 
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som arbetar för att uppnå politisk konsensus och där det blir viktigt att samverka över gränserna i 
organisationen (Van der Voet et. al, 2015).  

3. Metod 

Här beskrivs i detalj det tillvägagångssätt som använts vid undersökningen. Dels för att det ska vara 
möjligt att upprepa studien men framförallt, då det gäller fallstudier, för att möjliggöra för en 
utomstående att granska och värdera det empiriska tillvägagångssättet. Metodkapitlet innehåller en 
beskrivning av vetenskapsteoretiskt perspektiv, ansats, metod, validitet, reliabilitet, etik, urval, 
begränsningar, respondenter, material, procedur samt verksamhetsbeskrivning. Studien syfte är att 
undersöka hur den högre ledningen i organisationen arbetar med implementeringen av den nya 
styr- och ledningsfilosofin, samt vilka hinder och möjliggörare som kan identifieras. Metoden som 
används är en kvalitativ fallstudie med induktiv ansats. Empirin har samlats in genom enskilda 
intervjuer med åtta respondenter. Dessa har sedan transkriberats, tematiserats och sammanställts 
utifrån hermeneutiskt förhållningssätt på två olika vis för att undvika bias, tillvägagångssätten 
beskrivs utförligt i kapitlet. Resultaten har därefter analyserats utifrån ovanstående teoretiska 
referensram. 
 

Vetenskapsteoretiskt perspektiv  

Beskriver hur vi kan nå kunskap om det vi undersöker och vilken status denna kunskap har. Inom 
vetenskaplig kunskapsproduktion hänger kvaliteten samman med att forskarna har följt en rad 
regler för hur man utför undersökningar, vilka reflektioner och överväganden som gjorts (Justesen 
och Mik-Meyer, 2011). Inom det fenomenologiska perspektivet är det livsvärlden som står i 
centrum. Den är vanlig inom samhällsvetenskaplig forskning och data är ofta inhämtad via 
kvalitativa intervjuer. Denna livsvärld är en gemensam men subjektivt upplevd och konkret 
vardagsvärld, en social, kulturell och historisk kontext som bildar en speciell meningshorisont för 
individen (Justesen och Mik-Meyer, 2011). Det är den subjektiva upplevelsen i sig som är relevant 
att få belyst. Detta perspektiv innebär att det väsentliga hos en metod som den kvalitativa intervjun 
blir att inhämta beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld (Kvale &Brinkmann, 2014).  

Fallstudier som undersökningsmetod är specifikt för varje enskilt fall, vilket gör en direkt jämförelse 
mellan olika fallstudier omöjlig. I stället måste forskaren vinnlägga sig om jämförbarhet utifrån 
allmänna definitioner oberoende av tid och rum (Yin, 2006). Generell giltighet vid 
kvalitetsbedömning av en studie handlar om väsentliga egenskaper som koherens och konsistens. 
Koherens betyder sammanhang och som kvalitetskriterium innebär det en bedömning om hur 
studiens enskilda delar hänger samman rent logiskt. I en bra undersökning finns ett klart samband 
mellan exempelvis problemformulering, teoretiska resonemang och metodval. Även konsistens 
handlar om att hänga samman men fokuserar mer på att begrepp, metoder och teorier 
genomgående används på ett likartat, konsistent, sätt. Både koherens och konsistens knyter an till 
logikens krav på att det inte får finnas motsägelser (Justesen och Mik-Meyer, 2011).  

Vetenskaplig ansats och teoretisk framställning 

Vetenskapsteori är basen för vetenskaplig kunskapsproduktion och man talar i huvudsak om två 
förhållningssätt. Positivismen innehåller termer som refererar till objektivt mätbara företeelser och 
satser som anger samband. Det vanligaste sättet att nå kunskap om verkligheten är att observera 
den, antingen i naturliga situationer eller genom experiment. Hermeneutiken innebär läran om 
tolkning och förståelse. Utgångspunkten är att det finns multipla verkligheter med tolkningar 
utifrån olika perspektiv. Människan tillskriver alltid sin livsvärld mening och handlar utifrån 
subjektiva upplevelser av verkligheten, inte hur den objektivt är. För att människan ska kunna 
förhålla sig till eller handla krävs att hen tillskriver företeelserna omkring sig med mening vilket 
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skapas under bestämda sociala och kulturella betingelser. Uppfattningar och handlingar är svåra att 
mäta och behöver istället tolkas (Hartman, 2004). Syftet med studien är att se hur högre ledning 
inom en kommun arbetar med implementering av en ny styr- och ledningsfilosofi samt vilka hinder 
och möjliggörare som respondenterna uppfattar, vilket gör att det hermeneutiska förhållningssättet 
anses lämpligt för denna studie.  

Framställning av teori sker med utgångspunkt från studiens syfte, är det av undersökande art är det 
induktivt, är syftet slutledande är det deduktivt (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie är syftet 
att undersöka fenomen för ökad förståelse vilket innebär induktivt. Den hermeneutiska 
tolkningsprocessen (även kallad den hermeneutiska cirkeln) rör sig cirkulärt från delar till 
helhetsuppfattning där tolkningen bygger på den förförståelse som forskaren besitter och där även 
personliga erfarenheter påverkar sättet att se på andra människor (Hartman, 2004). Föreliggande 
studie tar således en hermeneutisk utgångspunkt med induktiv ansats. Den är av kvalitativ art och 
genomförs i form av en fallstudie. Enligt Backman (2007) är det vanligt att observation, analys och 
tolkning sker parallellt när man använder en kvalitativ metod. Genom att gå från del till helhet och 
i tolkningen använda sin förförståelse för helheten, kan man förstå delen och tvärtom. De 
vanligaste metoderna vid kvalitativ metod är naturalistisk observation och intervjuer (Hartman, 
2004). Intervjuformen kan vara lämplig metod då man söker djupare förståelse för ett specifikt 
ämne, vilket avsikten här.   

Validitet  

Validitet handlar om styrkan och hållbarheten i ett uttalande. Inom samhällsvetenskapen handlar 
validitet vanligen om huruvida en metod undersöker vad den påstår sig undersöka och man talar 
om intern och extern validitet. Validering bygger på det ömsesidiga beroendet mellan filosofiska 
föreställningar om objektivitet och sanning, samhällsvetenskapliga validitetsbegrepp och praktiska 
frågor kring verifiering av intervjukunskap. Objektivitet kan här beskrivas som frihet från bias, det 
vill säga oförvanskad av personliga fördomar, vilket är ett naturvetenskapligt begrepp. Man kan 
även tala om reflexiv objektivitet, objektivitet i förhållande till subjektiviteten, det vill säga att man 
reflekterar över sina egna bidrag till produktionen av kunskap. På hermeneutikens språk kan man 
bara göra väl underbyggda bedömningar utifrån de fördomar som gör det möjligt att begripa något, 
det vill säga sin förförståelse (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Intern validitet handlar om huruvida dragna slutsatser är trovärdiga. Kvale och Brinkmann (2014) 
hävdar att validiteten här inte är en slutgiltig verifiering eller produktkontroll utan är inbyggd i hela 
forskningsprocessen med ständig kontroll av forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet och 
tillförlitlighet. Samtliga intervjuer har avlyssnats av bägge författarna, vidare har intervjuerna 
transkriberats och sedan bearbetats av bägge författarna enskilt. För att minimera risk för bias har 
preliminära teman inte diskuterats mellan författarna under bearbetning och analys utan stämts av 
i efterhand. Materialet och preliminära dragna slutsatser har genomgående och kontinuerligt stämts 
av gentemot teori och egen kunskap. Författarnas enskilda teman har väl överensstämt med 
varandra.   

Extern validitet handlar om studiens generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2014). Resultatet är 
generaliserbart såtillvida att cheferna inom den undersökta kommunen arbetar i olika förvaltningar 
och bolag, förutsättningarna för att kunna få liknande resultat i andra kommuner är dock att även 
dem arbetar med kvalitetsutveckling mot värderingarna som präglar styr- och ledningsfilosofin.  

Reliabilitet  

Handlar om konsistensen och tillförlitligheten i undersökningen, intrasubjektiv- respektive 
intersubjektiv reliabilitet. Intrasubjektiv reliabilitet syftar på att resultatet kan upprepas vid andra 
tillfällen med samma resultat. Intersubjektiv reliabilitet huruvida andra forskare kan nå samma 
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resultat med samma metod (Kvale & Brinkmann, 2014). Vanliga invändningar mot tillförlitligheten 
i kvaliteten inom intervjuproducerad forskning är, förutom att den inte är kvantitativ, objektiv eller 
hypotesprövande, enligt Kvale och Brinkmann (2014) att den inte är vetenskaplig utan bara speglar 
sunt förnuft, att den inte är en vetenskaplig metod eftersom den är alltför personberoende, inte 
trovärdig utan snedvriden, inte tillförlitlig då den bygger på ledande frågor, den är intersubjektiv då 
olika läsare finner olika innebörder, inte valid då den bygger på subjektiva intryck eller 
generaliserbar då det finns för få intervjupersoner (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Intervjuguiden formulerades med utgångspunkt från vetenskaplig teori. Intervjuguidens 
semistrukturerade form innebar att vissa följdfrågor ställdes med utgångspunkt från 
respondenternas svar. På en mer detaljerad nivå, i tolkning och analys, kan frågan om validitet 
handla om hur man kan veta att man som intervjuare tolkat svaret rätt eller om intervjusvaret är 
sant (Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna höll fyra intervjuer var, intervjuerna lyssnades igenom 
i sin helhet och transkriberades sedan. Frågan om reliabilitet kan handla om att olika intervjuare 
kommer att få olika svar beroende på situation, samspel etc. och att objektiv kunskap inte är möjlig. 
Fenomenen kan variera i olika situationer och med olika intervjuare, intervjuandet är en känslig 
metod för att undersöka skiftande självframställningar (Kvale och Brinkmann, 2014). 
Respondenterna fick själva välja plats för intervjun, samtliga valde den egna arbetsplatsen. Syftet 
för studien är att erhålla respondenternas egna upplevelser av förändringsarbetet, författarna har 
erhållit svar som möjliggjort analys och jämförelser mellan respondenterna.   

Etik 

De allmänna etiska riktlinjerna vid samhällsvetenskaplig forskning utgår från fyra grundläggande 
principer. Dessa innefattar krav på information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande (Bryman, 
2008). Respondenterna som ingår i studien har fått tydlig information gällande vad som undersöks, 
det vill säga att intresset är att erhålla respondenternas egna upplevelser och syn på praktiskt 
förändringsarbete mot ökad kundorientering samt hinder och möjliggörare för implementering av 
värderingar som präglar offensiv kvalitetsutveckling inom kommunal verksamhet. Samtliga 
respondenter har samtyckt till att medverka samt godkänt att denna spelas in som underlag för 
vidare bearbetning fram till resultat. Intervjuerna kommer att raderas vid godkännandet av 
examensarbetet, vilket enligt Kvale & Brinkmann (2014) är en grundläggande åtgärd för skydd av 
informanternas anonymitet i synnerhet då studerad organisation härmed blir offentlig. 
Respondenterna erbjöds också möjlighet att tacka nej till inspelning av den egna intervjun, vilket 
samtliga avböjde. Då kommunchefen tillstyrkt att undersökt organisation inte behöver hållas 
hemlig kan total anonymitet inte garanteras. Respondenterna har informerats om att undersökt 
kommun kommer att anges i studien. Kvale & Brinkmann (2014) betonar vikten av att i möjligaste 
mån försöka förutspå eventuella etiska komplikationer som kan uppstå. En av respondenterna har 
erbjudits möjligheten till att se delar av resultatet där det kan finnas risk för att dennes medverkan 
röjs, respondenten meddelade att detta inte var något hinder. Författarnas bedömning är att studien 
har möjlighet att bidra till ökad kunskap och förståelse för den komplexitet som omger 
förbättringsarbete inom politiskt styrda organisationer. Med utgångspunkt från att respondenterna 
är vuxna och yrkesverksamma, vars arbete innebär att påverka ledningsprocesser och som också 
regelbundet granskas, görs bedömningen att studien bör genomföras som planerat då nyttan anses 
överväga eventuella komplikationer. Härmed bedöms att de åtgärder som kunnat företas för att 
undvika identifikation har vidtagits. 

Presentation av författarna, förförståelse och hantering av tänkbara bias 

Studiens författare har nu under fyra terminer studerat kvalitetsteknik med inriktning verksamhets- 
och ledarskapsutveckling på avancerad nivå. Detta har skett på distans mot Mittuniversitetet i 
Östersund, i kombination med heltidsarbete inom ordinarie arbete. Nedan följer en kort 
presentation av respektive författare: 
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Ann-Katrin, i studien kallad författare/forskare 1, har sedan tidigare en filosofie kandidatexamen 
inom personal- och arbetsliv och är personalvetare med extra studier inom psykologi och juridik. 
Är under studiens genomförande förtroendevald i en annan kommun samt på regional nivå. Har 
tidigare erfarenhet från chefsarbete i kommunal verksamhet och arbetar sedan augusti 2016 som 
chef i Söderhamns kommun och har genomgått det kommunövergripande 
ledarutvecklingsprogrammet med uppdrag att arbeta med förändringsarbete mot kommunens nya 
styr- och ledningsfilosofi inom sin egen arbetsgrupp. Med anledning av detta har arbetet med denna 
studie noggrant tänkts igenom i varje steg, så kallad reflexiv objektivitet. Det innebär att extra 
omsorg lagts vid hantering av intervjuer, bearbetning och tolkning utifrån denna förförståelse för 
organisationen för att undvika snedvriden tolkning, så kallad bias, samt utifrån de personliga 
kopplingar som finns till vissa respondenter.  

Samtliga intervjuer har genomförts i enrum med en intervjuare och en respondent.  De 
respondenter som har någon form av personlig eller yrkesmässig koppling till forskare 1 har 
intervjuats av forskare 2.  Samtliga respondenter är fullt införstådda med att materialet i ett senare 
skede skulle komma att behandlas av båda och i vilken mån detta kan ha påverkat svaren går inte 
att avgöra. Det faktum att respondenterna är offentliganställda och att resultatet av deras arbete 
regelbundet granskas av utomstående, innebär inte att upplevelsen av hur man bedriver själva 
arbetet är det, vilket också diskuterats av forskarna sinsemellan. Utifrån det faktum att forskare 1 
inte har någon överordnad ställning gentemot någon respondent samt att dessa svarat precis så 
ingående som man varit bekväm med, vilket för övrigt upplevts väldigt generöst och utförligt, så 
bedöms svaren som tillförlitliga. Hur tolkningsprocessen hanterats praktiskt beskrivs utförligt 
under rubriken genomförande. Tre respondenter har ställt frågan om hur det inspelade materialet 
behandlas i senare skede och har fått svar att allt material behandlas konfidentiellt och att 
inspelningar såväl som transkriberingar kommer att raderas efter examensarbetets godkännande. 

Caroline, i studien kallad författare/forskare 2, har ingen koppling till studerad organisation. 
Tidigare universitetsstudier innefattar en filosofie kandidatexamen inom arbetsvetenskap med 
inriktning konfliktlösning samt fristående kurser i bland annat arbets-och organisationspsykologi, 
pedagogik och personalekonomi. Har tidigare erfarenhet främst inom service och arbetar idag med 
integration inom kommunal verksamhet i södra Sverige.  

Verksamhetsbeskrivning 

Studieobjekt är Söderhamns kommun i Gävleborgs län. Kommunfullmäktige, som är kommunens 
högsta politiska organ beslutade i december 2014 att en ny styr- och ledningsfilosofi skulle 
implementeras i kommunen (utförlig beskrivning presenteras i bilaga 4). Den politiska 
organisationen består av Kommunfullmäktige, samt beredningsorganet Kommunstyrelsen samt 
olika nämnder, under varje nämnd finns en tillhörande förvaltning. I kommunen finns även två 
kommunala bolag, Söderhamn nära samt Faxeholmen som är det kommunala bostadsbolaget. 
Respondenterna är alla högre ledning inom samtliga förvaltningar förutom en, samt ett av de 
kommunala bolagen. I studien används förkortningar som preciseras nedan. 

 
Tabell 3:1. Förvaltningar med förkortningar i Söderhamns kommun.   

• Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASN) 

• Barn och utbildningsförvaltningen (BUF) 

• Bygg och miljöförvaltningen (BMF) 

• Kultur och samhällsserviceförvaltningen (KUS) 

• Kommunstyrelseförvaltningen (KS) /Överförmyndaren.  

• Omvårdnadsförvaltningen (ON) 

 

http://www.soderhamn.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/arbetsmarknadsochsocialforvaltningen.4.29cee6fb14939362c92b3f8.html
http://www.soderhamn.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/barnochutbildning.4.55f4e5e711784da5da48000855.html
http://www.soderhamn.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/byggochmiljo.4.7d9f35391181509ed33800035239.html
http://www.soderhamn.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/kulturochsamhallsservice.4.11e321491179eaa6008800020290.html
http://www.soderhamn.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/kommunstyrelseforvaltningen.4.11e321491179eaa6008800020671.html
http://www.soderhamn.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/omvardnad.4.cd1771b11927f1f0c680004257.html
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Syftet med den nya styr- och ledningsfilosofin var att förenkla och förtydliga hur kommunen ville 
leda, styra och utveckla verksamheten. Vidare uttrycktes en önskan om att medborgarna ska bli 
nöjdare med kommunkoncernen som tjänsteleverantör och som professionell aktör inom 
samhällsutvecklingen. Man ville även uppnå en effektivare resursanvändning samt mer delaktiga 
medarbetare. En mer fördjupad bakgrund och beskrivning av utvecklingen mot den nya styr- och 
ledningsfilosofin framgår i bilaga 4. Färdriktningen för den nya styr- och ledningsfilosofin framgår 
i nedanstående tabell: 

Tabell 3:2. Färdriktning  

 
Allt utvecklingsarbete förväntas ske långt ut i organisationen i det dagliga arbetet. Ledarna får rollen 
som möjliggörande och medarbetarna får ökat ansvar för att forma verksamheterna utefter 
medborgarnas behov. Medarbetarna ska involveras i högre grad i förbättringsarbete. Kortfattat 
ställs nya krav på ledarna att byta fokus från att styra en verksamhet till att leda människor. Flera 
nya chefer har rekryterats på olika nivåer, ett ledarutvecklingsprogram ska hjälpa till med 
förändringen av tankesätt. Samtliga anställda inom Söderhamns kommuns förväntas dagligen 
arbeta utifrån nedanstående värdegrund.  

Medborgarfokus. Vi utgår från syftet med verksamheten och arbetar med värde för dem vi finns 

till för genom att kommunicera tydligt, vara tillgängliga, ge god service och hålla vad vi lovar. 

Engagemang. Vi tar ansvar och är delaktiga för att helheten ska fungera samt stödjer och 

uppmuntrar varandra till utveckling och nytänkande. 

Tillit. Vi samverkar i ömsesidigt samspel och respekterar varandras profession, kompetens och 

betraktelsesätt. 

Tabell 3:3 Värdegrund.  

Urval och avgränsningar 

Urvalsmetoden bör enligt Hartman (2004) bestämmas utifrån bedömningen av vilket urval som 
har störst chans att leda till sådan kunskap att frågan kan bli besvarad. Strategiska urval är att föredra 
om det urval som ska göras är litet och när man är intresserad av kvaliteten på informationen 
(Hartman, 2004). En strävan är att få intervjua de personer inom det aktuella sociala systemet som 
har de största kunskaperna (Halvorsen, 1992). Studien har baserats på ett strategiskt urval genom 
att chefer på högre nivå i koncernledningsgruppen samt vissa verksamhetschefer inom 
förvaltningar och två bolag tillfrågats. Urvalet ansågs lämpligt då studien syftar till att belysa hur 
högre ledning arbetar med förändring mot Söderhamns kommuns nya styr- och ledningsfilosofi. 
Totalt 14 chefer har tillfrågats via mail av forskare 1 (se bilaga 1). Två av respondenterna besvarade 
sänt mail, bifogat i bilaga 1. Förvaltningsledningen har tillfrågats via telefon eller vid möten 

 

Från 
• Internt fokus 
• Styrning och kontroll 
• Styrning med fokus på kostnader 
• Kortsiktighet 
• Förändrat ledarfokus, från att styra 

verksamheten till att leda människor 

 

Till 
• Kundfokus 
• Förutsättningar för tillit 
• Styrning mot värde för kund 
• Långsiktighet 
• Ledare som coacher och 

möjliggörare 
• Delaktiga medarbetare med 

förbättringsfokus 
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ytterligare en gång av samma författare samt en verksamhetsutvecklare som fungerat som 
författarnas handledare inom studerad organisation. Av de tillfrågade tackade en nej, tre 
verksamhetschefer valde att inte besvara mail, nio chefer samtyckte till att medverka i 
undersökningen. Till dessa nio har ett formellt påminnelsebrev skickats med e-post ca en vecka 
innan datumet för intervju (se bilaga 2). I sista stund fick en av cheferna upprepade förhinder att 
genomföra intervjun under de två veckor som utgjorde tidsperioden för intervjuer, varför dennes 
deltagande strukits. 

Studien begränsas till att omfatta medverkande chefers subjektiva bedömningar eller erfarenheter 
av hinder och möjliggörare för att bedriva ledarskap för förändring mot en ny styr- och 
ledningsfilosofi. Varken kommunchef, ekonomichef eller hr-chef har tillfrågats att delta i studien, 
trots att de ingår i den högre ledningen inom koncernledningsgruppen. Detta beroende på 
betydande svårigheter att bevara anonymiteten. 

Genomförande 

Inledningsvis erhöll författarna dokumentation från kommunen där bakgrunden till den nya styr- 
och ledningsfilosofin presenterades (en sammanfattning återfinns i bilaga 4). Författarna har vidare 
bedrivit omfattande litteraturstudier inom undersökningsområdet samt studerat aktuell forskning 
för att avgöra var forskningsfronten inom området ligger idag. Inledningsvis trodde forskarna att 
tidigare reformer som påverkat den offentliga sektorn de senaste decennierna skulle vara av vikt, 
likaså att lagstyrning skulle påverka ledarnas inställning gentemot möjligheterna till 
förändringsarbete, alternativt upplevas som hinder, varför delar av teorin inledningsvis handlade 
om detta. Detta visade sig inte vara fallet men då mycket förarbete gjorts inom fältet har forskarna 
valt att möjliggöra ökad förförståelse för läsaren genom att inkludera detta som en fördjupning i 
form av en bilaga (bilaga nr 5). 

Respondenter 

Respondenterna arbetar som tjänstemän inom kommunal verksamhet, en politiskt styrd 
organisation där det åligger tjänstemännen att verkställa politiskt fattade beslut. Respondenterna 
utgörs av åtta chefer, fem män och tre kvinnor. Bortsett från en förvaltning är samtliga av 
kommunens förvaltningar samt ett av de kommunala bolagen representerade i studien. 
Respondenterna är förvaltningschefer samt verksamhetschefer. Flertalet är chef över andra chefer.  

Material 

Datainsamlingen baseras på semistrukturerade intervjuer utifrån specifika teman kopplade till 
frågeställningarna (intervjuguide, se bilaga 3). Intervjufrågorna presenterades inte för 
respondenterna på förhand, dock har syftet presenterats i informationen som skickades till de 
respondenter som tackade ja till deltagande i studien (bilaga 2). Respondenterna har därmed givits 
tillfälle att reflektera över ämnet inför intervjun. Samtliga intervjuer har spelats in i sin helhet och 
till detta användes mobiltelefoner med särskild inspelningsapp.  

Procedur 

Samtliga intervjuer genomfördes under vecka 11 och 12, år 2017 med 1–2 intervjuer per dag och 
intervjuare. Avsatt tid per intervju 60 - 90 minuter, vilket bedömdes skulle räcka för respondenten 
att berätta om sitt arbete utan att behöva stressa och hoppa över något viktigt. Faktisk använd tid 
per intervju: 72, 74, 67, 53, 49, 84, 39 respektive 45 minuter.  

Det faktum att en av forskarna har arbetsmässiga personliga relationer med tre av respondenterna 
gjorde att samtliga intervjuer genomfördes, som tidigare nämnts, enskilt med en forskare och en 
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respondent närvarande. Detta dels för att minimera risken för bias, snedvriden tolkning, men även 
för att säkerställa att intervjuproceduren gått till på likartat sätt. De respondenter som har personlig 
koppling till forskare 1 har intervjuats av forskare 2. Förfarandet har inneburit såväl fördelar som 
nackdelar. Fördelen är att den maktobalans som kan vara inbyggd i själva intervjusituationen där 
respondenten kan känna sig ”förhörd” (Kvale & Brinkmann, 2014) mildrades. Nackdelen skulle 
kunna vara att två intervjuare kan fokusera på olika uppgifter under intervjusessionen, varför 
eventuella följdfrågor skulle kunnat bli fler. Detta har dock inte upplevts som något problem vid 
analysen av intervjuerna. Intervjuerna skedde i enrum med en intervjuare per 
intervjuperson/respondent och genomfördes på respektive respondents arbetsplats, där de själva 
fick välja lämplig lokal för maximal upplevd bekvämlighet, vilket även det kan vara viktigt för 
kvaliteten på intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Respondenterna har fritt fått formulera sig 
utifrån hur frågan tolkats, vissa följdfrågor har ställts av respondenterna, författarna har här försökt 
undvika att leda respondenterna.  

Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant i första skedet, vilket resulterade i 101 tätskrivna 
A4-sidor, därefter har stegvis ”tvättning” av materialet skett med fokus på meningsskapande. 
Detaljerad beskrivning återges under rubriken ”utförlig beskrivning av ovanstående steg”. 

Intervjuanalys 

Transkribering av intervjuer handlar om att omvandla muntligt språk till skriftspråk. Muntligt och 
skriftligt språk använder sig av olika retoriska former och utskriftsformen avgörs av vad som 
lämpar sig bäst för den forskning som bedrivs, exempelvis ordagrann återgivning eller en 
återgivning av intervjupersonens mening, dvs språkfokuserad eller meningsfokuserad analys (Kvale 
& Brinkmann, 2014). Då studien syftar till att undersöka praktiskt förändringsarbete, hinder och 
möjliggörare så ligger fokus här på mening och inte på språket i sig, varför valet av analysmetod 
faller på hermeneutisk meningstolkning. Omvandling av citat från ordagrant till korrekt skriftlig 
form ökar läsbarheten och kan inte betraktas som förvanskning (Kvale & Brinkmann, 2014). I 
studiens resultat- och analysdel har forskarna i enskilda citat tagit bort exempelvis transkriberad 
paus eller onödiga hm etc. Forskarna har gjort bedömningen att detta inte påverkar tillförlitligheten.  

Analysmodell 

Författarna har använts sig av hermeneutisk meningstolkning som bygger på ett antal principer 
eller rättesnören beskrivna av Kvale och Brinkmann (2014):  

1. Ständig tolkningsprocess framåt och bakåt mellan helhet och delar, den hermeneutiska 
cirkeln, vilken möjliggör en djupare förståelse av meningen. 

2. Tolkningen avslutas när man kommit till fram till en god gestalt, ett inre sammanhang i 
texten utan logiska motsägelser. 

3. Deltolkningarna prövas mot meningen hos texten som helhet. 

4. Texten ska betraktas som autonom, den ska förstås utifrån sin egen referensram, utifrån 
vad den själv säger om ett tema. 

5. Uttolkaren ska ha kunskap om textens tema. Kunskapen har här erhållit genom den 
teoretiska referensram samt den förförståelse som författarna erhållit genom studier.  

6. Det finns inte någon förutsättningslös tolkning av en text, det vill säga att uttolkaren av 
texten inte kan ”hoppa utanför” den förståelsetradition som hen lever i. Den som tolkar 
texten kan däremot försöka att göra förutsättningarna klara för sig och att försöka bli 
medveten om hur vissa formuleringar av en fråga till texten bestämmer vilka svar som är 
möjliga.  



 

28 
 

7. Varje tolkning av en text innebär förnyelse och kreativitet - varje förståelse är en bättre 
förståelse, det vill säga en berikning av förståelsen genom upptäckten av nya skillnader och 
samband. 

Hermeneutiken som analysmetod tillämpas inte steg för steg utan är en utveckling av generella 
principer som har använts för tolkning av texter under lång tid och dessa principer har funnits 
användbara (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Tillvägagångssätt 

1. Genomlyssning av intervjuer utan avbrott för att få en överblick av respondenternas fokus 
och tänkbara teman. 

2. Intervjuerna delas upp för transkribering.  

3. Transkribering genomförs i flera steg för filtrering och kondensering 

4. Transkriberingarna redigerats och strukturerats utifrån centrala teman.   

5. Omstrukturering av data utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

6. Sammanställning av teman i löpande text för redovisning av resultat och analys. 

Utförlig beskrivning av ovanstående steg 

1. Intervjuerna genomfördes var och en för sig med skilda respondenter. Genomlyssning av 
intervjuerna har därefter skett korsvis och utan avbrott för att försäkra oss om att de gått till på 
likartat sätt och att samtliga frågor besvarats, vissa med djupare följdfrågor utifrån erhållet svar. 
Korsvis innebär att författarna har lyssnat på varandras intervjuer. Därefter har allt material 
transkriberats. 

2. Den praktiska transkriberingen har gjorts var och en för sig, då vi som forskare till vardags 
befinner oss på skilda orter och har olika arbetstider. Inledningsvis arbetade vi med varandras 
inspelningar, då vi upplevde det lättare att upptäcka tolkningsdifferenser av frågorna och 
otydligheter i svar då man inte själv medverkat i intervjun. Fem av intervjuerna transkriberades av 
forskare 1 och tre av forskare 2, varför en har transkriberat en av sina egna intervjuer.  

3. Transkriberingen har genomförts i flera steg för filtrering och kondensering, så kallad 
”tvättning”. Den har gjorts utifrån meningstolkning, dvs vi har strävat efter att fånga det väsentliga 
och meningsbärande i det som sägs vilket innebär att pauser, tveksamheter etc. stegvis har 
utelämnats. 

4. Det skriftliga materialet som framkom efter transkriberingarna har sedan bearbetats individuellt. 
Var och en av forskarna har alltså var för sig bedömt vilka teman som varit mest framträdande och 
därefter plockat ut citat som belyser studiens syfte och frågeställningar. Detta som ytterligare en 
försiktighetsåtgärd för att undvika bias, snedvriden tolkning. 

5. Omstrukturering av data utifrån studiens syfte och frågeställningar har i det första skedet även 
det skett var för sig, av samma skäl som ovanstående. Forskarna har haft olika tillvägagångssätt, en 
har klippt ut citat från respondenterna och placerat dem under framkomna teman. Dessa har sedan 
analyserats och delats in i ytterligare teman under bearbetning. Den andra forskaren har filtrerat 
texten genom att ta bort t.ex. utvikningar, recensioner och förstärkningsord för att tydligt få fram 
det som framstår som principiellt viktigt i berättelserna. Materialet har sedan delats in i tabeller, 
respondent för respondent (se bilaga 7). Först efter detta steg har forskarna tillsammans jämfört 
resultaten och kunnat konstatera en stor överensstämmelse av funna teman och tolkningen av 
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dessa. Här har man enats om teman och rangordnat dessa utifrån syfte och frågeställningar samt 
sammanställt teman i löpande text för redovisning av resultat och analys.  

6. Bearbetningen av resultatet har skett löpande och växelvis mellan forskarna. Först 
sammanställdes resultat och analys i löpande text av forskare 1. Presentationen upplevdes då otydlig 
varvid forskare 2 konkretiserade och plockade ut de viktigaste delarna i en separat resultatdel. 
Resultatet har sedan bearbetats ytterligare i omgångar för ökad tydlighet. Slutgiltigt resultat 
presenteras i studiens resultat- och analysdel.  

4. Resultat 

Resultatdelen ska belysa en rak och objektiv, neutral beskrivning av utfallet, fritt från slutsatser eller 
implikationer. Innehållet kommenteras utifrån presenterad problemställning. 

Bakgrunden till den nya styr- och ledningsfilosofin 

I såväl dokumentation från Söderhamns kommun som genomgående i intervjuerna framgår att den 
nya styr- och ledningsfilosofin utgår ifrån en önskan om medborgarinflytande, att medarbetarna 
ska engageras och bidra med sin kunskap. Tillit är ett av begreppen i kommunens värdegrund men 
förekommer inte lika frekvent i intervjusvaren. Bakgrunden till den nya styr- och ledningsfilosofin 
framträder inte tydligt. Hälften av respondenterna beskriver att de inte arbetade på sina nuvarande 
tjänster när utredningen som resulterade i den nya styr- och ledningsfilosofin startade. En 
respondent beskriver att fler troligtvis hade velat vara mer involverade om det varit möjligt, det 
framgår att det från början funnits en annan frågeställning med ett annat syfte än att förändra styr- 
och ledningsfilosofin. Två av cheferna beskriver att det är oklart.  

I huvudsak är cheferna nöjda med det förändrade arbetssättet även om effektmål uppfattas som 
”luddigt och flummigt ” av någon och flera uppger att man saknar konkreta indikatorer på att man 
är på rätt väg. Målstyrning och Smarta-mål anses av en respondent vara ”mer hårdvara på något 
vis” medan en annan beskriver att ”de visade ju sig inte vara särskilt smarta eftersom de fokuserade 
på kvantitativa mått”. Målstyrt arbete beskrivs som aktivitetsbaserat och resurskrävande med 
omfattande dokumentation och uppföljning. En respondent menar att ”det uppstod spänningar 
mellan förvaltningar, då alla höll på sitt och man kämpade och protesterade mot aktiviteter som 
man fick på sig”. Resultaten följdes sedan upp och utvärderades med ”röda, gula och gröna gubbar”, 
med bedömning utifrån hur väl aktiviteten genomförts men ingen reflekterade över varför man 
genomförde den. ”Det var ett ohållbart sätt att jobba och allting kretsade kring pengar. Det var 
ingen helhetssyn och ingen hade koll på om vi var på väg åt rätt håll och det var oerhört 
resurskrävande. Mycket kraft gick åt till att diskutera”.  

Redovisning i kvantitativa ekonomiska termer och årsbokslut ses inte som meningsfulla eftersom 
de bara syftar till att uppnå vissa siffror. Organisationen kan fortfarande ses som ”syndare” när 
det gäller det. En annan har uttryckt att det krävs visshet om hur man kan påverka för att få en 
”bättre utväxling” och att man behöver se verksamheten som en helhet istället för delar.  

Hur de arbetar för att implementera styr- och ledningsfilosofin 

Alla chefer i organisationen genomgår ett ledarskapsutvecklingsprogram. Utbildningen som 
genomförs med hjälp av en extern aktör syftar till att förankra tankarna bakom den nya styr- och 
ledningsfilosofin. Förvaltningsledningen var de som genomgick utbildningen först. I intervjuerna 
framgår inte varför man anlitat konsulter som håller i utbildningen, inte heller vilken förkunskap 
konsulterna har.  
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Några respondenter sammanfattar programmet som att organisationen sätter en lägsta nivå på hur 
arbetet fortsatt ska bedrivas. För de som uppger att de redan arbetar så här upplevs programmet 
som en bekräftelse eller ett kvitto på att det egna arbetssättet fungerar. Svaren från respondenterna 
kan sammanfattas: 

• Verktyg för att arbeta vidare både med det egna ledarskapet och i det dagliga arbetet.  

• Det kan ha bidragit till en stor ”aha” upplevelse för många, utbildningen har bidragit till 
funderingar kring det egna ledarskapet.  

• ”Jag tror inte att jag helt och hållet hade tänket med mig men sen hur jag väljer att jobba 
operativt…Det har ju förändrats” 

• Det finns både för- och nackdelar gällande deltagande grupper, dels att grupperna i 
utbildningen varit väldigt blandande med chefer från olika nivåer i organisationen. Dels att 
väldigt många chefer redan gått utbildningen och därför hinner före medan andra ligger 
långt efter.  

Tabell 4:1 Sammanfattning om synpunkter om ledarutvecklingsprogram. 

Flertalet respondenter beskriver att de redan innan styr- och ledningsfilosofin haft personliga 
visioner som väl överensstämmer med tankarna i den nya filosofin. Två respondenter beskriver att 
den nya styr- och ledningsfilosofin nu kommit närmare den egna filosofin. En menar att nuvarande 
tjänst framstod som attraktiv just för att organisationen var på väg in i filosofin, att det var ”mitt 
naturliga ledarskap”, vidare ”…och samtidigt kan jag ibland känna så här, så här har jag jobbat 
sedan 70-talet”. Två respondenter likställer styrningen med den coachning som de bedrivit inom 
hockey: 

”Alla är ju där för att de vill spela hockey. Du kan inte välja vilka du ska ha där, utan du får en grupp människor och så 
får du göra det bästa av situationen. Det är ju precis samma sak här egentligen. Jag är ju här för hela min personal och få 
alla att prestera utifrån sina kunskaper, egenskaper och förmågor. Att göra så bra som möjligt och lyfta varje individ så att 
säga”. 

Två av cheferna påtalar att de ständigt utvecklas, den dagen som den egna utvecklingen avstannar 
är det dags att byta jobb.  Några sammanfattar och uttrycker att det handlar om att se var man gör 
mest samhällsnytta samt sitt eget existensberättigande, ”...detta är liksom grunden...vi har förmånen 
och äran att få jobba med skattepengar åt andra människor. Det är vår grund och inget som har 
kommit nu i samband med effektkedjor”.  Flera uttrycker en tveksamhet till hur väl tankarna bakom 
styr- och ledningsfilosofin landat i organisationen. En av dem uttrycker att denne vill gå ut i 
verksamheten och tala med enhetschefer medan en annan respondent beskriver att det behöver bli 
”verkstad” och att organisationen behöver fundera på hur den ska gå vidare ”gör vi det inte nu när 
alla chefer fått utbildning… kommer vi inte igång med någonting, så kommer det här att rinna ut i 
sanden”. Respondenten överväger att ta hjälp av konsulterna igen.  

Koncernledningsgruppen har erhållit återkoppling från samtliga deltagargrupper där det 
framkommer att vissa chefer känner sig toppstyrda. Den nya styr- och ledningsfilosofin anses av 
vissa ha bidragit till ett återkommande resonemang kring vem organisationen är till för. Arbetet 
underlättas av att det nu är beslutat bland politiker och övriga i organisationen. Flertalet uttrycker 
att det krävs såväl långsiktighet som uthållighet samt att mycket arbete återstår. För att lyckas 
beskriver man att hänsyn behöver tas till att det råder olika förutsättningar internt: 

”Ge det inget facit. Det här är rätt eller fel. Ge hela resan tid. Att inte vikta att de är duktiga och de är mindre duktiga. 
De gör det bra och de gör det mindre bra. Det är olika förutsättningar och det är ju inte så att vi gjort ett fullständigt dåligt 
jobb innan med den gamla målstyrningen, det får vi ju inte glömma bort. Nu är det ju mer att optimera, att motivera för alla 
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varför vi jobbar med våra saker och vilket ansvar vi har. Och då får man ju inte glömma bort det som är utan ge det tid och 
att utforma inom kommunens olika förvaltningar. För det är olika förutsättningar”.  

Arbetet för att öka medarbetarnas delaktighet och engagemang 

Flertalet respondenter beskriver att uppdragsdialoger är bra verktyg för att implementera den nya 
styr- och ledningsfilosofin, vissa säger att det är nyckeln till hela filosofin. Flera av respondenterna 
beskriver att uppdragsdialogerna ses som ett forum för att på ett strukturerat sätt samtala med 
medarbetarna i organisationen. En menar att om hen endast fick välja ett forum för implementering 
så faller det valet på uppdragsdialogen. En annan menar att själva tillämpningen startade i samband 
med utvecklingsprogrammet. Flera uppger att cheferna ska hålla 8 - 10 dialoger per år med varje 
medarbetare.  Starten för praktiserandet av uppdragsdialoger skiljer sig, två av cheferna beskriver 
att de startade i höstas och en annan att de pågått i två år. 

Det primära budskapet i intervjuerna är att uppdragsdialogerna handlar om att tydliggöra uppdrag 
och att försäkra sig om att medarbetarna uppfattat det på rätt sätt. Två av cheferna beskriver ett 
standardförfarande vid dialogerna utifrån en utarbetad mall som används på samtliga nivåer inom 
verksamheten, från högsta ledningen till yttersta medarbetare. En beskriver att frågorna i mallen 
stryks varefter de avhandlats.  Nedan följer en sammanfattning av respondenternas beskrivning av 
uppdragsdialogerna: 

• Ett forum för att medarbetarna ska kunna lyfta det som hindrar dem i arbetet med uppdraget. Vara 

med och påverka.  

• En beskriver att om medarbetaren varit chef ett tag har denne förmåga att själv se helheten och är 
klar med utvecklingen på ett personligt plan. Medarbetaren ”tar rätt på själv om man behöver”. En 
annan att dialogen är lite uppgiftsbetonad.  

• Det handlar om att hitta drivkraft hos medarbetarna där det primära är funderingar kring varför 

man går till arbetet. 

• Två av cheferna beskriver att uppdragsdialogen innebär att prata om uppdraget, om något fungerar 
bra behövs ingen vidare dialog om det, om det däremot är något som fungerar mindre bra beskriver 
cheferna att de tillsammans med medarbetaren försöker hitta vägar tillsammans. 

• Att prata om för vem organisationen finns till för. Hur individen påverkar det som sker i samhället. 

Tabell 4:2. Beskrivning av uppdragsdialogen 

Tre av cheferna beskriver att uppdragsdialogerna i princip funnits sedan länge. Två av dem 
beskriver att ”man gärna vill sätta etiketter på saker och ting”, att man redan innan den nya filosofin 
haft liknande samtal. En annan menar att de tidigare haft gruppmöten som påminner om 
uppdragsdialogerna, samtalen innehöll uppföljningar av arbetet och också uppmuntran. Vissa 
beskriver att de önskar mer tid till mer spontana möten, någon annan att denne försöker lägga tid 
på att besöka enskilda enheter. Någon menar att dörren alltid är öppen men att mer tid önskas till 
att arbeta mer med medarbetarna för att förstå deras vardag. Olika vikt läggs vid uppdragsdialogens 
betydelse, detsamma gäller medarbetarsamtalen som någon chef anser spelat ut sin roll. En annan 
menar att medarbetarsamtalet har mer tyngd då detta årliga samtal visar vägen för vad medarbetaren 
behöver arbeta mer med under kommande år, mål- och uppdragsdialogen hålls sedan för att 
stämma av uppdraget och ge feedback och stöd på månadsbasis. Någon beskriver att 
medarbetarsamtal avhandlar mer privata frågor, uppdragsdialogen det som sker på arbetet. 

En respondent anser att förvaltningarna har kommit olika långt men också att man kanske inte har 
hittat rätt form för uppdragsdialogerna. En del har väldigt många medarbetare att hålla dessa med. 
”Vissa behöver man träffa ofta och andra inte” En respondent uppger att man inom dennes 
förvaltning genomför uppdragsdialoger i grupp varannan månad och enskilt varannan. Man 
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betonar att chefer behöver verktyg att hantera det men även frihet att arbeta på sitt sätt i sin 
organisation, att det inte kan finnas något facit. ”Jag tror att man måste öppna upp och ge möjlighet 
att på varje förvaltning och verksamhet att utforma sin egen struktur utifrån orsaken till att man 
finns”. En annan beskriver: 

”Några blir ju helt bedrövade liksom, om de råkar vara chef för 40 - 50 personer vilket är ganska vanligt i 
skolorganisationen. Sen kommer de på en utbildning när någon säger: ja och så ska ni ha individuella uppdragsdialoger och 
följa upp det här med ungefär 10 samtal per år, plus medarbetarsamtal och lönesamtal. Så börjar de multiplicera det här 
med 50. Då skulle jag gå hem och skjuta mig själv i princip”. 

En chef beskriver att denne tror att chefer och ledningsgrupper förstår tankesättet men ställer sig 
lite kritisk och menar att det inte går att säga att ”det här verkar korkat” eftersom att det handlar 
om att identifiera varför den skattefinansierade verksamheten finns till, samtidigt som de närmast 
medborgarna redan vet varför, chefen uttrycker:  

”Att få ut det här tänket till medarbetare som är fullt inne i sin vardag, jag tänker på ett servicehus bland undersköterskorna 
där, och fråga dem vilka effekter de ska uppnå? Ja, det är ju på nåt vis... De har ju redan fört det här resonemanget. 95 - 
97% av alla där vet ju, de har ju det nästan som ett kall. Att jobba för de gamla som finns där. Eller förskollärarna på en 
förskola. Inte är de okunniga om varför de finns där eller vilka effekter de ska uppnå men när de ska sätta det där på pränt 
och vilka indikatorer osv… -Men låt oss jobba med dem vi är till för”. 

Innovationer och pågående utvecklingsarbeten  
Respondenterna fick frågan kring vilka utvecklingssatsningar de anser krävs. Samtliga besvarade 
frågan med en beskrivning av pågående förbättringsarbeten som sker på olika nivåer. Flera 
uttrycker att cheferna behöver ”äga” sin verksamhet och att beslut som kan fattas nära 
verksamheten skall fattas där. En av respondenterna beskriver små förbättringar och att det 
möjliggörs genom att chefen får nya kontakter och att såväl bolag som förvaltningar involverar 
varandra i olika möten, att man ständigt kommunicerar. Nya samarbetsformer beskrivs där man 
försöker se ur kundens eller medborgarens perspektiv, så kallade ”kundresor”. Flera av 
respondenterna beskriver även nya samarbetsformer över förvaltningsgränserna medan andra 
arbetar med utvecklingssatsningar inom den egna förvaltningen. Vissa av respondenterna beskriver 
hur de arbetar med enskilda medarbetare eller förbättringar av enskilda funktioner.   

En av cheferna beskriver att de nu är flera som försöker hitta sätt att samverka över gränser och 
att man hittat två större områden, besöksnäring och samhällsplanering. Kommunen beskrivs av 
fyra respondenter nu arbeta mer förebyggande. En respondent uppger att man numera succesivt 
undanröjer hinder och där man tidigare främst bevakat sina egna områden, satsar man nu på 
samarbete. Exempel finns att hitta inom: 

Samhällsplanering 

• Att grundanpassa bostäder gällande vård- och omsorgsboenden. Genom att arbeta 
proaktivt skulle medborgaren t.ex. slippa söka bostadsanpassning från en förvaltning och 
få den anpassad genom en annans försorg. Faxeholmen det kommunala bostadsbolaget 
skulle i detta fall vara mer involverade vilket uppges underlätta för flera parter.  

• Vid nybyggnation av nya bostadsområden kan samarbeten ske redan innan genom att till 
exempel Söderhamn nära som bedriver renhållning och det kommunala bostadsbolaget 
Faxeholmen, redan på planeringsstadiet utformar områden så att sophämtning kan ske 
smidigt. Tidigare kunde man få lösa problem som till exempel framkomlighet i efterhand.  

• Vid företagsetableringar, en respondent beskriver ”Bygg och miljö, KUS och även KS, 
Söderhamn nära borde vara med, kanske Faxeholmen alltså det är många frågor, det kan 
gälla företagsetableringar, det är många som är inblandade i det här” 
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Besöksnäring och möten med medborgare: 

• Flera beskriver att de aktivt arbetar med näringslivsfrågor och att besöksnäringen är ett viktigt 
utvecklingsområde. Tre av respondenterna beskriver en ökad samverkan med näringslivet. 
Flera ser det också som ett viktigt utvecklingsområde där det krävs ett förändrat synsätt. 

• Tre av respondenterna beskriver att om en förvaltning arrangerar evenemang så har en annan 
förvaltning ansvaret för marknadsföringen. En av respondenterna beskriver att man behöver 
samtala om det i det dagliga arbetet. Numera sker möten i två timmar varje fredag, ”Vi tillhör 
flera olika förvaltningar, har olika budget, olika politiker”. Respondenten beskriver att det är 
viktigt att samtal förs regelbundet så att det inte blir ”ännu en halv dag i ett konferensrum”.  

 

En av respondenterna uttrycker att samverkansformerna är avhängigt de enskilda individernas 
engagemang och personligheter. Flera talar om vikten av att anpassa sitt förhållningssätt i kontakten 
med olika aktörer i samhället. En beskriver att en ödmjuk inställning är avgörande så att ingen 
upplever något som hotfullt, samtidigt som det är viktigt att vara tydlig och konsekvent. Tre av 
respondenterna beskriver att det ibland kan vara svårt att tillgodose medborgarnas behov, till 
exempel för att de krockar med andras behov och att det då blir oerhört viktigt att förklara varför. 
I sådana fall blir någons besviken samtidigt en vinst för många fler. En annan respondent beskriver 
vikten av att vara kunnig och påläst samt att också ha en social intelligens i mötet med andra, 
”Ibland så får man vara akademisk och ibland så måste man vara oerhört folklig. Man träffar ju 
hela spektrumet av samhället. Då måste man anpassa sig till det. Det tror jag är en oerhört viktig 
del av arbetet”. Några av respondenterna beskriver vikten av att kommunicera och tillsammans 
lära sig av varandras funktioner, ytterst för att se ”hur ska det här jacka i då? Det är så att säga 
systematiskt arbete tycker jag”. En respondent lägger fram önskemål om att ha 
uppföljningsgrupper ute i samhället för att veta hur de olika tjänsterna känns och upplevs. 
Respondenten beskriver att det är ofta förkommande man sitter och diskuterar internt över 
medborgarnas behov.   

Utvecklingsarbeten inom den egna förvaltningen sammanfattas: 

• Två av respondenterna berättar om ett utvecklingsarbete i Omvårdnadsförvaltningen. En av 
dem beskriver det som en försöksverksamhet som pågår inom ett hemtjänstområde, Linden i 
Bergvik, syftet beskrivs som att det ska ”komma upp att det som de gör är värdeskapande” 
med förhoppningen att alla ska vilja göra samma sak. 

• En respondent beskriver att den egna verksamheten är i ständig förändring. Att samtliga inom 
verksamheten är vana vid förändring och att ingen reagerar på det. ”Är man i behov av en 
tydlig och gränssättande styrning om vad man ska göra, så trivs man inte här” Två respondenter 
uppger att medarbetarna är väl medvetna om sina uppdrag och att de förväntas utveckla sina 
verksamheter. Två respondenter beskriver hur enskilda medarbetare har förbättrat specifika 
delar i sin vardag. 

Sättet att arbeta med utvecklingsarbetet på Linden uppger en av respondenterna som det största 
hindret mot styr- och ledningsfilosofin. Två av respondenterna har betonat att undersköterskorna 
redan vet varför de går till jobbet. En av dem beskriver att ”man plockar ut ett gäng 
hemtjänstarbetare på Linden i Bergvik, för att titta på hur de kan utveckla sin verksamhet. Och så 
ska de göra det genom att sitta på läktaren. Alltså… i min modell fungerar inte det”. Arbetet 
beskrivs ske genom verksamhetsutvecklare, respondenten beskriver:  

”Den här modellen bygger på att man ska se verksamheten, applicera ett nytt synsätt och låta jobbet jobba. Let work work 
som det heter på engelska, och då ska man inte hålla på med trams på sidan som inte skapar värde. Det man gjort nu när 
man tittat på det här är att man lyft ut personalgrupper, satt dem i någon slags ostkupa som man kallar det. Sen kallar 
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man in vikarier som ska upprätthålla den ordinarie verksamheten, så sitter man och tänker på sidan om i sin ostkupa under 
ett antal veckor, och jobbar med saker som är väldigt fina…” 

Flertalet respondenter uppger att det händer mycket i kommunen just nu och att samtliga 
förvaltningar är inne i en förändringsfas även om det tar tid innan alla ”kommit upp i båten”. Flera 
betonar vikten av att leva som man lär så att det inte blir något man bara pratar om på ledardagar. 
Flera av respondenterna beskriver att möjligheterna till innovation skiljer sig mellan förvaltningarna 
och där uppges KUS ha störst möjligheter.  

Kvalitetsutvecklarnas roll skiftar. Flertalet chefer påtalar att arbetet med kvalitetsutveckling är en 
del av det dagliga arbetet. En av respondenterna som tidigare haft en verksamhetsutvecklare 
anställd reflekterar över att det kanske inte ska vara en verksamhetsutvecklare som kommer på 
idéer, dock uppger chefen att ”jag har inte tänkt klart när det gäller verksamhetsutvecklare ska jag 
säga. Det kanske är så, att får verksamhetscheferna mer tid då kan de vara den där stöttaren till 
enhetscheferna”. En annan chef beskriver rollen som verksamhetsutvecklare mer är som den som 
kartlägger processerna. En annan beskriver att utvecklaren har ett mer övergripande uppdrag. Flera 
av cheferna beskriver att filosofin är uppe på dagordningen på arbetsplatsträffar några av cheferna 
beskriver att det gärna skulle vilja ha mer tid till att besöka arbetsplatsträffar längre ned i 
organisationen. En beskriver farhågor kring att det kan förekomma en viss vilsenhet i 
implementeringsarbetet: 

”Det kanske är många medarbetare som inte får all den information som vi har fått och är ännu mer vilsna. Men vi har väl 
tänkt att det ska ske på arbetsplatsträffar. Jag tror att det är lättare och det har man börjat med, att göra det i mindre 
sammanhang. Sen har vi de här dragningarna när hela förvaltningen träffas och det blir lite diskussion kring det. Men den 
riktiga förankringen ska nog ske i mindre konstellationer, tror jag i alla fall”. 

Uppföljning gällande förankring av filosofin 

Generellt beskriver flera respondenter att det inte finns några riktiga uppföljningar av förändringen 
eller att man på ett strukturerat sätt fångar upp förbättringsförslag. Samtliga respondenter uttrycker 
att de försöker förlägga ansvar och beslutsfattande till medarbetare. Tre beskriver att de är 
coachande i sitt ledarskap och att de samtidigt vill ha en övergripande kontroll på läget i 
verksamheten. Två av respondenterna beskriver vikten av att våga prova, en av dem säger att ”om 
det går fel så gör det inte så mycket. Utan man måste göra fel ibland för att det ska bli rätt”. En 
annan beskriver sin roll som att ”finnas som stöd och hjälp för medarbetarna vid behov. Jag står 
inte framför min personal och berättar vad de ska göra, utan jag står bakom dem när de får 
problem.”. Flertalet respondenter beskriver att möjligheter till delaktighet och att vara med och 
påverka nu finns men att det kan finnas ”mentala hinder” som gör att medarbetaren inte vågar.  En 
av respondenterna beskriver,  

” Det var lite toppstyrt innan och nu släpper jag ju ut det. Fast jag får göra det lite försiktigt också. Hade jag kommit hit 
första dagen och sagt och delegerat ut nu får alla mer ansvar. Då hade alla blivit livrädda. Och jag har aldrig sagt att de ska 
få mer ansvar. Jag har smugit på dem det successivt. Utan att de egentligen har märkt det men nu när de sätter sig ner och 
reflekterar så inser de att de har mer ansvar och så mot för vad de hade för ett år sedan” 

Två av respondenterna betonar vikten av att medarbetarna värdesätter sig själva. Flera 
respondenter resonerar kring vikten att medarbetarna känner sig trygga och värdesatta, samtidigt 
beskriver en att det kan vara svårt att mäta: 

 ”Indikatorer. En jättestor utmaning som vi har här, som vi haft under alla år som jag varit med är... Hur mäter man när 
en människa... Börjar räta på ryggen... Tittar en i ögonen, börjar prata med en. Deltar i en grupp, i ett sammanhang. Från 
att i början varit helt isolerad, stängd och sen påbörjar en resa mot nånting som förhoppningsvis bär över tid. Hur f-n mäter 
vi det?”. 
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Hälften av respondenterna påtalar värdegrunden, två av dem beskriver att de är övertygade om att 
medarbetarna arbetar mot den. Två andra beskriver tveksamhet över filosofin och värdegrunden, 
en att det är väldigt olika hur olika verksamheter jobbar,  

”Jag tror att det är väldigt olika hur vi kanske har jobbat med värdegrunden. Jag kan ju liksom bara svara för min 
verksamhet och min förvaltning. Jag kan ju inte svara på hur de andra gör. Så att, det är väl det som jag känner att jobbar 
vi likadant? Är det på det här sättet vi gör alla eller? Några som faller tillbaka. Men det finns väl en kommunledning som 
ska hålla i det jobbet också. Tänker jag. Får jag tillit…” 

Respondenten menar att det kan vara svårt att se effekter och att det är det som det handlar om. 
En annan uttrycker också att det kan vara svårt att veta, att det är svårt att mäta samtidigt som att 
det finns en övertygelse om att medarbetarna vill att det ska gå bra. Möjligheterna till uppföljning 
uppges skilja beroende på verksamhet. En respondent beskriver att ”nu kommer vi till det här med 
uppföljning alltså. I nuläget handlar det om en känsla”. En annan respondent beskriver: 

”Sen är det ju intressant att veta hur ser medarbetarna på det här? Ser de det här överhuvudtaget? Hur pass mycket roll 

spelar det. Att det här gör vi för att vi har en ny styr och ledningsfilosofi eller… för det ska ju märkas att man gör något. 

Alltså annorlunda idag jämfört med vad man gjorde tidigare. Det tror jag kommer att ta tid innan man kan säga det riktigt”. 

Tid 

Tid framstår inte som något tydligt hinder eller att själva arbetet med styr- och ledningsfilosofin 
skulle underlättas av mer tid. Däremot framför vissa av respondenterna en önskan om mer tid till 
spontana möten med medarbetarna och andra att de önskar mer tid till att sätta sig in i 
medarbetarnas vardag. En av respondenterna beskriver att konsekvenstänkandet fortfarande är 
outvecklat, att det finns brister gällande information och att olika beslut i andra delar av 
organisationen ofta får konsekvenser i den egna verksamheten.  

Flertalet respondenter uppger att möten upptar en stor del av vardagen samtidigt som man ser det 
som ett arbetsverktyg och en nödvändighet i aktuell tjänst. Flera påtalar dock att de själva reflekterar 
över alla möten och att det är något som kräver mer uppmärksamhet och borde ses över. En 
beskriver att väldigt många möten går att effektivisera, ”Nu är ju det unikt men för inte jättelänge 
sen hade jag ju schemalagda möten 39 timmar på en vecka. Och då är det inget bra”. En annan 
beskriver att denne har 4 - 5 möten per dag, chefen beskriver att antalet samverkansforum som 
förvaltningen deltar har i kommit upp i ”108 stycken fördelat på 7 personer”.  Flera av 
respondenterna beskriver att man har samverkansmöten med såväl andra förvaltningar som externa 
aktörer som Polisen, Arbetsförmedlingen, Kronofogden, regionen och näringslivet. Flera beskriver 
att möten är viktiga för den egna verksamheten av flera skäl, främst samordningsvinster. En av 
cheferna beskriver tankar kring om det verkligen är nödvändigt att ta så mycket tid från den egna 
verksamheten samtidigt som chefen vill arbeta kommunövergripande. Chefen kan även prioritera 
möten på regional nivå framför kommunala möten. En annan poängterar att det ibland uppstår 
arbetsgrupper och möten för alla frågor, att man behöver se över hur man kan lösa saker i vardagen 
istället.  En annan reflekterar,    

”Ja just nu är det medarbetarskapet. Hindret är att se till att få tillräckligt med tid, få tillräckliga forum för alla medarbetare 
att veta -när kan jag påverka? Vad kan jag påverka? Har jag rätt förutsättningar för att kunna påverka? Förstår jag 
helheten?” Det är inte ett hinder men vi måste se upp när vi tänker att vi har stor delaktighet. Det finns inte forum, 
medarbetarna vet inte när de kan göra det eller vad de kan påverka kring”. 

Tre av respondenterna beskriver att de själva skapat sig tid.  En av dem menar att det egna arbetet 
är väl strukturerat och beskriver också en mindre stressig vardag mot bakgrund av att luft skapats 
i det egna schemat för oförutsedda händelser. Respondenten beskriver dock att 
påverkansmöjligheten gällande möten ibland är obefintlig och att antalet möten i perioder kan vara 
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omfattande. En annan chef menar att de egna medarbetarna inte kan förvänta sig minutiös 
budgetuppföljning, eller att de ska få vägledning i detalj, respondenten lägger istället tid på att åka 
runt i verksamheten. En tredje respondent beskriver gällande styr- och ledningsfilosofin:  

”Först och främst måste vi nog tänka om vårt eget uppdrag. Det här är en del av vår vardag. Inte säga på sluttampen att 
det här hinner inte jag och så ska jag lägga in det här som sista punkt. Då har man tänkt fel. Då har man delegerat fel. 
Prioriterat fel. Det här ligger nog i våra 8-timmars arbetsuppgifter varje dag tror jag”. 

Vissa av cheferna beskriver att vardagen är ”chokad” och att det saknas tid för reflektion. Det 
framkommer att cheferna till viss del själva kan styra över sin tid, dock verkar möjligheten större 
för verksamhetscheferna jämfört med förvaltningscheferna.  

Hinder i arbetet mot den nya filosofin 

Hindren för implementering av de värderingar som präglar styr- och ledningsfilosofin framträder i 
form av organisationsstruktur men även i form av en oklar rollfördelning mellan politik och 
förvaltning. Högsta ledningen framstår också som delvis hindrande där respondenterna syftar till 
såväl den politiska ledningen som tjänstemannaledningen. Samtliga respondenter påtalar dessutom 
att kommunens ekonomistyrning ännu inte ligger i linje med tankarna bakom styr- och 
ledningsfilosofin.  

Rollfördelning mellan politiker och tjänstemän 

En av respondenterna beskriver den offentliga verksamheten som en förlängd arm av samhället 
och att organisationen ska utföra det som medborgarna vill ska ske. Samma respondent reflekterar 
också över att offentlig sektor för hundra år sedan var en maktfaktor i samhället men att människor 
kräver mer idag och att pendeln har svängt. Rollfördelningen mellan politik och tjänstemän bör 
enligt en respondent förhålla sig så att politiken talar om vad som ska göras och att det sedan bör 
vara tjänstemännens uppgift att komma på hur. Flera av cheferna beskriver att de behöver arbeta 
för att påverka politiker eller för att få dem att förstå. En av cheferna beskriver att det kan handla 
om att få mer resurser till den egna verksamheten eller lyfta ett gammalt beslut som hindrar och 
behöver tas bort för att förvaltningen ska kunna göra ett bra jobb. En annan beskriver att styr- och 
ledningsfilosofin är abstrakt, vilket innebär att politikerna inte riktigt förstår. Förståelsen för den 
nya styr- och ledningsfilosofin tros vara bristfällig på grund av hur den förankrats ”… den har 
tryckts in från sidan av lite controllers, verksamhetsutvecklare, kvalitetsutvecklare sen ska man få 
tjänstemannaledningen att förstå men framförallt ska man få den politiska ledningen att förstå”. 
En annan beskriver: 

 
”… så där har jag ju ett manipulativt ansvar att se till att de förstår det från mitt håll. Eller så kan man kalla det att jag 
skickliggör mina politiker. Men det som det egentligen handlar om är ju att jag måste få dem att tro på mina åsikter. Det 
är ju det som det handlar om egentligen”. 

Organisationsstrukturen framstår som ett hinder enligt flertalet av respondenterna. Nämnder och 
bolag kan inte fortsätta att jobba i sina egna spår utan att det krävs att man ser verksamheten ur 
såväl kommunperspektiv som medborgarperspektiv. En av cheferna menar att denne undanröjt 
hinder men att vissa inte går att undanröja ”jag tror ju att den här förvaltningsstrukturen vi har 
ställer till det lite. När det gäller systemsyn till exempel. Och helhetssyn. Den är det ju bara politiker 
som kan ändra på”. En annan beskriver att det är många verksamheter som ska ”jackas” ihop ”jag 
vet inte hur man ska få politiken intresserad av det här, ja vi skulle behöva tänka annorlunda”. En 
annan menar att ju högre chef du är desto mer kontakt har du med politiker, respondenten 
beskriver, ”Och desto mer motstånd har du från politiker. Då är det inte frågan om vad som är 
bäst längre. Då blir det lite inbördes att vi tycker och jag ska stå för mitt partis åsikt och desto 
svårare blir det att genomföra all typ av förändring”. Ytterligare en chef beskriver också att ”Det 
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är samma människor runt omkring en, det är samma politiker, det är samma högsta ledning som 
man måste ställa sig mot hela tiden. Varje gång man kommer med något nytt man vill förändra. 
Förstår du hur jag menar?”. En av cheferna beskriver att det finns chefer som samtycker med vissa 
politiker och verkar ha svårt att skilja mellan sitt politiska engagemang och sitt ledarskap. En annan 
beskriver däremot att mandat kan ha erhållits från politiken men att det kan vara svårt att förankra 
beslutet i tjänstemannaorganisationen.  

Kommunen vill frångå detaljstyrning, en av respondenterna beskriver att politikerna ska fokusera 
på att fördela ”miljonerna” och besluta vad de vill ha och hur det sker är tjänstemännens uppgift. 
Politiken behöver ha tillit och förtroende för att tjänstemännen kan det bäst. Två av 
respondenterna använder metaforen ”syltburk” och betonar att politiker behöver påminna sig 
själva om att ta bort fingrarna från den. En annan beskriver att politikens roll är att fatta beslut om 
det som rör dem och att tjänstemännen gör sitt. En av cheferna beskriver: 

”Det är jättejobbigt i många fall och det måste man vara oerhört tydlig med som tjänsteman. Och ha en stark integritet. 
Liksom tala om att nu går du ut från mitt rum för här ska inte du sitta och prata om alltså. Det är inget sådant här 
ministerstyre”. 

Högsta ledningen 

En av respondenterna beskriver att kommunledningsgruppen fått återkoppling från 
ledarutvecklingsprogrammet och att det där framkommit att chefer känner sig ”toppstyrda”. 
Respondenten beskriver att de verkligen arbetat för att ”inte toppstyra någon som de inte måste”. 
Två av respondenterna beskriver att samarbetet mellan förvaltningarna haltar och att den nya styr- 
och ledningsfilosofin arbetats in ”von oben” det vill säga enbart uppifrån och respondenterna 
påtalar att det här inte är något ”elitistiskt verktyg”.  Mognadsnivån i organisationen upplevs variera 
enligt flera respondenter, en av dem beskriver att:  

”Olika förvaltningar ligger på olika nivåer. Skulle kunna vara vilka som är förvaltningschefer och vad de har för syn på det 
här. För det här kan inte ändras enkom nedifrån. Eller från mitten heller. Det måste ändras uppifrån. Kan inte tro att 
någon chef i Söderhamn inte har intresse för att det ska fungera. Jag måste nog säga förvirring. Ovana. Gamla invanda spår. 
Lite prestige. Man pratar om en förändring - det här är någonting jättebra! ...så åker man hem och gör precis tvärtom. Det 
är så vanligt. Det är svårt att bryta mönster”. 

En av respondenterna beskriver att det största hindret för den nya styr- och ledningsfilosofin är 
den högsta ledningen inom politiken och inom kommunen. Två av respondenterna beskriver att 
man inom den egna organisationen möjliggjort att arbeta efter den nya styr- och ledningsfilosofin 
men att det framstår som svårare i andra delar, att det inte är lika överallt, att ”oroväckande” många 
upplever sig förhindrade. Flera respondenter beskriver att vissa mellanchefer själva har chefer som 
bromsar dem och att det därför kan vara svårt att arbeta med de egna medarbetarna om de inte 
erhåller mandat uppifrån. En av cheferna beskriver att ”vissa har chefer som bromsar dem i det 
här. Då är det ju någonting som gått riktigt snett när de är mer drivna än sin chef att föra det här 
framåt. De sitter hemma på kontoren och målar om stuprören som alla andra chefer”. En annan 
beskriver ”Att ta ansvar och påverka kan kännas jobbigt, likaväl som det finns chefer som tycker 
att det är jobbigt att släppa den här kontrollen. Att kunna känna tillit det är en resa för alla”. Fem 
av respondenterna beskriver att det finns väl rotade mönster och att det kan förekomma viss 
prestige. Tre beskriver att vissa som arbetat länge dessutom är ”skolade” i det gamla sättet att arbeta 
vilket inte gör det lätt att släppa ansvar. 

Genomgående framträder en bild av att man inom olika förvaltningar hanterat implementering av 
tankarna bakom styr- och ledningsfilosofin på olika sätt. Två respondenter beskriver att den högsta 
ledningen behöver vara ”med på tåget” om det ska ske någon förändring. En annan att vissa höga 
chefer ”går runt och säger att det här är bara skit. De har inte förstått det” Flera av respondenterna 
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uppger att det finns flera murar att riva och att det fortfarande är ”stuprör” i vissa delar av 
organisationen. Det framgår tydligt från flertalet att arbetet mot den nya styr- och ledningsfilosofin 
inte är någon ”quick-fix”. Flera av respondenterna beskriver också att man inom 
koncernledningsgruppen haft lite ”brottningsmatch” kring olika frågor men att det krävs fortsatt 
diskussion. Några beskriver att det nog finns de som är negativa men att en övervägande del ser 
positivt på den nya filosofin.  

Ekonomistyrning 

En av cheferna beskriver att information om ekonomi, budget och hur förvaltningen ligger till 
förmedlas till medarbetarna som ett led i att delge dess målsättningar, att de ska få information för 
att förstå helheten. Övriga respondenter, förutom en, beskriver att ekonomi och ekonomisk 
styrning är ett av hindren i kvalitetsarbetet mot den nya styr- och ledningsfilosofin.  Fem av 
respondenterna beskriver att ekonomistyrningen idag är långt ifrån optimal, den är statisk och 
styrande vilket begränsar möjligheterna till att arbeta effektivt. Vissa förvaltningar uppges ha kunnat 
spara pengar för att kunna göra något roligt medan andra dragits med underskott. En beskriver att 
kvalitet och vad man uppnått i verksamheten tidigare varit sekundärt, det har istället varit stort 
fokus på ekonomi och kvantitativa mått. En annan utvecklar och beskriver att man tittat på historik, 
på budget ifjol, vad blev utfallet? Detta var sedan styrande för nästkommande år. Frågor kring vad 
som hände i verksamheten, vad man egentligen gjorde förekom aldrig och respondenten menar att 
man aldrig frågade sig vad organisationen borde börja respektive sluta göra.  

En av cheferna beskriver att varje förvaltning har sin budgetram, dock vet ingen hur mycket snö 
som kommer och hur det påverkar just den förvaltningen. En annan menar att det förekommer 
”revirpinkande” mellan förvaltningar. Dåliga ekonomiska modeller och att pengarna fördelas ut 
med bristfällig tjänstemannaberedning där koncernledningsgruppen deltar förhållandevis lite och 
respondenten framför en önskan om att få ner arbetet en nivå i organisationen. En annan beskriver 
att kommunen har en åldrande befolkning och att verksamheten genom lag tvingas att tillgodose 
kundernas behov ”vi kan ju inte neka människor och säga att tyvärr, återkom om två månader då 
får vi ny budget”. 

Flera beskriver att en arbetsgrupp nu arbetar med att se över en ny ekonomistyrningsmodell och 
att det finns en önskan att komma bort ifrån det traditionella sättet och budgetstyrning. En av 
cheferna beskriver att det arbetet bromsas genom att det står ”andra figurer inom stat och 
offentlighet med uppföljning på ett gammalt sätt”. Budgetarbetet beskrivs som att man behöver 
riva ner det gamla och istället se var pengarna gör mest nytta. Chefen beskriver att samtliga behöver 
se över sina verksamheter, våga utmana hur de jobbar och var pengarna tar vägen. Hela 
organisationen behöver utmanas, se över var människor arbetar, om tjänsterna som erbjuds är rätt 
och att kommunen behöver gå ”all in”. Istället för att pengarna ska styra verksamheten ska 
verksamheterna tilldelas resurser efter behov och utförda tjänster. Två av respondenterna beskriver 
en viss skepsis till vad de uppfattar som en enda stor budget där tanken är att verksamheten ska 
använda de resurser som den kräver och sedan skall prognosen framgent utgå ifrån verksamhetens 
behov. En av dem beskriver att idén tilltalar men att det är svårt att föreställa sig att någon ska våga 
släppa på det sättet. 
 

5. Analys 

Här jämförs och tolkas insamlat empiriskt material mot den teoretiska referensramen för att söka 
de svar som efterfrågas i syfte och forskningsfrågor med frekvent hänvisning till teoridelens 
referenser. 
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Implementering av den nya styr- och ledningsfilosofin 

Genomgående i litteratur och forskning framgår vikten av att motivera förändringar. Yukl (2012a) 
menar att drastiska förändringar är troliga först om det uppstår en känsla av akut behov. Såväl 
Mosadeghrad (2011) som Madu och Kuei (1994) menar att strategiska hinder har störst inverkan 
på misslyckanden med implementering av TQM, högsta ledningen behöver betona vikten av 
organisationsförändringen och inkludera såväl omgivning och kunder som medarbetare. 
Svårigheter kan annars uppstå med att förändra organisationskulturen (Mosadeghrad, 2011). I såväl 
dokumentationen från Söderhamns kommun som genomgående i intervjuerna framgår att den nya 
styr- och ledningsfilosofin utgår ifrån en önskan om medborgarinflytande och att medarbetarna 
ska engageras till att bidra med sin kunskap. Tillit framstår som viktigt i kommunens värdegrund 
men begreppet används inte lika frekvent i intervjuerna. Flertalet respondenter ger ingen tydlig bild 
av hur behovet av en ny styr- och ledningsfilosofi uppkommit men till övervägande del är 
respondenterna positiva till de värden som präglar filosofin. Med utgångspunkt från Beers och 
Nohrias (2000) syn på förändringar, förefaller förändringen inte ha motiverats utifrån ekonomiskt 
värde, dock framgår en bild av att förändringsinitiativet kommit uppifrån. Endast en av 
respondenterna säger att denne till viss del själv varit involverad i utvecklingen mot den nya styr- 
och ledningsfilosofin och Alvesson (2015) beskriver att intresset för organisationskultur föds 
genom ett ökat behov av kunskap, att identifiera, utveckla och använda kunskapen på ett mer 
systematiskt sätt. I intervjuerna framgår att man vill komma bort ifrån stuprörsmentaliteten och 
man vill åstadkomma förändring för att bli mer lyhörda för medborgarnas behov och bättre ta 
tillvara medarbetarnas kompetens, det överensstämmer mer med Beer och Nohrias (2000) Teori 
O. 

Yukl (2012b) beskriver att en framgångsrik förändring kräver gemensamma insatser och att det 
också är viktigt att engagemanget visas av ledningen, vilket flertalet respondenter också påtalar. 
Senge (1995) beskriver personligt mästerskap och att det märks genom en sökande attityd som inte 
kan tvingas fram. Ett par respondenter talar just om att man hela tiden vill utveckla sig och att man 
söker sig vidare om möjligheterna till utveckling hindras och flertalet respondenter beskriver ett 
obligatoriskt ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer i kommunen.  Senge (1995) menar att 
den viktigaste ledarskapsstrategin enligt hans sätt att se är att ledarna engagerar sig i utvecklingen 
av sitt eget personliga mästerskap och att man bör vara medveten om att utveckling inte kan tvingas 
fram genom obligatoriska utvecklingsprogram. Obligatoriet i sig kan stället hindra utvecklingen 
(Senge, 1995). Alvesson (2015) beskriver att organisationer som beslutar om en förändring ofta 
arbetar med förändringen genom olika delar, dels via ledningen själv, chefer på olika nivåer men 
också konsulter och andra som bidrar med sin del. Risken finns dock att grupper som inte deltagit 
inte förstår avsikten med förändringen, vilket bekräftas från en av respondenterna som beskriver 
att cheferna genom att utbildningen ges löpande hamnar i otakt. Flertalet av intervjuade chefer som 
genomgått utbildningen menar dock att filosofin överensstämmer väl med de egna värderingarna. 
Studien påvisar inte att utvecklingen kan ha bromsats bland de svar som erhållits från de högre 
ledarna.  

Ledarna behöver förklara varför det finns ett trängande behov av förändring och också uppmuntra 
till innovation och kollektivt lärande (Yukl, 2012b). Bergman och Klefsjö (2012) betonar vikten av 
ledarnas engagemang och beskriver att om gemensamma mål ska kunna uppnås utan regelstyrning 
krävs att organisationen har en gemensam vision. Yukl (2012 a) menar också att om visionen 
omfattar värderingar och ideal som flertalet i organisationen kan känna igen ökar sannolikheten för 
att det skapar engagemang hos övriga. I Söderhamns kommun visar ledningen sitt engagemang för 
den nya styr- och ledningsfilosofin genom satsningen på ledarutveckling genom utbildning av 
samtliga chefer. Detta med hjälp av konsulter. Satsningen visar att tankarna bakom styr- och 
ledningsfilosofin är prioriterat och det uppmuntrar också till kollektivt lärande. Det faktum att 
ledningen inte äger kvalitetsarbetet utan att det delegeras till andra har Eriksson et. Al (2016) i sin 
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studie rankat som högst när det gäller utmaningar i kvalitetsarbetet. Mosadeghrad (2011) har också 
rankat ledningen och ledarskapet som det största hindret om dessa inte väl motiverat bakgrunden 
till övergången mot ökat kvalitetsarbete. I intervjuerna framkommer inte varför kommunen anlitar 
konsulter, inte heller konsulternas förförståelse av filosofin. Vissa av respondenterna uttrycker en 
osäkerhet kring hur väl filosofin egentligen förankrats, att det behöver bli verkstad. En annan 
uttrycker att mycket arbete återstår för att minska diskrepans mellan teori och praktik, vilket kan 
tyda på behov av ökad tydlighet från ledningshåll.  
 

Flertalet respondenter beskriver att de redan innan styr- och ledningsfilosofin haft personliga 
visioner som väl överensstämmer med tankarna i den nya filosofin, vilket även attraherat vissa att 
söka befintlig tjänst inom organisationen. Bergman och Klefsjö (2012) beskriver att det som 
individer inte har kunskap om kan de heller inte tolka och att förutfattade meningar gör att 
tolkningar utgår ifrån saker som man redan vet. Det är därför viktigt att förstå såväl sina egna som 
andras mentala modeller för att aktivt kunna påverka och bara för att man själv upplever att 
innebörden av förändringen är tydlig betyder inte det att den också är glasklar för andra i 
verksamheten. Även Fulmer och Senge (1993) beskriver att för att öka förståelsen för 
organisatoriskt lärande krävs att också ledare arbetar med sina mentala modeller, Asci et. Al (2016) 
menar att det krävs att lära sig hur man ska tänka och Senge (1995) beskriver att personer i ledande 
position behöver vara medvetna om att deras visioner ytterst är personliga (Senge, 1995). Ett fåtal 
av respondenterna beskriver att de reflekterar och ständigt utvecklas i det egna ledarskapet, flertalet 
beskriver dock att filosofin redan varit deras egen. En respondent beskriver att ledarna i den egna 
förvaltningen inte behöver stöd gällande den personliga utvecklingen, eftersom de i sin utveckling 
nått så pass långt att de själva noterar sina brister och åtgärdar dem. Alvesson (2015) beskriver att 
intervjuer med högsta ledningen kan vara ett sätt att utforska nuläget, dock brukar resultatet bli en 
beskrivning av den ideologi som företräds av ledningsgruppen. Organisationskultur och 
ledarskapsideologi är ofta inte identiska och högsta cheferna kan ha en annan syn än andra grupper 
(Alvesson, 2015). I studien erhålls enkom resultat från den högsta ledningen vilket gör det svårt att 
analysera, ledningens personliga filosofier verkar i intervjuerna överensstämma med 
organisationens vision, dock framgår inte hur överensstämmelsen är mellan medarbetarnas 
personliga visioner och organisationens, vilket utgör en av studiens avgränsningar. För att lyckas 
med förändringsarbetet, krävs enligt Deming (ref. i Bergman & Klefsjö, 2012) att skapa ett klimat 
för långsiktiga beslut och ständig förbättring samt att övergå till det nya kvalitetstänkandet och att 
organisationer behöver komma bort från brandkårsutryckningar och istället arbeta med systematisk 
planering, förbyggande åtgärder och ständiga förbättringar av processer (Bergman & Klefsjö, 
2012). Om detta görs framgår inte från någon av respondenterna. 

Uppdragsdialoger 

I likhet med vad Rother (2013) beskriver från Toyota framgår det i studien att respondenterna 
lägger ned mycket tid på samtal med enskilda medarbetare. I beskrivningen av uppdragsdialogerna 
framgår dock inget uttalat syfte att detta görs för att öka förbättringskapaciteten, flertalet av 
cheferna beskriver istället att en primär del av samtalen handlar om att tydliggöra uppdrag. Bergman 
och Klefsjö (2012) beskriver att en uppgift för den egna organisationen är att besvara frågan kring 
vem som egentligen är kund eller vilka som organisationen vill skapa värde åt. Flertalet av 
respondenterna bekräftar att en stor del av arbetet mot den nya styr- och ledningsfilosofin handlar 
om att förstå för vilka man egentligen går till jobbet. Argyris (1991) beskriver att många 
organisationer har svårt att förstå lärande som beskrivs för smalt och bara består av 
problemlösning. Även Argyris och Schön beskriver centrala skillnader mellan vad som beskrivs 
som enkel-loop- och dubbel-loopsinlärning. Enkel-loopslärande innebär att upptäcka och korrigera 
fel medan dubbel-loopslärande uppstår när fel korrigeras på ett sätt som innebär en förändring av 
en organisations underliggande normer (Argyris & Schön, 1978 ref. i Clegg, et. Al, 2007; Senge & 
Fulmer, 1993; Filstad, 2012; Kaufmann & Kaufmann, 2005). I en sammanfattning uppfattas 
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uppdragsdialogerna till stor del generera enkel-loopslärande då dialogerna handlar om att 
medarbetarna ska lyfta hinder i sin vardag för att bättre kunna genomföra sina uppdrag, alternativt 
tydliggöra uppdraget. Clegg et. Al (2007) beskriver att man optimerar färdigheter och skaffar sig 
den kunskap som krävs för att lösa specifika problem och dialogerna förefaller mer inriktade på att 
lösa uppgifter än att förändra tankesätt, vilket bekräftas från en av respondenterna. Två av 
respondenterna beskriver att de arbetar med uppdragen i vardagen, det framgår dock inte om dessa 
arbetar för att förändra organisationens underliggande normer, vilket skulle innebära dubbel-
loopslärande. Återigen utifrån Demings (ref. i Bergman & Klefsjö, 2012) punkter så bör alla ges 
möjlighet att utvecklas i sitt arbete och han betonar även ledarskapet (Bergman & Klefsjö, 2012). 
Det framkommer att respondenterna genom uppdragsdialogen vill ge medarbetare och övriga 
ledare handlingsutrymme. Flertalet respondenter beskriver också att de genom uppdragsdialogerna 
vill hjälpa till med att röja hinder vilket indikerar på att man också arbetar med en av Demings (ref. 
i Bergman & Klefsjö, 2012) andra punkter, att ta bort hindren för yrkesstolthet och uppmuntra till 
egna initiativ. Flertalet respondenter uttrycker dock att man inte kommit så långt med att följa upp 
förbättringsförslag. Deming (ref. i Bergman, Klefsjö, 2012) beskriver vikten av att individer får 
gehör för sina förbättringsförslag och också få veta vad som är ett bra arbete. 

Tucker et. al (2001) beskriver att kommunikation generellt behöver uppmärksammas i 
organisationer. Brist på tid eller stolthet gällande den egna kompetensen kan förhindra 
problemlösning och hur man reagerar när problem uppstår. En explicit del av arbetet och tid 
behöver därför avsättas till förbättringsarbete. Det krävs vidare regelbunden möjlighet till 
kommunikation om problem med ansvariga för att förse dem med information samt bekväma 
möjligheter i det dagliga arbetet för att förse medarbetarna med feedback (Tucker et. Al, 2001). 
Kommunen har prioriterat tid för regelbunden dialog, några av respondenterna efterlyser dock mer 
tid till mer spontana möten med övriga medarbetare.  

Innovation och utveckling 

Moore och Hartley (2008) anser att organisationerna behöver bli mer lyhörda för de behov som 
medborgarna och de som nyttjar tjänsterna inom verksamheten har. Innovationerna behöver också 
drivas med intentionen att förbättra servicen och bidra till mervärde i form av samhällsnytta (Lee 
et. al, 2012). Van der Voet et. al (2015) liksom Moore och Hartley (2008) menar att 
förändringsarbete inom offentlig verksamhet innebär att gå utanför organisatoriska gränser, vidare 
att ledarskapet är centralt för att övervinna de utmaningar som finns i tider av förändring i en 
komplex miljö. Demings punkt gällande att riva ner barriärer mellan avdelningar (ref. i Bergman & 
Klefsjö, 2012) förefaller behövas i större utsträckning, så som det framgår från flera respondenter. 
Flera beskriver dock att de redan arbetar aktivt över förvaltningsgränserna. I regeringens mål för 
innovation inom den offentliga verksamheten framgick bland annat att insatserna skulle leda till en 
förenkling i medborgarnas dagliga liv (dir. 2011:42). Flera av respondenterna uttrycker att de 
genomför utvecklingsarbeten som utgår ifrån medborgarnas behov.  Det innovationsparadigm som 
beskrivs av Lee et. Al (2012) innefattar en övergång till ökat samarbete samt att vara öppen för 
innovation, vilket innebär att en kombination av befintlig kunskap men också inhämtning av 
kunskap utifrån. En av respondenterna beskriver att det tidigare varit lite problem i kommunen 
gällande hur de arbetat med samhällsplanering. Respondenten beskriver att man nu succesivt 
undanröjer hinder inom såväl samhällsplanering som besöksnäring. Innovationsrådets (2013) 
beskriver vidare att kontinuerlig dialog behöver föras mellan väljare, folkvalda, uppdragsgivare, 
utförare och kunder. Palm et. al (2014) beskriver att nyskapandet inom den offentliga verksamheten 
behöver ses utifrån vilket sammanhang de befinner sig i, vidare att syftet med innovationer bland 
annat kan innebära att möjliggöra ett innovationsklimat samt stärka mottagarens egna innovation. 
Två av respondenterna beskriver att vissa förvaltningar som till exempel KUS, har lättare att vara 
innovativa än andra. Dock framkommer från flera respondenter att det händer väldigt mycket i 
kommunen och att samtliga förvaltningar är inne i en förändringsfas, vilket tyder på att arbetet går 
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framåt men att arbetet tar tid och som en av respondenterna träffande beskriver att det tar tid innan 
alla i organisationen ”har kommit upp i båten”. Att styr- och ledningsfilosofin inte får bli något 
som man pratar om på ledardagar utan att det handlar om att vara mycket ute bland människor, 
vilket även efterfrågas av flera respondenter. 

Två av respondenterna beskriver ett utvecklingsarbete i Omvårdnadsförvaltningen, där 
försöksverksamheten inom hemtjänstområdet Linden pågår, en av respondenterna beskriver syftet 
som att det ska komma fram att det som undersköterskorna gör är värdeskapande. Två av 
respondenterna verkar dela Rothers syn på coachning, att det vore ineffektivt och brist på respekt 
att begära att medarbetare utöver sina ordinarie sysslor ska kämpa med problem och förbättra 
processer (Rother, 2013). I enighet med ytterligare en respondent lyfter en chef att största hindret, 
som också betraktas som oroväckande, är att undersköterskor lämnar det praktiska arbetet. 
Innovationsrådet (2012) beskriver dock att olika satsningar behöver sättas in i ett sammanhang och 
behöver också utgå ifrån verksamhetens syfte och berörda medborgares behov. Ledarna behöver 
vidare själva delta för att dels utveckla förståelse för den egna verksamheten ur ett 
systemperspektiv, även medarbetarna behöver involveras i utvecklingsarbetet. En annan beskriver 
att man även måste anpassa uppdragsdialogerna till verksamheterna, att hålla 40 till 50 
uppdragsdialoger med medarbetare närmast medborgarna känns övermäktigt. Två respondenter 
påtalar att undersköterskorna redan vet för vilka de ska skapa värde och vars arbete upplevs som 
ett inre kall, helt i enlighet med Moccia (2016). Undersköterskorna behöver alltså utvecklas i det 
dagliga arbetet, inte sitta avsides. Utvecklingsarbetet drivs av en kvalitetsutvecklare, Eriksson et. Al 
(2016) beskriver att den högst rankade utmaningen för kvalitetsarbetet är att arbetet delegeras till 
speciella kvalitetsprofessioner, vilket delvis görs i förekommande fall. Någon utvärdering av 
projektet framgår inte i studien. I enighet med det Hellström och Eriksson (2013) beskriver som 
”mappers”, som handlar om att identifiera och rita processkartor, beskriver några 
av respondenterna att man i den egna förvaltningen har professioner som arbetar med kvalitet, 
dock att det rör det sig om formulering av rutiner eller processkartläggningar, samtliga 
respondenter ser kvalitetsarbetet som en del av det egna dagliga arbetet. 

Flertalet respondenter beskriver att de ser en positiv utveckling men att övergången och också 
effekterna av den nya styrningen kommer att ta tid. Bergman och Klefsjö (2012) liksom Ljungberg, 
och Larsson (2012) beskriver processer, dels huvudprocessen som har till uppgift att skapa värde 
för de externa kunderna, vidare stödprocesser vars uppgift är att tillhandahålla resurser till 
huvudprocessen samt ledningsprocesser vars uppgift är att besluta om mål och strategier, också 
genomföra förbättringar av organisationens övriga processer. Cronemyr och Danielsson (2013) 
beskriver att processkartor snarare är inriktade på hur organisationen uppfyller kundnöjdhet. 
Processorientering är inget som nämns av respondenterna, dock talar vissa om ”kundresor” som 
innebär att ställa sig i kundens skor. Samarbetsformerna kring samhällsplanering och besöksnäring 
indikerar på att man tänker processinriktat. Att medborgaren inte ska behöva vända sig till flera 
instanser inom kommunen utan att samarbete sker över förvaltningsgränser och tillsammans med 
de kommunala bolagen, också gällande företagsetableringar när man ser att man kan förenkla för 
kunderna genom samarbeten internt. Ledningsprocesserna är väl uttalade hos vissa av 
respondenterna när det kommer till mål, respondenterna beskriver samarbeten och ett mer aktivt 
arbete med att genomföra förbättringar av organisationens processer genom att man ser hur 
kommunen kan underlätta för kunden. Dessa fyra respondenter talar om att man försöker se över 
hur varje aktör bidrar till kundens resa i olika sammanhang. Huvudprocessen, att skapa värde för 
de externa kunderna beskrivs i hög utsträckning av samtliga respondenter, ingen av respondenterna 
talar dock om stödprocesser och dess interna kunder, medarbetarna, annat än i termer av att man 
ser hur olika delar av kommunen ska ”jacka” i varandra.  
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Hinder och möjliggörare i arbetet mot den nya filosofin  

Begreppet tillit återfinns i kommunens värdegrund och är vägledande för hur arbetet med styr- och 
ledningsfilosofin ska bedrivas. Hälften av respondenterna påtalar värdegrunden, två av dem 
beskriver att de är övertygade om att medarbetarna arbetar mot den.  Alvesson (2012) menar att 
värdegrunden kan ses som ett manifest från ledningen, författaren betonar dock att det är primärt 
att kartlägga och klargöra föreställningar om det som idag är styrande i organisationen. Även Yukl 
(2012a) påtalar att skriftliga värderingar eller filosofier kan vara användbara som komplement till 
annan kommunikation, dock har de låg trovärdighet om de inte stöds av handlingar. Två av 
respondenterna beskriver en tveksamhet över filosofin och värdegrunden, hur den har tolkats i den 
egna organisationen. 

I enighet med Demings punkt att sluta försöka kontrollera in kvalitet (ref. i Bergman, Klefsjö, 2012) 
framgår det från två respondenter en önskan om att ha kontroll utan att kontrollera sina 
medarbetare. Bergman och Klefsjö (2012) menar att delaktighet och engagemang sker som en 
konsekvens av delegation av ansvar och befogenheter som i sin tur bygger på en positiv 
människosyn. Samtliga respondenter beskriver att de delegerar mycket ansvar till sina medarbetare, 
och i enlighet med vad Bergman och Klefsjö (2012) beskriver påtalar flertalet respondenter att vissa 
medarbetare saknar tillit till sig själva. Vissa av cheferna beskriver att de går försiktigt fram. 
Bergman och Klefsjö (2012) uttrycker att ledarskapet bidrar till att medarbetare får både självkänsla 
och självförtroende, varför det finns ett stort behov av skickliga och synliga chefer.  

Ett fåtal av cheferna beskriver att de önskar mer tid till att möta sina medarbetare i vardagen. Senge 
(1995) beskriver att ett viktigt område för ledningen är att fungera som ett föredöme gällande 
användandet av tid och vad som uppmärksammas i arbetet. Senge beskriver samtidigt att flera 
chefer framför att de saknar tid och att de flesta har en föreställning om att ständigt behöva ägna 
sig åt aktiviteter istället för att reflektera. Författaren beskriver också att även om det skulle gå att 
finna tid till att sitta och tänka avstår många ändå. Åtgärder sätts in men tänks inte igenom (Senge, 
1995) och som en av respondenterna beskriver, saknas konsekvenstänkande ofta i den egna 
verksamheten och att beslut fattas utan tanke på hur det påverkar andra delar i kommunen. 
Systemsyn, eller förmåga till att se helheten, beskrivs som en viktig del av kvalitetsutveckling, vilket 
krävs för att kunna se hur olika delar i helheten påverkar varandra (Bergman & Klefsjö, 2012). 
Respondenten uttrycker att det finns brister gällande information och att beslut i andra delar av 
organisationen ofta får konsekvenser i den egna verksamheten. Yukl (2012a) beskriver att om 
alltför mycket tid ägnas åt att upprätthålla externa relationer kan det ha en negativ inverkan på 
förmågan att sköta det interna ledarskapet vilket i sin tur underminerar effektiviteten. Samtidigt 
beskriver Madu och Kuei (1994) att ledningen kan inleda kvalitetsarbetet genom att de tar ett steg 
framåt för att inkludera såväl samhället som omgivningen, kunderna och medarbetarna. Flera 
beskriver att möten är viktiga för den egna verksamheten av flera skäl, främst samordningsvinster. 
Flera beskriver dock att de börjat reflektera över vad syftet med vissa möten är. En av 
respondenterna funderar på om det verkligen är nödvändigt att ta tid från den egna verksamheten 
för att sitta på möten, samtidigt som chefen framför en önskan om att arbeta kommunövergripande 
vilket också hjälper till att se ur ett helhetsperspektiv. En av cheferna beskriver att möten på 
regional nivå prioriteras före kommunala. Flera beskriver att de till viss del kan prioritera bland 
möten men att vissa inte är självvalda. Senge (1995) beskriver att chefer som saknar tid till att tänka 
behöver fundera på varför och om det beror på att man har för mycket annat att göra eller om man 
orsakar det själv.  

Rollfördelning mellan politik och tjänstemän 

Premfors et. Al (2009) menar att den offentliga sektorn består av verksamheter vars främsta syfte 
är att tillfredsställa de behov som är av gemensamt intresse för medborgarna. Detta beskrivs också 
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av en av respondenterna som en förlängd arm av samhället och att organisationen ska utföra det 
som människorna vill ska ske. Moores beskrivning av de utmaningar som ledare inom offentliga 
verksamheter kan möta bland annat kan vara att olika idéer om vad som är bästa att göra uttrycks 
från flera intressenter (Moore, 1995) även Yukl (2012) beskriver att hur stor en förändring blir kan 
vara avhängt olika maktkamper och olika falanger och koalitioner. Voet et. Al (2015) menar att det 
ibland kan krävas ett ledarskap som syftar till att uppnå politisk konsensus och samverkan över 
gränser internt. Flera av respondenterna beskriver att de behöver arbeta för att påverka politiker 
eller för att få dem att förstå. En annan beskriver att politiker inte har detaljkunskaper vilket leder 
till att denne behöver ”skickliggöra” dem. Innovationsrådet (2013) lyfter fram förtroende som en 
väsentligt viktig del i svensk förvaltning. För att göra en förändring möjlig krävs ett ledarskap som 
vågar, medarbetare som känner sig trygga och en hög grad av förtroende behöver finnas mellan 
flera parter, bland annat mellan politik och tjänstemannaorganisation. En av respondenterna 
beskriver att signaler nu kommer från politiker i kommunen att de behöver göra något åt det. Att 
de inte ska lägga sig i utan att de måste ha tillit till tjänstemännen så att politiken bestämmer vad 
”pekar ut färdriktningen” och att det sedan är det tjänstemän som bestämmer hur. 
 

Tillit handlar om att förhålla sig till risk och osäkerhet och ha en acceptans för att vara sårbar 
(Filstad, 2012; Lau & Linden, 2008; Rothmann & Cooper, 2008). Hur tilliten yttrar sig eller hur 
man talar om begreppet skiljer sig mellan respondenterna. Komponenterna som bygger tillit är 
enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) bland annat integritet, det vill säga överensstämmelse 
mellan det som sägs och görs. Flera av cheferna uppger att den högre ledningen inom såväl politik 
som i tjänstemannaorganisationen utgör ett hinder. Seddon (2010) beskriver problem som 
härstammar från och orsakas av toppstyrning inom den offentliga sektorn och att hierarkiskt 
tänkande behöver övergå till ett utifrån-och-in-system. Yukl (2012a) beskriver också att resultatet i 
en organisation delvis är beroende på hur bra den högsta ledningen hanterar oliktänkande gällande 
såväl mål som prioriteringar. Samtliga respondenter beskriver att de vill att medarbetarnas 
engagemang och kunskap ska nyttjas i högre grad.  En av respondenterna beskriver att 
koncernledningsgruppen fått återkoppling från ledarutvecklingsprogrammet och att det där 
framkommit att chefer känner sig ”toppstyrda”. Respondenten beskriver att de verkligen arbetat 
för att ”inte toppstyra någon som de inte måste”. Två av respondenterna beskriver att den nya styr- 
och ledningsfilosofin arbetas in uppifrån och ned, bägge använder uttrycket ”von oben” vilket en 
av dem beskriver som mindre optimalt. Yukl (2012a) menar att det är viktigt att samtliga förstår 
konsekvenserna av strategiska beslut för organisationen som helhet och det är svårt att 
åstadkomma samordning och bra samarbeten mellan samtliga nivåer om cheferna inte har 
gemensamma ideal som vägleder deras beslut. Genomgående i intervjuerna framträder en bild av 
att man inom olika förvaltningar hanterat implementering av tankarna bakom styr- och 
ledningsfilosofin på skilda sätt. Detta bekräftas också av flera av respondenterna. Två respondenter 
beskriver att den högsta ledningen behöver vara ”med på tåget” om det ska ske någon förändring. 
En av dem beskriver att vissa höga chefer ”går runt och säger att det här är bara skit. De har inte 
förstått det”. 

Yukl (2012a) hävdar att ett av ledarnas primära ansvarsområden är att se till att det finns en 
gemensam kärnideologi som fungerar som vägledning i den dagliga verksamheten. Fem av 
respondenterna beskriver att det finns djupt rotade mönster och att det förekommer viss prestige. 
Tre av respondenterna beskriver att vissa som arbetat länge är ”skolade” i det gamla sättet att arbeta 
vilket gör det svårt att släppa ansvar. Två andra beskriver att mognadsnivån gällande den nya styr- 
och ledningsfilosofin skiljer sig mellan förvaltningarna och två hävdar att man sedan tidigare redan 
arbetat med grundtankarna bakom filosofin. Möjligheten till att arbeta med styr- och 
ledningsfilosofin beskrivs av en respondent som svårare i vissa delar av organisationen. Vissa av 
respondenterna beskriver att det framkommit att man bromsas av den högre ledningen där 
mellanchefer vill driva arbetet framåt men inte får gehör uppifrån.  Lau och Liden, (2008) beskriver 
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att ledare sänder information genom sitt sätt att agera, indirekt kan ledare påverka utvecklingen av 
tillit bland medarbetare. Ledare har stort inflytande och formellt en högre status, vilket gör att de 
spelar en nyckelroll när det gäller att påverka attitydbildning på arbetsplatsen. Ledare fungerar 
vidare som företrädare för organisationen och kommunikationen som kommer därifrån är oftast 
framträdande för övriga, vilket gör att dessa har en kritisk påverkanskraft på medarbetare (Lau & 
Liden, 2008). Intervjuerna med den högre ledningen i kommunen ger en bild av att samtliga är 
positiva till de värderingar som präglar den nya styr- och ledningsfilosofin.  Samtliga respondenter 
beskriver samtidigt att de ser att gamla vanor och strukturer fortfarande finns kvar. Flertalet 
uttrycker också att det finns prestige och att ledning på olika nivåer omedvetet bromsar 
implementering av den nya styr- och ledningsfilosofin. Respondenterna beskriver dock att de inte 
förväntat sig att förändringsarbetet är en ”quick-fix” och att arbetet kommer att ta tid.  

Alvesson och Spicer (2012) beskriver att organisationer kan betona positiva teman som ledarskap, 
kompetens, innovation och lärande men att det sedan kan begränsas av såväl kognitiv kapacitet 
som att man avskräcker reflektion och kritiskt tänkande genom att skjuta undan tvivel, kritik och 
andra bekymmer till förmån för positiva aspekter. Genom att inta en mer avslappnad inställning 
till kritisk granskning slipper man upplevelser av tvivel och oro. Den kognitiva kapaciteten kan 
också begränsas av olika maktrelationer och dominans (Alvesson & Spicer, 2012). En av 
respondenterna ställer sig kritisk till delar i styr- och ledningsfilosofin som denne uppfattar som 
”flummigt” men att man samtidigt inte kan säga det högt. Respondenterna uttrycker sig till 
övervägande del positivt och i intervjuerna framgår också att samtliga anser sig arbeta med den nya 
styr- och ledningsfilosofin. Hälften av respondenterna uttrycker att de arbetat efter den tidigare 
och att det faller sig naturligt. Två av respondenterna beskriver att de kommit långt i de egna 
förvaltningarna men att andra har en väldigt lång väg kvar och flertalet av respondenterna säger sig 
redan ha ett ledarskap präglat av värderingarna bakom filosofin. Senge (1995) betonar vikten av att 
även ledare behöver arbeta med sina personliga mästerskap, vidare beskriver Senge och Fulmer 
(1993) att för att öka förståelsen för organisatoriskt lärande behöver också ledare arbeta med sina 
mentala modeller. Asci et. Al (2016) hävdar att man behöver lära sig hur man ska tänka och för att 
bli en lärande organisation krävs att man förändrar tankar.  

Ekonomistyrningen ses som ett hinder för att arbeta effektivt och i enighet med den nya filosofin. 
Seddon (2010) beskriver att flera organisationer utgår från budget med ett beslutsfattande separerat 
från det praktiska arbetet. Även Cronemyr och Danielsson (2014) beskriver att ett traditionellt 
organisationsschema handlar om att uppfylla interna mål medan processorientering handlar om att 
uppfylla kundnöjdhet. Flertalet av respondenterna vill komma bort ifrån nuvarande 
ekonomistyrningsmodell då såväl organisationsstrukturen som den ekonomiska styrningen uppges 
hindra arbetet mot den nya styr- och ledningsfilosofin. En önskan om att utmana och reflektera 
över en ny ekonomistyrning framförs och en av respondenterna uppmanar till att tänka utanför 
”boxen” och lita på känslan, titta ute i samhället på vad som händer och sedan komma fram till en 
modell som tillåter variation och flexibilitet.  

 

6. Slutsatser 

Här sammanfattas de slutsatser som kunnat dras utifrån studiens resultat och analys. Dessa 
redovisas under respektive frågeställning. 
 
Studiens syfte har varit att erhålla mer kunskap om hur högre ledning inom kommunal verksamhet 
arbetar med förändringsarbete mot ökad kundorientering samt vad som utgör framgångsfaktorer 
och hinder för implementering av värderingar som präglar offensiv kvalitetsutveckling. Följande 
slutsatser har kunnat dras utifrån studiens resultat och analys. 
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• Hur arbetar den högre ledningen med förändringsarbetet mot den nya styr- och 

ledningsfilosofin? 

Bakgrunden till den nya styr- och ledningsfilosofin har inte tydligt motiverats, dock framkommer 
det att endast en av respondenterna ställer sig tveksam till den, övriga är positiva till de värderingar 
som präglar den nya värdegrunden och styr- och ledningsfilosofin. Samtliga beskriver 
huvudprocessen, att organisationen behöver fundera på sitt existensberättigande och för vilka 
organisationen ska skapa värde, vilket innebär att det är medborgarens eller kundens behov som 
styr. Värdegrundens del rörande medborgarfokus är alltså väl förankrad hos respondenterna. 
 
Det framkommer inte något uttalat eller strukturerat förbättringsarbete, processorienteringen och 
medvetenheten hos enskilda är också oklar, ingen av respondenterna beskriver stödprocesser dock 
framgår vikten av en enhetlig strategi gällande ledningsprocesserna i respondenternas resonemang. 
Flera respondenter uttrycker att ledarutvecklingsprogrammet haft stor betydelse. Här har arbetet 
med att utbilda samtliga chefer i kommunen delegerats till en extern aktör, oklart varför. Syftet har 
dock varit tydligt, att öka förståelsen för tankarna bakom den nya styr- och ledningsfilosofin hos 
dessa chefer för att därigenom underlätta vid implementeringen av det nya kvalitetstänket. En 
respondent beskriver även en verksamhetsutvecklares roll vid implementeringen, i den egna 
förvaltningen såväl som i arbetet med enskilda utvecklingsarbeten. Flera av respondenterna 
uttrycker osäkerhet kring hur väl styr- och ledningsfilosofin är förankrad bland chefer och 
medarbetare längre ned i organisationen. Värdegrundens övriga delar, hur respondenterna arbetar 
med engagemang och tillit framträder inte lika tydligt i resultatet.     

 
Uppdragsdialoger nämns som en primär och viktig del i högsta ledningens arbete med 
kvalitetsutveckling inom förvaltningarna. Syftet med uppdragsdialogen beskrivs av samtliga som 
att tydliggöra uppdrag. Hur det i praktiken genomförs skiljer sig. Organisationen möjliggör tid för 
dialog på ett mer strukturerat sätt och därigenom betonas vikten av att mötas. En skiljelinje 
framkommer där vissa ser uppdragsdialogen som något man utformar utifrån hur verksamheten 
ser ut. Dessa chefer beskriver mer aktivt hur de arbetar med sina medarbetare i vardagen. Vissa av 
respondenterna beskriver att dialogen mer handlar om att se vad som hindrar enskilda från att 
arbeta utifrån sitt uppdrag, det vill säga problemlösning tillsammans med den enskilde. 
Uppdragsdialoger med medarbetare närmast medborgarna beskrivs av vissa som onödiga eftersom 
att de redan förstår varför de går till jobbet. Andra ser uppdragsdialogen som ett tillfälle för den 
enskilde att samtala om det som hen tycker är viktigt för stunden, att tillfället ger möjlighet till 
reflektion. Flera efterlyser mer informella möten med sina medarbetare, uppdragsdialogerna 
beskrivs som mer formella.  
 
Uppdragsdialoger och resonemang kring styr- och ledningsfilosofin sker också i grupp, flera 
beskriver att arbetsplatsträffar är ett naturligt forum. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är 
lagstadgat där arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal är forum för att uppfylla skyldigheten att 
undersöka de psykosociala delarna av arbetsmiljön. Detta nämns inte av någon av respondenterna, 
dock framgår att uppdragsdialoger och medarbetarsamtal likställs hos vissa medan andra gör en 
distinkt skillnad mellan de olika typerna av samtal.  Kommunikation och att mötas framkommer 
som primärt i arbetet med den nya styr- och ledningsfilosofin, dock saknas tydlighet i vad som 
kommuniceras. Genomgående framgår också en otydlighet och skillnader gällande 
förbättringsarbete där flera av respondenterna talar om vikten av att besluten och utvecklingen av 
den egna verksamheten sker närmare medborgaren. Uppdragsdialogerna handlar för dem om att 
röja hinder för enskilda. Att coacha medarbetare till att själva arbeta med förbättringar uttrycks av 
ett fåtal främst i form av att krav ställs på utveckling av de egna verksamheterna. Lärande och att 
utveckla systemtänkande beskrivs av ett fåtal respondenter, dock framgår ingen tydlighet gällande 
systematiskt arbete med att coacha medarbetarna i tänkandet mot den nya styr- och 
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ledningsfilosofin. Uppdragsdialogerna framstår utifrån flertalet respondenter att främst bidra till 
enkel-loopslärande.   
 
Ledningsprocesser och enskilda utvecklingssatsningar framkommer i studien. Ledningen har 
beslutat om den nya styr- och ledningsfilosofin och strategierna för att lyckas har till viss del 
klargjorts, dock framgår att ledare arbetar på olika sätt. Vissa av respondenterna arbetar med 
förbättringar av organisationens processer genom att göra kundresor där man ser hur kommunen 
kan underlätta vid företagsetableringar eller inom besöksnäring eller samhällsplanering. Generellt 
arbetar man numera mer förebyggande och vissa chefer beskriver att de nu i högre utsträckning tar 
kontakt med andra aktörer inom kommunen för att kunna arbeta mer effektivt. Ledarna i dessa 
förvaltningar är mer aktiva i utvecklingen av strategier för att dels förenkla samarbetet mellan 
förvaltningar, dels för att förenkla på en mer övergripande nivå. Andra utvecklingssatsningar 
delegeras istället till verksamhetsutvecklare som arbetar med medarbetare närmast kund, 
utvecklingssatsningar som samtidigt kritiseras av andra chefer. Författarnas slutsats blir att 
organisationskulturen ännu inte är inriktad på att arbeta med kvalitetsutveckling på ett mer 
strukturerat och naturligt sätt utan är avhängigt enskilda individers ambition och vilja.  
 

• Vilka hinder ser chefer i den högre ledningen i implementering av värderingarna? 

Ekonomistyrningen upplevs av flertalet respondenter som begränsande. I studien framgår att 
cheferna inte haft så mycket inflytande över fördelningen och att den sker med utgångspunkt ifrån 
enskilda delar i organisationen. Det är inte kunden, medborgaren eller verksamhetens behov som 
är i centrum. Det är svårt att förutspå kostnader för till exempel snöröjning, vidare göra en 
bedömning av hur stort vårdbehov medborgarna kommer att ha under nästkommande år. Även 
om kostnaderna överstiger fördelade resurser konstateras dock att det ändå är omöjligt att säga nej 
till att tillfredsställa grundläggande behov som kommunen är skyldiga att tillgodose medborgarna. 
Någon uttrycker att vissa verksamheter har försökt spara på resurser för att kunna göra något roligt 
medan andra helt har förbrukat sina resurser. En utredning av ekonomistyrningen pågår under 
studiens gång. Resonemangen kretsar kring att synen på resursfördelning helt behöver ändras, att 
verksamheterna lyssnar på medborgarnas eller verksamhetens behov för att sedan erhålla de 
resurser som behövs. Vissa av respondenterna ställer sig dock tveksamma till om det går att släppa 
kontrollen på en sådan nivå.   

Organisationsstrukturen upplevs som hinder från flertalet respondenter. Strukturen sägs begränsa 
enskildas syn på möjligheten att agera utifrån ett helhetsperspektiv, strukturen bidrar också till att 
vissa bevakar sina egna verksamheter på bekostnad av andra. Mognadsnivån i organisationen 
upplevs skifta, vissa av cheferna säger sig ha kommit avsevärt mycket längre i arbetet mot den nya 
styr- och ledningsfilosofin jämfört med andra, samtidigt framgår att verksamheternas möjligheter 
till innovation och frihet skiftar. Vissa har ansvar för tillsyn internt, även lagstiftning och 
verksamheternas olika funktioner bidrar till begränsningar, flera av respondenterna lyfter fram att 
KUS exempelvis har stor frihet jämfört med de själva.  

Även högsta ledningen på politisk nivå och tjänstemannanivå beskrivs hindra arbetet mot styr- och 
ledningsfilosofin. Vissa beskriver hierarkier, att den högsta ledningen kontrollerar och toppstyr, det 
framkommer också att chefer på lägre nivåer kan ha mer drivkraft än sina högre chefer. Vissa 
beskriver att andra har svårt att släppa ansvaret. En av respondenterna bekräftar att dessa signaler 
också kommit från uppföljning från ledarutvecklingsprogrammet. Flera beskriver att diskussioner 
förekommer i koncernledningsgruppen men att det finns en övertygelse om att kommunen 
kommer att lyckas och att arbetet med den nya styr- och ledningsfilosofin kommer att ta tid. Flera 
tillstår att det råder förvirring och ovana inför det nya. Ledningen säger sig arbeta med 
utgångspunkt från den nya styr- och ledningsfilosofin samtidigt som att respondenter från den 
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högsta ledningen beskriver att andra är rotade i gamla mönster och arbetar vidare utan att förändra 
sitt eget synsätt.   

Till övervägande del beskriver cheferna att de personliga värderingarna väl överensstämmer med 
värderingarna som präglar den nya styr- och ledningsfilosofin och att förändringen av synen på styr 
och ledning egentligen inte förändrat de enskildas sätt att styra, utan att den nya styr- och 
ledningsfilosofin istället kommit närmare de egna värderingarna. I några av intervjuerna beskriver 
respondenterna sitt arbetssätt som väl överensstämmer med styr- och ledningsfilosofin samtidigt 
som andra svar indikerar på att friheten för medarbetarna är begränsad. Vissa av respondenterna 
beskriver också den politiska organisationen som ett hinder, att enskilda politiska partiers ideologier 
är starkare än verksamhetens behov. Vidare att enskilda politiker agerar som tjänstemän och 
besöker dessa på kontoret. Flera respondenter beskriver att de lyfter hinder som framkommit i 
gamla beslut för att påverka den politiska ledningen att ändra dem. Andra att kommunens storlek 
möjliggör personliga samtal med den högre politiska ledningen då de bara är ett sms eller 
telefonsamtal bort. Förståelsen för roller och tydlighet gällande rollfördelning mellan politiker och 
tjänstemän framgår som något oklar. 

• Vilka möjliggörare ser ledarna för implementering av den nya lednings-filosofin? 
 

Tid framkommer inte som hindrande för arbete mot den nya styr- och ledningsfilosofin i någon 
högre utsträckning, däremot uttrycker flera att de önskar att de hade mer tid till interaktion med 
övriga medarbetare. Mycket tid läggs på möten och det framkommer från vissa av cheferna att de 
reflekterar över hur många av dessa möten som de egentligen behöver vara delaktiga i. Andra 
beskriver att de tagit sig tid och i högre utsträckning träffar sina medarbetare medan andra önskar 
mer tid till det. Möten sägs vidare fylla en viktig funktion i arbetet med styr- och ledningsfilosofin, 
dels genom interaktion med andra aktörer från såväl näringslivet som övriga förvaltningar, andra 
beskriver möten som en väsentlig del i arbetet inom den egna förvaltningen. En av respondenterna 
uttrycker att möten på regional nivå prioriteras före möten på kommunal nivå då det ses som viktigt 
för den egna verksamheten. En av respondenterna beskriver att intervjun inför studien lett till egna 
insikter, att det är nyttigt att verkligen reflektera över det egna arbetet och att mer fördjupade 
dialoger kanske vore något att satsa på. Hur mycket som enskilda chefer själva kan påverka vad de 
lägger sin tid på skiftar i studien, dock verkar vissa av verksamhetscheferna ha större möjligheter 
att själva förfoga över sin tid jämfört med förvaltningscheferna i studien.  

Majoriteten av respondenterna betonar vikten av att se arbetet mot den nya styr- och 
ledningsfilosofin som ett långsiktigt arbete som kommer att ta, och måste få ta, tid.  

7. Diskussion 

Det har framkommit hur ledningen arbetar med förändringsarbetet och också de enskildas syn på 
vad som utgör hinder och möjliggörande faktorer, vilka i stort sett kan definieras som att se över 
vad cheferna upplever som hinder och sedan riva dessa. Syfte och frågeställningar anser författarna 
därmed att studien har besvarat. 

Sett ur omvärldsperspektiv är det klokt att frångå funktionsorientering för en övergång till ökat 
kund- eller medborgarfokus samt ett fokus på processer, detta för att bättre klara av att möta en 
allt högre förändringstakt och ökade kundkrav.  Medarbetarnas kompetens behöver tas tillvara och 
organisationen behöver också vara öppen för innovation och nytänkande. I studien framkommer 
en önskan om ett förändrat arbetssätt, dock verkar cheferna befinna sig på olika mognadsnivå i 
förhållande till tankarna bakom den nya styr- och ledningsfilosofin. Flertalet anser sig dock präglas 
av personliga värderingar som väl överensstämmer med den nya styr- och ledningsfilosofin, flera 
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av cheferna anser sig också ha arbetat med utgångspunkt från dessa värderingar sedan tidigare.  
Med anledning av ojämnheten i utvecklingen förefaller innovativa utvecklingsarbeten därför ske på 
olika nivåer utifrån individuella förutsättningar och personlig ambition. I vissa förvaltningar ser 
man över samverkan på ett mer övergripande plan medan man inom andra förvaltningar arbetar 
för att implementera värderingar hos medarbetare internt. Organisationen skulle tjäna på att ta 
tillvara och sprida innovativa idéer och handlingar för att öka förändringstakten. Med utgångspunkt 
från studiens resultat finns det också ett behov av att lyfta lärandeperspektiv och förbättringsarbete 
på ett mer strukturerat sätt.  

 
Inför implementeringen av den nya styr- och ledningsfilosofin i Söderhamns kommun betonades 
att man ville frångå detaljstyrning. Rollfördelningen internt kan ändå upplevas som oklar. Politiken 
har rätt att styra på detaljnivå dock går det stick i stäv med den nya styr- och ledningsfilosofin. En 
av respondenterna beskriver att istället för att sitta och besluta i nämnder vilken färg cykelställen 
ska ha eller vilken tid som belysningen ska tändas, krävs det att politiken fördelar resurser för att 
sedan ha tillit till att förvaltningarna har kompetens att utföra fattade beslut. Det framkommer 
också att politiker ibland besöker tjänstemännen på kontoret, vilket kan ses som brist på tillit från 
politikens sida. Samtidigt framkom att mandat kan ha erhållits från politiken men inte riktigt 
förankrats i förvaltningen. Det framstår som att politiken i vissa fall även vill agera som tjänstemän.  
Författarna i studien har reflekterar över om politiken känner sig tvingade att se efter om fattade 
beslut efterlevs? Förtroende och tillit framstår som viktigt att fokusera på mellan såväl politiker 
som tjänstemän. Delaktighet och förmåga till innovation bygger på tillit och förtroende och 
möjligheter till detta framstår som betydligt lättare i vissa förvaltningar än andra.  

 
Ekonomistyrning uppges begränsa möjligheten till att arbeta effektivt, tillsammans med 
organisationsstrukturen framstår detta som hinder för den nya styr- och ledningsfilosofin. Vissa av 
respondenterna resonerar kring om det verkligen går att släppa hela budgeten och helt utgå ifrån 
verksamheternas behov. Detta är en intressant fråga som i abstrakta termer givetvis helt bygger på 
tillit och som också framstår som naturlig med utgångspunkt från tankarna bakom 
kvalitetsutveckling, samtidigt som att synsättet bromsas av flera aspekter i den offentliga miljön.   
 
Studien visar att man förutom en tydligare rollfördelning mellan politiker och tjänstemän även 
internt och på olika nivåer inom organisationen ser rollfördelningen som oklar. Otydlighet i roller 
kan bero på det faktum att man nu genomgår ett organisatoriskt strukturskifte samtidigt som ett 
mentalt paradigmskifte äger rum hos individerna i organisationen. För att kunna bedriva ett 
systematiskt förbättringsarbete i en komplex organisation visar forskningen att det krävs att man 
har en väl utvecklad systemsyn, att kunna se hur agerande i en ände får effekter och konsekvenser 
i en annan. Samtidigt måste man våga prova på nya sätt att agera för att kunna erhålla nya resultat. 
Författarna ser att organisationen är på god väg och att tankarna är väl förankrade, stora steg har 
tagits genom det politiska beslutet om en ny styr- och ledningsfilosofi. Tydlighet och åtgärder verkar 
behövas för att säkerställa implementeringen och författarna förutspår att vägledning och 
samordning av ledningsprocesser kan vara nästa steg för att styr- och ledningsfilosofin ska 
förankras i organisationen som helhet. I de verksamheter vars funktion kräver samarbete över 
förvaltningsgränserna framträder en bild av att det finns brister gällande information och 
konsekvenstänkande. Samtidigt ses de utvecklingssatsningar som sker på mer frivillig basis skapa 
kreativitet och innovativa lösningar för att förenkla för medborgaren, respondenterna är 
genomgående positiva och samarbetsformerna verkar ge respondenterna energi.  
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Rekommendationer 

Styr- och ledningsfilosofin uttrycks i abstrakta termer vilket verkar ge utrymme för fria tolkningar. 
Författarna tror att organisationen skulle tjäna på en strategi som på ett tydligare sätt betonar 
förbättringsarbete och anpassning till en föränderlig omvärld som är en viktig del i 
kvalitetsutveckling.  

En stor del av implementeringen av värderingarna som präglar den nya styr och ledningsfilosofin 
har delegerats till externa aktörer. En viss otydlighet framträder och flera uttrycker också att 
mognadsnivån bland ledarna skiljer. Utvecklingen av enskilda ledares lärande verkar utgå ifrån 
enkel-loopslärande. Författarna tror att utbildningssatsningar som på ett tydligare sätt vägleder 
ledarna i arbetet med kvalitetsutveckling behövs, främst gällande förbättringar och 
processorientering. Med utgångspunkt från Rother (2013) är det inte nödvändigt att ledarna själva 
arbetar med förbättringar, det handlar om att lära ut förbättringskapaciteten till medarbetare. De 
högre ledarnas arbetsmiljö präglas av omständigheter som de uppger att de inte själva kan påverka. 
Organisationen kan utse coacher i arbetet som är andra än den högsta ledningen.  

Uppdragsdialogerna är prioriterade och ledningen betonar vikten av att hålla dem. Organisationen 
behöver dock fundera på vad syftet med dem är, tolkningarna om varför och vad som ska avhandlas 
skiftar. Insikten kring och också vad som egentligen är skillnad mellan systematiskt 
arbetsmiljöarbete och uppdragsdialoger skiftar. En av respondenterna uttrycker mentala hinder i 
arbetet med styr- och ledningsfilosofin. Författarna tror att betoningen på lärande behöver 
förstärkas. Uppdragsdialogerna såväl enskilt som i grupp skulle med fördel kunna inriktas mot de 
principer som presenteras av Senge (1995), dels att samtliga behöver arbeta med personligt 
mästerskap, mentala modeller, vidare också lärande i grupp mot gemensamma visioner. 

Metoddiskussion 

Etiska dilemman  

Ett etiskt dilemma uppstod då det vid resultatsammanställningen visade sig svårt att garantera total 
anonymitet och samtidigt redovisa vissa svar som citat. Den av respondenterna vars svar skulle 
kunna kopplas till person utifrån språkbruk, kontaktades i frågan. Denne hade dock inget att 
invända. Två andra respondenter (verksamhetschefer) beskrev även de utvecklingsarbeten på tydlig 
individnivå i respektive verksamhet. Dessa svar har utelämnats av samma skäl. Författarna har 
resonerat kring frågan om undersökt kommun skulle förbli okänd trots att det inte var nödvändigt. 
Bedömningen gjordes att det skulle öka studiens tillförlitlighet samt göra den mer intressant för 
den som vill följa det kommunala kvalitetsarbetet och dess framsteg framöver eller kanske till och 
med göra en uppföljande studie. Kommunen har tidigare fått lokal medial uppmärksamhet för sitt 
kvalitetsarbete och kommunchefen har gett sitt godkännande till att kommunens namn kan lämnas 
ut i studien, vilket även respondenterna informerats om.  

Bias, Validitet och reliabilitet 

En av författarna arbetar själv som chef i Söderhamns kommun sedan några månader och har 
också genomgått den tidigare nämnda kommunövergripande ledarskapsutbildningen, vilket 
teoretiskt sett kan ha påverkat tolkningen av empirin. Risken för snedvriden tolkning, sk. bias, 
skulle också kunna vara hög med anledning av att hen känner till verksamheten och har personlig 
koppling till vissa respondenter. Författarna har vid ett flertal tillfällen diskuterat hur så kallad 
reflexiv objektivitet skulle kunna uppnås och tillvägagångssättet gick till på följande sätt: Det 
empiriska materialet har inledningsvis behandlats av båda författarna var för sig. Detta innebär att 
man på var sitt håll lyssnat igenom samtliga inspelningar och efter transkribering har svaren 
tematiserats, fortfarande på varsitt håll och på två olika sätt för att maximera tillförlitligheten. 
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Resultaten visade på en tydlig samstämmighet ifråga om funna teman och därmed ansågs påverkan 
av bias minimerad. Därefter har resultat- och analysarbetet skett gemensamt.   

Intervjuguiden som använts strukturerades utifrån teori presenterad i teoriavsnittet, främst 
Demings 14 punkter samt Senges modell för systemtänkande och lärande. Samma intervjuguide 
har använts som stöd vid samtliga intervjuer med anpassning utifrån enskilda respondenters svar. 
Bedömningen är att frågorna är väl förankrade i studiens teoridel samt att de mäter det som avsetts 
att mätas, varför validiteten bedöms vara god. Tillförlitligheten i svaren kan bara bedömas utifrån 
författarnas egen referensram och som Alvesson (2015) påpekar kan svaren vara en spegling av 
ledningens önskan om implementeringsgrad. Detta är inget vi som forskare kan motbevisa men vi 
har åtta närmare timslånga inspelade intervjuer som alla innehåller likartat material och den 
subjektiva bedömningen är att den information som erhållits i studien i hög grad präglas av 
respondenternas verkliga uppfattningar, vilket vi anser ger en god reliabilitet.    

Avgränsningar och studiens omfattning 

Studiens syfte var att erhålla mer kunskap kring hur den högre ledningen arbetar med 
förändringsarbetet mot den nya styr- och ledningsfilosofin samt vilka hinder respektive 
möjliggörare som cheferna ser. I efterhand går att konstatera att vi besvarat syftet, hur de arbetar, 
dock är risken överhängande för att vi i enighet med vad Alvesson (2015) beskriver att intervjuer 
med den högsta ledningen kan vara ett sätt att utforska nuläget men att det lätt kan bli en 
beskrivning av den ideologi som företräds av ledningsgruppen och att innebörden av värderingarna 
kan vara frikopplade från hur det egentligen förhåller sig. I studien framgår att ledningen arbetar 
mot ökat medborgarfokus vilket genomsyrar svaren i hög grad. Studien skulle med fördel ha kunnat 
avgränsas till att till exempel utgå ifrån Moccia (2016) och därigenom mer grundligt undersöka om 
organisationen präglas av de framgångsfaktorer och förutsättningar som hjälper till att skapa värden 
som tillit och engagemang eller passion och som i sin tur hjälper till med implementering av 
kvalitetsledning. Studien har försett författarna med kunskap om hur ledningen säger sig arbeta 
med förändringsarbetet mot den nya styr- och ledningsfilosofin. En avgränsning och tydligare 
utvärdering av arbetet i nuläget skulle troligen ha försett såväl Söderhamns kommun som läsarna 
av studien mindre abstrakta svar och med betoning på hur organisationen konkret arbetar.   

Förslag till vidare forskning 

Såväl Yukl (2012) som Moore (1995) beskriver påverkansmetoder och att flera intressenter har 
synpunkter på vad som är viktigast och bäst att göra. Pågående maktkamper och olika falanger eller 
koalitioner kan också påverka. Flertalet respondenter i studien beskriver att de på olika sätt försöker 
påverka politiken, vissa för att få politiken att fatta beslut som tjänstemännen upplever underlättar 
eller stödjer deras syn på verksamheten, andra för att politiken ska öka sin kunskapsnivå och riva 
bort gamla, redan fattade beslut. Samtidigt framträder en bild av att politiker i hög grad agerar som 
tjänstemän, och att de i sin tur försöker styra utförandet i verksamhetens. Hur väl utvecklad tilliten 
till tjänstemannaorganisationen är framkommer inte i denna studie då författarna kraftigt har 
avgränsat resonemangen. Intressant fortsatt forskning vore att lokalt i Söderhamns kommun, dels 
undersöka hur den politiska ledningen upplever arbetet med den nya styr- och ledningsfilosofin. 
Vidare skulle mognadsnivån i Söderhamns kommun på ett mer tillförlitligt sätt kunna belysas 
genom att undersöka hur chefer på lägre nivåer arbetar med kvalitetsutvecklingen mot den nya 
styr- och ledningsfilosofin. Ur ett större perspektiv vore det intressant att studera 
påverkansmetoder för att knyta an till Moores resonemang kring olika intressenter och aktörer 
inom den politiska sfären som icke förtroendevalda. Vidare också studier inom det 
statsvetenskapliga området vad gäller rollfördelningen mellan den politiska organisationen och 
tjänstemannaorganisationen som framstår som oklar.   
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10. Bilagor 

Bilaga 1. Inbjudan att delta i studien via mejl 
 

 

Hej! 
 

Jag började arbeta på Omvårdnadsförvaltningen i augusti 2016, läser också kvalitets- och 

ledarskapsutveckling, magisterprogram på Mittuniversitetet i Östersund på distans. 

(https://www.miun.se/utbildning/Program/undervisning-och-manniskors-

beteende/magisterprogram-i-kvalitets--och-ledarskapsutveckling/om-programmet/). 

 

Nu i vår har det blivit dags att skriva uppsats, avser göra det med Caroline Wijk, bosatt i Bohuslän. 
Vårt intresseområde är offensiv kvalitetsutveckling, ser att den nya styr- och ledningsfilosofin 

utmynnar från de tankar som återfinns inom kvalitetsområdet. Syftet med studien är att se vilka 

möjligheter och hinder man ser med offensiv kvalitetsutveckling inom offentlig verksamhet. 

Studien kommer att genomföras kvalitativt, intervjuer som beräknas ta ca 1–1,5 timme. 

Xxxxxxxxxxxxxxxx, verksamhetsutvecklare är handledare för oss under studiens gång. 

 
Nu till min fråga, finns det en möjlighet att ni för det första vill delta i studien, det innebär en 

intervju med mig under 1 - 1,5 timme? För det andra är vi intresserade av att träffa någon i er 

verksamhet (chef) som också är intresserade av att delta? Vi återkommer i så fall med mer formell 

information, etiska överväganden etc. 

 
Intervjun behöver genomföras innan den 23/3, förutsatt att du är intresserad av att bli intervjuad hör 

jag gärna av mig för att hitta ledig tid för oss att träffas. 
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Bilaga 2. Missivbrev. Påminnelse inför intervjun 
 

 

Hej! 
 

Tack för att du vill ta dig tid att låta dig intervjuas som en del av vårt examensarbete i kvalitets- och 

ledarskapsutveckling. Tillsammans med nio andra chefer på högre ledningsnivå i Söderhamns 

kommun är du särskilt utvald att medverka i vår studie. Detta med anledning av att Söderhamns 

kommun valt att förändra sin styr- och ledningsfilosofi som skall präglas av systemsyn och ökad 

kundorientering. 

 
Då kvalitetsutveckling är det område som vi valt att fördjupa oss i, vill vi inom ramen för den här 

studien undersöka hur ledare på högre strategiska nivåer arbetar praktiskt med kvalitet i vardagen. 

Intervjuerna, som kommer att ske individuellt, tar ca 60 - 90 minuter och fokuserar också på att 

undersöka förutsättningarna för chefer att bedriva den här formen av utvecklings- och 

förbättringsarbete. 

 
Vår teoretiska utgångspunkt är att ledarskapets förutsättningar skiljer sig åt beroende på vilken nivå 

i organisationen som chefskapet utspelar sig. Under intervjun kommer vi därför att be dig beskriva 

ditt arbete och hur du upplever det i förhållande till formulerat uppdrag. Intervjuformen är sk. 

semistrukturerad vilket innebär att intervjuguiden utgår från ett par definierade frågeområden där 

vi tillsammans kan utforska hur du upplever att det är att arbeta mot den nya styr- och 

ledningsfilosofin. Vi kommer att behöva spela in samtalet för att sedan transkribera och bearbeta 

materialet, därefter kommer intervjun att raderas, allt material kommer att behandlas konfidentiellt. 

Vi ser ett stort värde i att intervjuerna ska kännas bekväma, du kommer att vara anonym och svaren 

kommer i studien att behandlas ur helhetsperspektiv. Vill du absolut inte bli inspelad så meddela 

helst detta omgående. 

 
Du är mer än välkommen att så småningom ta del av studien och det är vår önskan att detta arbete 

ska komma att berika såväl vår som andra yrkesverksammas kunskapsbank inom området. Vi är 

tacksamma för ditt bidrag där intervjuerna är grunden till det examensarbete som avslutar 

utbildningen. Vi som genomför studien heter Ann-Katrin Samuelsson och Caroline Wijk och vi 

studerar på magisterprogrammet i Kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet i 

Östersund. 

 

 
Vänligen 
Ann-Katrin & Caroline 

 
2017-03-07  

 

Ann-Katrin Samuelsson    Caroline Wijk 

Mejladress: ansa1007@student.miun.se  Mejladress: cawi1002@student.miun.se 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 
Det egna ledarskapet 
1. Vad skulle du beskriva ingår i ditt nuvarande uppdrag? Hur skulle du vilja beskriva ditt eget 
ledarskap? Vilka frågor skulle du beskriva präglar din vardag? Vad tar mest tid? Vad skulle du lägga 
ner mer tid på om möjlighet fanns? I hur hög utsträckning känner du att du själv förfogar över din 
tid och vad du ska göra? Vilka egenskaper tycker du är viktiga att ha för att kunna göra ett bra jobb? 
Tycker du att det finns förutsättningar för att lyckas idag? 
 
Beslutsfattande 
2. Vad skulle du betrakta som styrande för dina beslut i det dagliga arbetet? Beskriv hur 
beslutsfattande går till hos er? Vad ligger till grund för de olika beslut som fattas i din vardag? 
 
Filosofi mot kvalitetsutveckling 
3. Hur uppstod behovet av en ny styr- och ledningsfilosofi i den här kommunen? Vilka traditioner 
och tankesätt skulle du vilja beskriva att organisationen ville gå ifrån? Hur har man gått tillväga för 
att förankra det nya tankesättet i organisationen? Hur upplever du att ni arbetar med 
förändringsarbetet mot den nya filosofin inom din förvaltning? Hur har ditt eget ledarskap 
förändrats? Hur upplever du att förändringen av styrning och ledning mottagits bland dina 
medarbetare? Hur följer du upp utvecklingsarbetet? 
 
Ledningsgruppens arbete 
4. Finns kvalitetsarbetet på agendan på ledningsgruppsmöten? I vilken form? Hur väl 
överensstämmer din syn på kvalitetsarbete med dina kollegors? Hur säkerställs att ni uppfattat 
filosofin och kvalitetsarbetet på avsett sätt? Vilka skillnader i tolkning har du noterat i 
ledningsgruppen? Vilka tankar har du kring hur vi ska nå samsyn? 
 
Hinder 
5. Vilka hinder ser du i din vardag för att jobba med den nya styr- och ledningsfilosofin? Hur har 
du hanterat dessa? Vad definierar ni som värdeskapande inom er förvaltning? Hur följer du upp att 
chefer eller medarbetare under dig arbetar med organisationens ideologi/värderingar? 
 
Kvalitet 
6. Om jag säger kvalitet, vad skulle du definiera det som? Vad skulle du beskriva är 
framgångsfaktorer för att lyckas med kvalitetsutvecklingen i din förvaltning? Vad krävs av dig själv? 
Av andra? I Omgivningen? Av organisationen? Hur ser det ut i förvaltningen idag? Vilka arbetar 
med kvalitetsfrågorna inom din förvaltning? 
 
Lärande och systemsyn: 
7. Bedömer du att er förvaltning uppfyller att vara en lärande organisation? Om inte, vad krävs för 
att ni ska komma närmare? Hur skulle du definiera vad som avses med systemsyn? Hur skulle du 
beskriva att man behöver tänka utifrån systemsyn i din förvaltning? Hur förmedlas 
systemtänkandet till medarbetarna? 
 
Förbättringsarbete: 
8. Om jag säger systematiskt förbättringsarbete, vad tänker du på då? Vilka förutsättningar 
krävs/vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas med förbättringsarbete? Vilka förbättringar har 
ni åstadkommit hittills? Hur fångar ni upp och uppmuntrar till eventuella förbättringsförslag? Hur 
förankras detta i er förvaltning? Hur upplever du samarbetet över förvaltningsgränserna idag? 
9. Vilka hinder ser du för ett systematiskt förbättringsarbete idag? Hur mycket tid skulle du 
uppskatta att du lägger på utvecklingsarbete mot ökad kvalitet i det vardagliga arbetet? 
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Medarbetarnas delaktighet: 
10. Hur skulle du beskriva att du ger dina medarbetare stöd i arbetet? Hur mycket frihet ges de 
anställda att arbeta mot den nya filosofin? Hur arbetar du för att göra dem delaktiga i 
utvecklingsarbetet? Hur delaktiga skulle du vilja beskriva att de är i verksamhetsplaneringen mot 
ökad kvalitet? I vilka forum arbetar ni i er förvaltning med utvecklingsfrågorna? Hur följer du upp 
att medarbetarna är på väg åt rätt håll? 
11. Vilka hinder har ni sett hittills som begränsar arbetet mot ökad kundnöjdhet/kvalitetsutveckling? 
Vilka hinder har du/ni hittills undanröjt i arbetet mot det nya tänket? 
 
Egen bedömning 
12. Vilka utvecklingssatsningar har du själv samt dina medarbetare deltagit i sedan införandet av 
den nya filosofin. Vilka utvecklingssatsningar ser du behövs? Hur upplever du att filosofin har 
mottagits i organisationen? Hur ser du själv på styr- och ledningsfilosofin? Hur väl skulle du vilja 
säga att dina egna värderingar stämmer överens med de nya värderingar som präglar den nya styr- 
och ledningsfilosofin? 
 
Möjligheter: 
13. Med utgångspunkt från vad du bedömer är väsentligt viktigt i förändringsarbetet, vilka 
förutsättningar bedömer du krävs för att driva förändringen? Hur väl överensstämmer det med vad 
du faktiskt kan åstadkomma i din vardag som den ser ut idag? 
14. Givet din bild av idealet av förändringsledning, vad tycker du behövs för att lyckas i vardagen? 
(Vad är främsta orsaken till skillnaden mellan ideal och den faktiska vardagen)? Hur skulle du 
beskriva nuläget i organisationen? 
 
Öppen fråga: 
15. Vilka reflektioner får du efter den här intervjun? Något som du vill tillägga? 
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Bilaga 4. Fördjupad verksamhetsbeskrivning 
 
Den 21 februari 2014 lämnades ett medborgarförslag in till Söderhamns kommun, förslagsställaren 
oroades över att kommunledningen i sin tur inte oroades av bristen på öppenhet och demokrati i 
kommunen. Ett pågående projekt om kommunens styr- och ledningsmodell pågick, projektet fick 
ett uppdrag att besvara medborgarförslaget 14/10 2014. För att identifiera problem- och 
utvecklingsområden gällande styrning och ledning i kommunkoncernen genomfördes intervjuer 
med chefer och politiker i organisationen. Utredningen visade en brist på förtroende och tillit, brist 
på öppenhet och dialog och brist på delaktighet, kreativitet och idéer. De åtgärder som föreslogs 
för att hantera problemen var bland annat att ge medarbetarna förutsättningar att vara delaktiga i 
större utsträckning, öppna attityder, jobba med förståelse för varandras uppdrag, planera in tid för 
dialog så att förståelse och delaktighet blev verklighet samt att det måste vara ok att göra fel bland 
annat. 
 
I december 2014 beslutade kommunfullmäktige i Söderhamns kommun att en utvecklad styr- och 
ledningsmodell skulle implementeras i hela kommunen. Syftet med införandet var att förenkla och 
förtydliga hur kommunen ville leda, styra och utveckla verksamheten. Vidare uttrycktes en önskan 
om att medborgarna skulle bli mer nöjda med kommunkoncernen som tjänsteleverantör och som 
professionell aktör inom samhällsutvecklingen, få en effektivare resursanvändning samt mer 
delaktiga medarbetare som tillåts vara kreativa och prova nya idéer samt också känner större 
förtroende för och från ledningen. Allt arbete i kommunen ska sedan beslutet utgå från systemsyn 
som definieras genom ett fokus på sambanden och relationerna mellan delarna i 
kommunorganisationen. Det handlade om ett annat sätt att tänka kring hur en bra verksamhet 
skulle skapas för medborgarna i kommunen. Definitionen modell har idag bytts ut mot filosofi och 
Söderhamns kommun har också en värdegrund som utgår ifrån medborgarfokus, engagemang och 
tillit. 
 
Förändringen skulle gå i riktningen från fokus på delar till fokus på helheter, från internt fokus till 
kundfokus, från styrning och kontroll till styrning som kan ge förutsättningar för bland annat tillit, 
vidare från styrning på kostnader till styrning på värde för kund samt från kortsiktighet till 
långsiktighet. Allt arbete i kommunen sker i processer oavsett förvaltning eller bolag. 
Konsekvenserna blir en tydligare betoning på att utvecklingsarbete förväntas ske långt ut i 
organisationen i det dagliga arbetet. Ledarna får rollen som möjliggörande och medarbetarna får 
ökat ansvar för att forma verksamheterna utefter medborgarnas behov. Medarbetarna ska 
involveras i högre grad i förbättringsarbete. Ledarskapet ska präglas av att upptäcka sina egna 
förmågor och lära sig nya färdigheter samt att coacha medarbetarna till uppsatta mål. Kortfattat 
ställs nya krav på ledarna att byta fokus från att styra en verksamhet till att leda människor. 
Ledningens roll blir då bland annat att: tydliggöra verksamhetens syfte och förväntade effekter. 
Utforma mätsystem som stödjer syftet med verksamheten, undanröja hinder för medarbetarna som 
gör arbetet ineffektivt, ge medarbetarna verktyg för att styra, följa upp och utveckla processerna. 
Grunden till en förbättrad styrning och ledning ligger i att förstå systemet där våra 
verksamhetsprocesser ingår och hur de påverkar varandra.  
Syftet och nyttan med den nya styr- och ledningsmodellen var att förenkla och förtydliga hur 
Söderhamns kommunkoncern vill styra, leda och utveckla verksamheterna. Modellen blir ett 
tydliggörande för politiker, chefer och medarbetare som verkar i organisationen. Styr- och 
ledningsmodellen innehåller vidare ett förtydligande av politikens och tjänstemannaorganisationens 
olika roller genom principen att aktiviteter generellt inte ska gå upp till politiska beslut. Politikens 
roll blir att peka ut riktningen genom effektmål och följa upp om effekterna uppnås genom dialog 
och indikatorer. Tjänstemannaorganisationen avgör vilka aktiviteter eller insatser som är bästa 
möjliga väg för att uppnå önskade effekter. Filosofin är ett tydliggörande av hur ledarskap och 
medarbetarskap sak utövas i kommunkoncernen.  



 

61 
 

Bilaga 5. Reformer i offentlig sektor 
 

Reformerna i den offentliga sektorn 
De reformer och förändringar som präglat den offentliga sektorn ryms inom begreppet NPM, 
Lyhne et. al (2011) beskriver att reformerna i Sverige kommit i tre breda vågor. Den första 
lanserades i slutet av 1970 där effektivitetsvinster skulle uppnås genom decentralisering, avreglering 
och försök att minska byråkratin, också införandet av konsumenternas valfrihet (Lyhne et. al 2011). 
Sverige präglades bland annat av hög arbetslöshet och ett ökat budgetunderskott, avståndet mellan 
politiker och tjänstemän upplevdes också som stora, medborgarna hade svårt att komma i kontakt 
med den offentliga verksamheten. 1976 framhöll dåvarande regering att ökade ansträngningar 
behövde göras dels för att effektivisera men också för att hitta möjligheter till besparingar. 
Rationaliseringar stod högt på agendan, 1980 inrättades en ny arbetsgrupp vars främsta uppgift var 
att öka decentralisering, målet var att stärka den kommunala självständigheten genom att lägga 
besluten närmare medborgarna (Premfors et. Al, 2009). 
 
Under senare delen av 80-talet, inledningen på 90-talet var reformerna inriktade på nedskärningar 
av de offentliga utgifterna. Högerregeringen avsåg minska utgifterna med 10%, också genom 
sammanslagningar av olika organ. En del av planen var att öka konsumenternas valmöjligheter 
vilket skedde genom att flera organ inom statsförvaltningen omvandlades till företag eller 
aktiebolag (Lyhne et. Al, 2011). Under 90-talets senare hälft började det resoneras i termer av att 
marknadstänkandet gått för långt. Försöken att likna den offentliga verksamheten med privata 
företag, att se tjänstemän som managers, hade inte nått önskad effekt. En önskan om en 
kulturförändring framfördes genom att regeringen ville ha en gemensam förvaltningskultur, etiskt 
fokus och att det var medborgaruppdraget som förenade och höll samman staten. Vid valet 2006 
lades tonvikten på servicekvalitet, dåvarande regering var särskilt angelägna om att privatisera 
offentliga verksamheter (Premfors et. Al 2009). 
 
De omfattande antal reformer som präglat den offentliga verksamheten rapporteras ha ökat de 
offentligt anställdas misstro mot arbetsgivaren (Lyhne et. al 2011). Walker et. Al (2011) menar att 
gårdagens NPM är en realitet även i dagens offentliga sektor, det innebär att orienteringen med 
utgångspunkt från marknadsorientering redan antagits och är institutionaliserad. Den senaste vågen 
av NPM reformer som betonar mer extrema former av marknadsorientering, till exempel att lägga 
ut offentliga tjänster och avreglering av hela sektorer av ekonomin ser enligt Lyhn et. al (2011) nu 
ut att bli en prövning för regeringen. Omvärldens utmaningar manar till nya reformer för att bland 
annat se mer ur allmänhetens intressen, regeringen kommer att behöva mål för kundorientering, 
kunskap om marknaden och förmåga att integrera och leverera tjänster smidigt (Walker et. al 2011). 
 

Värdeskapande i den offentliga sektorn 

Williams och Shearer (2011) hävdar att värde som term är spridd inom politik och förvaltning och 
begreppet har legat som underlag inom flera förbättringsprogram inom den offentliga sektorn. 
Värde som begrepp har dock varit svårt att definiera (Williams, Shearer, 2011). 1995 formulerade 
Mark Moore ett ramverk för offentliga verksamheter för att öka värdeskapandet, tanken var att 
skapa större förståelse för de begränsningar och ansvar som föreligger för chefer inom den 
offentliga verksamheten (Williams, Shearer, 2011). Vid utvecklingen av en strategi krävs att de 
offentliga ledarna uppfyller tre breda teser (Moore, 1995). Organisationen behöver leverera värde 
för omgivningen till en låg kostnad (Moore, 1995), Williams och Shearer (2011) beskriver att det 
går att relatera till mot vilka de materiella målen för den offentliga verksamheten som effekter och 
resultat ska mätas. Vidare krävs legitimitet och tillit, att attrahera såväl medborgare, myndigheter 
som politik. Att redogöra för varifrån stöd och legitimitet kommer att inhämtas (Moore, 1995; 
Talbot, 2011), för att lyckas skapa värde krävs delaktighet från externa intressenter och 
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beslutsfattare behöver vara ansvariga såväl utåt som uppåt och engagera dem genom dialog om 
organisatoriska mål och medel (Williams, Shearer, 2011). Den tredje tesen innebär att förklara hur 
organisationen ska göra för att uppnå de deklarerade målen, organisationen behöver beskriva den 
operativa kapaciteten och hur den ska organiseras (Moore, 1995; Williams, Shearer, 2011; Talbot, 
2011). 
 
Ljungberg och Larsson (2012) menar att värde gärna beskrivs som något subjektivt som bestäms 
av en särskild kund. Begreppet kund kan dock upplevas som komplex och svårt att ta till sig, 
framförallt i offentliga verksamheter (Bergman, Klefsjö, 2012; Ljungberg, Larsson, 2012). Många 
associerar kund med marknaden och förknippar kunden till en ekonomisk relation, inom den 
offentliga sektorn kan någon som betalar för tjänsten dock vara någon annan än den som nyttjar 
den (Bergman, Klefsjö, 2012). I de allra flesta fall handlar det om att skapa värde för flera, 
kundkategorierna inom kommunal verksamhet kan innebära att individen har flera roller, till 
exempel vara student (Bergman, Klefsjö, 2012; Elg, Wihlborg, Örnerheim, 2015), det innebär att 
värde skapas för såväl studenten men också till kommande arbetsgivare, vidare inom äldreomsorg 
där värde ska skapas till individen men 1 också till dennes anhöriga (Bergman, Klefsjö, 2012). På 
en övergripande nivå kan värde och värdeskapande beskrivas som att kundens behov ska 
tillfredsställas genom att organisationen i sig genomför värdeladdade aktiviteter (Ljungberg, 
Larsson, 2012). Det blir därför en viktig uppgift för den egna organisationen att besvara frågan 
kring vem som egentligen är kund eller vilka organisationen vill skapa värde åt (Bergman, Klefsjö, 
2012). 
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Bilaga 6. Utökad analys av resultat 
  
Lagstiftning och statlig styrning 
Respondenterna beskriver lagstyrning och statlig styrning men lägger inte fram det som hinder. 
Svaren svarar egentligen inte på frågan hur cheferna arbetar med implementeringen av den nya 
styr- och ledningsfilosofin heller. Lyhne et. Al (2011) beskriver att de omfattande reformer som 
präglat den offentliga sektorn kan ha ökat de offentligt anställdas misstro mot arbetsgivaren. Även 
Sörqvist (2004) beskriver en bristande tro på den egna förmågan inom den offentliga sektorn, att 
resultatet av förbättringsarbete kan upplevas vara bättre inom den privata sektorn. En av 
respondenterna reflekterar över hur man ser på den offentliga verksamheten i stort, ”ok, det här är 
något offentligt det är dåligt, det här är något privat det är bra”. Chefen fortsätter att lyfta 
debatterna kring vinster i välfärden vilket beskrivs vara brännpunkten mellan att vinster inte får 
skapas i den kommunala verksamheten vilket respondenten upplever är anledningen till att det blir 
svårt att tänka. Respondenten beskriver:  
 
”Det blir frågan om vinster och pengar, inte frågan om verksamhet, utförande, kvalitet och vilket värde det skapar. 
Den debatten tar man inte för den är mycket jobbigare att ta, och den ger inga snabba politiska poäng. Det är just 
dem debatterna som gör att förtroendet minskar skulle jag vilja säga. Det blir bara pajkastning hela tiden”. 
 
Resonemangen går att härleda till de ideologiska stridsfrågor som Premfors et. Al (2009) nämner 
gällande de grundläggande behov som den offentliga verksamheten har att tillgodose och att detta 
ställs i motsats till marknadsekonomin, om diskussionerna kring vad som är grundläggande och i 
vilken utsträckning som marknaden eller civilsamhället klarar att tillgodose dessa behov. En annan 
respondent lyfter också Lagen om valfrihet som innebär kundval vilket Söderhamns kommun idag 
har inom servicetjänster som till exempel städ inom Omvårdnadsförvaltningen. Ett projekt pågår 
för att öppna upp för att privata aktörer också ska kunna bedriva hemtjänst. En av respondenterna 
beskriver att det föranlett till omorganisering inom förvaltningen, det går inte att ha utförare och 
myndighetsutövning inom samma verksamhetsområde. Respondenten reflekterar över att det är 
viktigt att ändå inte hamna i ett vi och dem tänk internt. 
 
En annan beskriver att hälso- och sjukvård är mycket mer styrt av hälso- och sjukvårdslagstiftning 
som inte är en rättighetslagstiftning, respondenten menar att vi har haft väldigt starka professioner 
som ”talar om för dig att den här sjukdomen har du och om du ska bli frisk så ska du göra så här”, 
Socialtjänstlagen har en annan uppbyggnad vilket gör respondenten mer hoppfull. Två av 
respondenterna beskriver att vissa verksamheter är mer lagstyrda än andra. Statskontoret (2016:24) 
beskriver, att den statliga styrningen kan uppfattas som omfattande inom bland annat social omsorg 
och att mycket tid och kraft ägnas till uppföljning snarare än till kvalitet i verksamheten också att 
mindre fokus ligger på kundernas eller brukarnas behov. Detta nämns från en av respondenterna 
som beskriver att Socialstyrelsen kräver brukarundersökningar som kommunen själv inte råder över, 
undersökningen beskrivs som en fingervisning på medborgarnas upplevelse av kvalitet. 
Respondenten betonar dock vikten av att inte mäta för mätandets skull, verksamheten har många 
sätt att mäta och följa upp kvalitet, dock krävs fler analyser av resultatet något som respondenten 
upplever behöver förbättras. En annan berättar att de inom den egna verksamheten arbetar med 
service internt och att deras kunder därmed är andra medarbetare inom kommunen, respondenten 
beskriver att det i sig innebär att de behöver vara mer lyhörda inåt för dem som de ska serva och 
att det skiljer sig avsevärt jämfört med andra. I vissa verksamheter krävs omfattande dokumentation 
och ”kvalitetstänk”. En annan respondent beskriver att andra förvaltningar har betydligt större 
friheter gällande innovation jämfört med dem själva: ”…eftersom vi står lite vid sidan om, då vi är 
lagstyrda och inte alls har fria händer som tex KUS har att hitta på aktiviteter som kan leda till nån 
effekt”. 
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En chef  beskriver att en betydande del av vardagen innebär att lägga tid på just dokumentation och 
rapporter som de är ålagda att göra. Två av respondenterna nämner den tillsyn som Premfors et. 
Al. (2009) beskriver. IVO – Inspektionen för vård och omsorg som är en myndighet som utövar 
tillsyn över bland annat socialtjänsten och hälso-och sjukvård (Socialstyrelsen), myndigheten lyfts 
av en av respondenterna som beskriver att ”Socialtjänsten är en lagstyrd verksamhet, de har IVO 
på sig, det har inte vi”. En annan av respondenterna beskriver att en förvaltning har tillsyn över en 
hel del verksamheter inom Söderhamns kommun som t.ex. Tekniska samt offentliga lokaler, vård- 
och omsorgsboenden och all matproduktion. Bygg- och miljönämnden beskrivs vara en suverän 
verksamhet vilket innebär att ingen kan förändra hur de bedriver sin verksamhet, inte 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige heller. 
 
En av respondenterna beskriver gällande hur långt man kommit med den nya styr och 
ledningsfilosofin, att det är väldigt olika mellan de olika organisationerna och framförallt 
vilken ”ryggsäck” och vilket ”arv” man tar med sig. Premfors et. Al (2009) beskriver det 
kommunala självstyret vilket nämns av en av respondenterna som ställer sig frågan om vi verkligen 
ska ha 290 kommuner i ett land med 10 miljoner invånare? Respondenten tror att det blir väldigt 
kontraproduktivt, mycket suboptimering, att det vore bättre i staten och fortsätter ”hur ska du driva 
skola på 290 sätt i Sverige?”. Chefen menar att det krävs att hitta balans mellan politik, ideologi och 
fakta, den politiska makten är inte alltid den som vet bäst lika lite som att tjänstemän inte alltid är 
dem som vet vad folket vill. En av respondenterna upplever skolan som väldigt fyrkantig och svår 
att jobba med, en annan upplever att det också är svårt att nå Barn och utbildningsförvaltningen. 
En av cheferna beskriver att det är svårt att förstå hur det egentligen är tänkt att fungera? Ibland 
är det rektorn som styr, ibland är det skollagen som styr: 
”… sen har man en förvaltning med controllers och verksamhetschefer och förvaltningschefer så ibland när man 
kommer dit men en fråga så… nej men det där kan inte jag ta vet du, det är rektor. Nej, det blir jättesnurrigt. Där 
tror jag att man har en jättelång resa att göra”. 
 
En av respondenterna beskriver att det inte är lika långt kvar inom Omvårdnad om man tittar på 
vårdpersonal, hemtjänstpersonal: ”de har ju hamnat i den här riktiga Taylorismfällan va, man styr på minuter 
och… istället för att se på det här värdet som vi pratar om. Nu håller man på lägger om det men jag tror att det 
kan gå mycket fortare där, de har bara haft ett dåligt system och tryckt ner dem i skorna, sagt att -du får inte hämta 
tidningen. Där tror jag att det kan bli mycket enklare, där kommer man att se att det ger så mycket tillbaka”. 
 
Statskontoret (2016:24) beskriver att styrningen kan variera beroende på kommunens roll och 
uppgifter inom det flertal verksamhetsområden som omfattas i den kommunala verksamheten. 
Inom skolområdet och den sociala omsorgen är den främsta uppgiften att leverera tjänster med 
god kvalitet medan det inom verksamheter som t.ex. handhar livsmedel främst handlar om att tillse 
att andra följer lagar och regler. Detta lyfts också av två av respondenterna som beskriver 
medarbetarfokus utifrån lagstiftning som på så sätt ingår i uppdraget utan påverkan av styr- och 
ledningsfilosofin. Bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken där syftet med verksamheten framgår i 
portalparagraferna, att kommunen ska gå mot ett hållbart samhälle där medborgarna ska ha det 
bra.  
Vidare IBIC – individens behov i centrum som är en översyn över handläggning där man försöker 
hitta mer behovsinriktade och mer systematiska arbetsmetoder (Socialstyrelsen, 2016). En av 
respondenterna beskriver att det inte riktigt hör ihop med styr- och ledningsfilosofin, dock att det 
verkligen är ett fokus på kvalitetsarbetet inom förvaltningen. Respondenten beskriver det som att 
säkerställa likvärdig bedömning, dock att man inom olika kommuner praktiserar det på olika sätt 
och att man inom Söderhamns kommun lyckats väldigt bra. Stödpersoner och också forum för 
diskussion och tillämpning har skapats för ständigt lärande. Respondenten beskriver: ”För bara för 
att Socialstyrelsen har sagt att det här är IBIC, det här mynnar det ut i så har ju inte dem lösningar på hur allting 
ska vara. Här är vi med i processen hur vi tänker, hur ska själva strukturen se ut på utredningar, hur tänker vi 
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kring det här?” 
 
Bägge respondenterna beskriver att även om det är statlig styrning så finns det alltid smartare sätt 
att nå lagstiftningens mål, detta bedrivs enligt respondenterna aktivt inom bägge 
verksamhetsområdena. En annan beskriver att den kommunala verksamheten egentligen är helt 
beroende av omvärlden. Bland annat flyktingsituationen som respondenten menar att kommunen 
inte riktigt var organiserade för, ”sedan bromsas flyktingmottagandet som skulle kunna leda till 
personell övertalighet”. Respondenten reflekterar över att det därför är skillnader om verksamheten 
är lagstyrd med en lag i botten, som till exempel skollagen som anger vad kommunen ska 
leverera, ”dessa lagar ändras ju inte två gånger per år utan de följer ju sitt spår och ska de ändras så är ju det en 
process över tid”. 
 
En chef  beskriver att medarbetarna inom den egna verksamheten är vana att vara flexibla 
oberoende av förändringar i omgivningen: ” Alltid är vi i en förändring, det är mer ett normaltillstånd, än 
nån annan fas. Jag skulle kunna gå ut här nu å samla ihop personalen å så skulle jag kunna, tillsammans med 
personalen, skruva på inriktningen för vår hantering på 45 minuter, utan att någon skulle reagera speciellt mycket. 
Oftast är det utifrån vad som gäller men oftast är det i samförstånd med utifrån vad vi ska göra. Å den här kulturen 
har vi haft i alla år så det är inget nytt. Å det här är... all vår personal har vetskap och insikt om och att det här 
är det som gäller och vår värdegrund med tro på människan. Och hanterar man inte det här ganska så breda 
ansvaret så... utan man är i behov av en tydlig och gränssättande styrning om vad man ska göra, så trivs man inte 
här” 
 
En annan respondent beskriver vikten av att få med sig medarbetarna när det gäller att skapa 
engagemang, att individer känner att de har möjlighet att påverka, också att främja medinflytande 
och påverkansmöjligheter. Dock betonar chefen att man ändå har saker att förhålla sig till som inte 
går att förändra, dels lagstiftning men också en politiskt styrd organisation. 
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Bilaga 7. Bearbetning av resultat i tabellform 

R1 Allmänt (ledarstil, arbetssätt och syn på organisationen): 
Ledarskap= tillit bygger verksamheten. Tydligt syfte för verksamheten. Tydliga förväntningar på medarbetarna skapar möjlighet 
till delaktighet. Vill se verkstad nu! (resultat) 
Medborgaren är vårt syfte - kommunikation. Jämförbarhet för resultat. Uppdragsdialogen är verktyget för utveckling och 
resultatcheck internt. Samverkan mellan verksamheter. Helhetssyn. Processer. 

 
Hinder: 
Tid! (möten tar mest tid och är samtidigt ett arbetsverktyg). 
Mer tid för implementeringsarbetet gentemot medarbetarna (inga forum= ingen delaktighet). 
 
Möjliggörare: 
Tydlighet. 
Kommunikation. 
Gränser för uppdrag. 
Rutiner. Samsyn mellan enheter. 
Enighet från chefshåll – en röst utåt! Tid. 

R2 Allmänt (ledarstil, arbetssätt och syn på organisationen): 
Ledarskap som bygger på tillit och tilltro på människors vilja och förmåga att ta ansvar och vara delaktiga. Stå upp för 
medarbetarna och skapa förutsättningar för dem att göra ett bra jobb ”det går ut på att hålla kraften vid liv”. 
Förankring av tänk hos personal- APT, uppdragsdialog i grupp (delaktighet, reflektion) = andra rubriker på vedertaget arbetssätt 
men nu allmänna och öppna diskussioner. 
Olika syn mellan förvaltningar. 
Värdeskapande genom samtal om värdegrund (uppdragsdialog). 
Värde= alltid välkommen. 
Kvalitet = rutiner + Rätt sak i rätt tid och alltid väl bemött! 
Systemsyn. Investeringen i systemtänk och samsyn uttrycks som resursslöseri, samtidigt som man poängterar vikten av 
detsamma. 

 
Hinder: 
Brist på mätverktyg. Hur mäta ökat människovärde? När en människa rätar på ryggen och ser en i ögonen för första gången, hur 
mäter man det? 
Risk för handlingsförlamning om överambition dvs. ständigt uppvisande av implementeringsprestationer, skapar en 
duktighetshierarki som leder till skuldkänslor hos de som jobbar i det tysta. 
Filosofin/arbetssättet en tillfällig pendelrörelse? ”Människor behöver något att förhålla sig till. Förr var det det där och nu det 
här. Det beror på vem som driver vad. Man får förhålla sig” 

 
Möjliggörare: 
Ge resan tid, det finns inget facit för hur man lyckas och förvaltningarna har olika förutsättningar, man måste processa internt. 
Mer uppmuntran än ifrågasättande behövs, samtidigt är ifrågasättande ett sätt att ta ansvar. Ges man möjlighet att ta ansvar 
och påverka så utvecklas man. 
Ledningen ska ge möjligheter. Viktigt att org. visar enad front utåt. 

R3 Allmänt (ledarstil, arbetssätt och syn på organisationen): 

Ledarstil: Arbetar utifrån engagemang, delaktighet, tydlighet. Tillit. Samsyn, dialog. Är strukturerad & effektiv. Jobbar med 
strategiska frågor i arbetsgrupper. Råd & stöd till medarbetare i dialogform. Stämmer av/ feedback. Ser det som en investering. 
Betonar långsiktighet, helhetssyn och utveckling.  ”att kunna känna tillit är en resa för alla”. Värdeskapande är synligt ledarskap 
som möjliggör delaktighet och engagemang. = coachande ledarskap. Arbetar ständigt utifrån värdegrunden, vilket garanterar 
kvalitet.  Arbetskontrakt (värdegrunden) i ledningsgruppen- lyfts varje gång. 
 

Hinder: Rädsla för att man inom org. ska falla tillbaka och tappa medborgarfokus= brist på uthållighet. 
Hinder är ekonomistyrning, statisk ersättningsmodell. Ny modell nu! 
Komplexiteten med samverkan med många aktörer, politiker m.fl. 
Chefer och medarbetare på olika nivåer utbildningsmässigt=otakt. 
 

Möjliggörare: 
Filosofin möjliggör ett naturligt arbetssätt för ledare. 
Systemsyn möjliggör samsyn & samarbete, hur kan vi bidra? 
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Utbildning av medarbetare, en förutsättning. 
Tydlighet i roll och uppdrag. Forum nödvändigt för delaktighet. 
Ej politiska beslut på detaljnivå. 
Förankring, vi vet varför vi finns till. Möjlighet att bidra till utvecklingsprocessen=kvalitet. 
Uppföljning på org. nivå. 
Verktyg finns men hur ska resultaten tolkas? (medarbetarenkäter, brukarundersökningar). Verktyg finns men hur ska resultaten 
tolkas? (medarbetarenkäter, brukarundersökningar). 
Lojalitet i budskapet, genomgående enade utåt! 

R4 Allmänt (ledarstil, arbetssätt och syn på organisationen): 

Ledarstil: Coachande, lätt att släppa kontrollen men vill ha information/koll på läget. Tillåtande och uppmuntrande. Styrande för 
uppdraget är politisk måluppfyllelse, fokusområden, förankra åtaganden, resultatinriktad samverkan över förvaltningsgränser. 
Behovet av ny styr- och ledningsfilosofi berodde på fel verksamhetsfokus (fel håll, resursslöseri, ineffektivitet). Kvantitet istället 
för kvalitet, antal aktiviteter och smarta mål. Rätt fokus: Kundbegrepp, medborgare, För vem? Varför? Långsiktighet. Arbeta med 
samverkan. 
Förankring av filosofin nedåt och utåt sker vid fysiska träffar. Förvirring råder kring begrepp och innebörd; delegering, 
medarbetaransvar, resurser etc. Reaktioner + & - bland medarbetarna. Det finns särskilt utsedda som jobbar aktivt med frågorna 
i organisationen. Uppföljning via ansvariga chefer, eller själv på APT, upplever vissa svårigheter med implementeringen. På 
ledningsmöten avhandlas bla osäkerhet beträffande struktur, önskan om konkreta verktyg ex mätverktyg (nyckeltal). Effektmål, 
göra mål- och resursplaner. Tidsplan (när och vad händer...), kvar i gammalt tänk med aktiviteter. Konkretisering av effektmål i 
tydliga steg. 
Bland kollegor finns en diskussion och kommunikation beträffande samsyn och långsiktighet. 
Värdeskapande = resurseffektivitet och kundnöjdhet. 
Kvalitet = resurseffektivitet. 
Ömsesidig kommunikation, diskussion, gemensam förståelse, förankring i hela organisationen behövs för att lyckas med 
implementeringen. Initialt har ledningen och särskilda verksamhetsutvecklare har övergripande ansvar men alla jobbar med att 
upptäcka och åtgärda slöseri.   
Lärande organisation: lär av misstag, kompetensutveckling bland medarbetare.   
Helhet, samverkan med andra aktörer är nödvändigt. Beskriver dysfunktionalitet med stuprörsfunktioner i nämnder och 
förvaltningar. 
Filosofin förankras på chefs- och arbetsplatsträffar. Blandat mottagande för systemsynen. Krock mellan gammal struktur/kultur 
och ny. Utbrett revirtänk. 
Systematiskt förbättringsarbete innebär ständiga förbättringar av arbetet och arbetsuppgifterna. Certifiering = dokumentation, 
avstämning och uppföljning. Framgång bygger på delaktighet, förståelse, förankring, upplevd förbättring. Forum för 
utvecklingsarbete i vardagen är dels APT men även uppdragsdialogen som stöd för medarbetaren. 
Förbättringsförslag från medarbetare: Ledningen skapar kulturen. Det råder transparens och öppenhet från ledningen för nya 
idéer, alla välkomna, lätt att lämna förslag men alla införs inte pga. kvalitetsbrist eller genomförbarhet. 
Undanröjda hinder: Strukturen i organisationen ställer till det, bara politikerna kan ta det. Jobbar med stämningen/kulturen för 
ökad samverkan mellan förvaltningar, ökad delaktighet, kontinuerligt arbete i vardagen med uppgifternas fördelning och 
utförande. 
Utvecklingssatsningar har gjorts genom utbildning av chefer inom förvaltningar och region samt effektivisering av systeme 
gentemot politikerna. 
Tillit, en välkomnande kultur. Frivillighet till initiativtagande, delaktighet och ökat ansvar är viktiga komponenter för ett lyckat 
förändringsarbete. 
 

Hinder: 
Tidsbrist. 
Stuprörsstrukturen. 
Brist på konkreta verktyg ex mätverktyg. 
Kvar i gammalt tänk med aktiviteter. 
Tid för reflektion, effektmätning för redovisning, långsiktighet för uppnåelse av effektmål är hinder i vardagen. 
Gammal struktur med stuprörsfunktioner i nämnder och förvaltningar skapar dysfunktionalitet och hindrar utveckling. 

 
Möjliggörare: 
Ökad projektsamverkan över förvaltningsgränser. 
Konkreta verktyg ex mätverktyg (nyckeltal). 
Konkretisering av effektmål i tydliga steg. 
Tid för reflektion, goda mätverktyg för redovisning av effektmål (framgångsredovisning). 
Ömsesidig kommunikation, diskussion, gemensam förståelse, förankring i hela organisationen. 
Systemsyn nödvändigt. Helhet, samverkan med andra aktörer. 
På organisationsnivå: jobba med kulturen för ökad samverkan mellan förvaltningar, ökad delaktighet. 
Ökat samarbete mellan kommunens förvaltningar och bolag. 
. 
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Tillit kräver en förändrad attityd hos politikerna. De bestämmer vad, vi bestämmer hur. Efterkontroll i form av uppnått effektmål, 
inte kontroll och övervakning i processen. 
Frivillighet till initiativtagande, delaktighet och ökat ansvar. 
 

R5 Allmänt (ledarstil, arbetssätt och syn på organisationen): 

Syfte med implementering av ny filosofi: att gå från reaktiv till proaktiv organisation. Samsynen mellan förvaltningarna upplevs 
bristfällig. 
Helhetssyn är det viktigaste för att driva en organisation framåt och för att kunna fatta kloka beslut. Gemensam budget i 
ledningsgruppen, enkelhet. Pengarna går dit de gör mest samhällsnytta. 
Ogillar osäkerheten ang. verktyg för uppföljning av effekter men effektmål ändå bättre än aktiviteter och smarta-mål som ofta 
ledde till fel fokus. Ge det tid. 
Kvalitet = kundupplevd kvalitet i fattade beslut. Måste skapa förståelse för beslutet. Kvalitetsutveckling är en del av 
chefsuppdraget. Sker i iterativa processer, dvs handling- utvärdering- förbättring. Förbättring? = göra mer, mindre, inget alls? 
Användningen av resurser kan bli bättre. 
Värdeskapande är positiva effekter i samhället som ger positiv feedback till verksamhet och medarbetare. 
Uppföljning och spridning av framgångsrika arbetssätt måste öka. Sker genom ständig dialog i alla forum hela tiden. Kontinuerliga 
samtal säkerställer att kursen är rätt. 
Stark drivkraft, utåtriktad, behovsanpassat ledarskap, just nu mest coachande. Bedriver verksamhetsutveckling genom att se 
möjligheter. 
Aktivt ledarskap, samarbete över gränser, utnyttjar kraften av andra, växa tillsammans. Delaktighet. Korta beslutsvägar och bra 
grundstruktur underlättar snabba beslut ”det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse”. 
 

Hinder: 
Systemsyn, allt påverkar allt, är avgörande för kloka beslut. Har ej slagit igenom ännu. 
Komplexiteten kräver systemsyn. Finns svårighet att beskriva processer med många parametrar, kan passivisera. 
Bristande kommunikation utåt, inåt, leder till tappade chanser att attrahera folk och etableringar till kommunen. 
Inga uttalade eller tydliga verktyg för effektmätning. 
”Von oben-implementering” av filosofin, utfört av verksamhetsutvecklare, controllers, 
kvalitetsutvecklare m.fl.. Nu ledare och tjänstemän och sedan måste politikerna fatta, ett elitistiskt verktyg. 
Bristande spridning och förståelse gör att det tar tid att få alla med. 
Icke värdeskapande aktiviteter, ex ”ostkupor”, där spelutvecklarna inte deltar utan sitter på läktaren! Man måste ut i 
verksamheten, action, förankring. 
Bristande respekt för varandras uppdrag. 
Bristande delaktighet. 
Tidsbrist. 
Allmänt ”revirpinkande”, ovilja att samarbeta. 
Dåliga ekonomiska modeller. Kanalisera pengarna dit de gör mest nytta, släpp ned budgetfördelningen en nivå. Våga gå all-in. 
Fel debatt förs inom politiken. Nu diskuteras pengar och vinster. Diskutera i stället kvalitet, hur värdeskapande ska ske i 
verksamheter, inte av vem.   
 

Möjliggörare: 
Systemsyn är avgörande för framgång. 
Tydligt uppdrag. Fokus på varför vi jobbar. Frihet och förutsättningar att arbeta effektivt i org. Tid! 
Gemensamt driv, samarbete, delaktighet. Utnyttja kraften från fler för att åstadkomma gemensamma resultat. 
Verktyg: dialog och social intelligens. ”Vi jobbar med människor, anpassa språket så att folk begriper”. Jobba med samtalet, 
ständig dialog inåt, utåt, uppåt, nedåt. Vad vill folk ha? Hur får man det? Hur mäter vi resultatet? Önskar fokusgrupper i samhället 
för att mäta effekter. 
Våga prova! ”vad är det värsta som kan hända”? Peka ut kursen och låt arbetet jobba. Sprid goda exempel inom hela kommunen. 
Dra nytta av allas framgång, ”jacka i”. 
Skapa en ekonomisk modell som tillåter variation och flexibilitet, gå ”beyond budget”. Gör omvärldsanalyser, ”vad händer runt 
omkring oss”? Medborgarna ställer högre krav idag, organisationen måste leverera för att behålla sin legitimitet. 
Politiken måste sluta detaljstyra. Förstå att nu finns chans att jobba med ideologiska mål. 

R6 Allmänt (ledarstil, arbetssätt och syn på organisationen): 
Ledarskap: Tillitsfull, ödmjuk, låg prestige, undviker konflikter (ink. korrigerande feedback), inser begränsningar. Trygg. Står för 
tydlighet, konsekvens och samsyn. 
Frågor som präglar vardagen: Känsla av att vara förvaltningschef, verksamhetschef och enhetschef pga. hantering av frågor på 
samtliga nivåer i vardagen. Viss handläggning, medarbetarkontakter, möten. Lägger mest tid på möten.   
Om möjligheten gavs skulle tiden ägnas åt ett stort spann på frågor, från strategi till detalj. Strategiska frågor, samverkan, 
förvaltningsövergripande frågor. Möjlighet att tänka tillsammans. 
Helhetssyn. Kontinuerligt arbete för samsyn. Flera forum för detta, bla uppdragsdialogen & verksamhetsgrupp. 
Uppdragsdialogen är uppgiftsorienterad, individuellt upplagt utifrån coaching. 
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Behovet av en ny styr-och ledningsfilosofi: ville gå från resurskrävande, aktivitetsbaserat (”önskemål - inte mål”), rambudget, 
inget helhetstänk, fel fokus otydliga effekter. Mot systemsyn, helhetstänk, samverkan, kundfokus. Vi är inte där ännu, hur mäta? 
Vad ska mätas? Vad är effekt och vad beror den på (aktivitet)? Gränser för åtaganden? 
Förändrat ledarskap? Liten tidigare chefserfarenhet, kanske sakta formas in i rollen utifrån ny mall? Mottagande bland 
medarbetare: Nya och svåra begrepp. Förändringen ligger i tiden och i linje med hållbar samhällsutveckling. ”Lagstyrt 
medborgarfokus”. Svårt att greppa längre ut i org. pga. nivåskillnader i utbildning/individuell utveckling? Lagstyrt, inget stort 
behov av samverkan. 
Kvalitetsdefinition: kvalitet i verksamheten är professionalitet och bemötande. Med begränsade resurser och oändligt med 
arbete måste man jobba smartare. Kvalitetssäkring = rutiner och kontinuerligt ifrågasättande och uppdatering av rutiner. 
Hur garantera att alla tolkar kvalitetsutveckling lika? Ständiga samtal om det i alla tillgängliga forum. Medborgarfokus, för vem 
gör vi det? Samhällsplanering i samverkan utifrån helhetssyn = värdeskapande. 
Värdeskapande: Ömsesidighet. Attraktivitet - större perspektiv.  
Medborgaren är ingen kund, en kund har bara rättigheter, medborgaren även skyldigheter. 
Definition lärande organisation: Reflektion. Ständigt ifrågasättande av organisationen och sig själv och förändra vid behov. 
Förändring tar tid i ögonblicket men sparar tid i framtiden. Långsiktighet. Systemsyn. Utbildning och utveckling. Delmål för att 
orka och hålla fokus på helheten.   
Hur kritisk kan man vara i detta? Vad är det värsta som kan hända? Koll på sina roller och inget onödigt konflikskapande. 
Feedback genom specialenkät gav mycket mer än kommunens egna. Och uppåt? Osäkert hur högt i tak det är. Kan vara 
kritikkänsligt uppåt. Lägg förslag och kolla av. Flera forum för förändringsförslag. 
Verksamhetsutveckling på plats genom att förlägga samtalet till och i arbetet. Målet är process och ständig utveckling. Borde 
gälla även budget och uppföljning, dvs löpande. Önskvärt att hitta metoder för det. 
Avslutande reflektion: Intervju är ett sätt att reflektera. Det avdramatiserar och underlättar förståelsen att reflektera 
tillsammans. Borde provas i verksamheten. Tillitsbrist, ett dubbelt problem i verksamheten. Dubbelkoll av andras jobb är ett 
problem och resursslöseri samtidigt som fel måste komma fram för säkerhetens skull. Kvalitetsbrister, ex hur garantera att det 
inte blir stopp i processen?   
 
Hinder: 
Upplevd tidsbrist gör att reflektion uteblir. Dock prioriteras samverkan för stöttning och gemensam /ömsesidig utveckling. 
Tillitsbrist, ett dubbelt problem i verksamheten, då felaktigheter behöver komma fram men dubbelkoll är en dålig metod. 
 
Möjliggörare: 
Målet är process och ständig utveckling. Borde gälla även budget och uppföljning, dvs löpande. Önskvärt att hitta metoder för 
det. 
Delaktighet. 
Smartare arbetssätt. 
Inre motivation framför yttre. 
Intervju är ett sätt att reflektera. 
Det avdramatiserar och underlättar förståelsen att reflektera tillsammans. Borde provas i verksamheten. 

R7 Allmänt (ledarstil, arbetssätt och syn på organisationen): 

Uppdrag: att skapa förutsättningar för att organisationen ska fungera. Undanröja hinder, skapa delaktighet, se över 
resurstilldelning. Att se till att medarbetarna kan göra ett bra jobb. Kommunövergripande måsten som upplevs ta tid från den 
egna verksamheten. Viktigt att även finnas på regional nivå. Helhetssyn är avgörande. Ibland uppstår konflikt mellan uppdrag 
och prioriteringar görs hela tiden. Anser att vi gör ett bra jobb. 
Frågor som präglar vardagen: chefsstöd (mkt detaljfrågor från verksamhetschefer), strategiskt tänkande, förändringar, 
delaktighet. Mest tid tar mailhantering och samtal, träffar och möten. Skulle gärna lägga mer tid på samtal med medarbetarna. 
Mail känns onödigt. 
Ledarskap: Engagerad, nyfiken på hur man jobbar och samtidigt tydlig med roller. Mycket stark tilltro till medarbetarna, petar 
inte i detaljer. Kan uppfattas som tillbakadragen pga. denna tilltro. Bedriver ett coachande ledaskap. Aktivt val av arbetsplats 
pga. filosofins överensstämmelse med personlig övertygelse. Har bedrivit denna typ av ledarskap sedan 1970-tal. Upplevd 
tidsbrist gör att reflektion uteblir. Dock prioriteras samverkan för stöttning och gemensam /ömsesidig utveckling. 
Pågående förändringsfas och tankemässigt paradigmskifte hos medarbetarna, uppmuntras till att våga ta möjligheten att styra 
sin egen verksamhet istället för att vänta på beslut ovanifrån. Uppges bero på en kulturell förankring av mentala mönster sedan 
gammalt.   
Leder som hen lär och säger sig uppmuntra till eget ansvar istället för att tvinga. Funderar mycket kring det egna ledarskapet. 
Enkätundersökning bland personalen uppger känsla av toppstyrning. Motstridiga/dubbla budskap (måste bestämma över egen 
verksamhet/frivillighet), otydlighet i kommunikationen (tankesättet inte förankrat hos chef ännu, känsla av toppstyrning), 
styrande lagstiftning. 
Uppdragsdialogen är ett bra instrument för samtal om arbetets framskridande och tänkbara lösningar. Innehållet bestämmer 
medarbetaren själv. Samtalet syftar till att stärka medarbetarens självkänsla och känsla av stöd för det egna uppdraget. Det är 
även ett tillfälle för chefen att säga att det där kanske inte kommer att gå så bra. Ständig dialog är bättre än årliga 
medarbetarsamtal. 
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Egenskaper en bra chef behöver i rollen här är nyfikenheten, förmåga att uppfatta vad som behöver göras och prioritera. Ser 
vad som behöver utvecklas även om erfarenheten av just det här området ännu är begränsat. 
Helhetssynen är viktig, förmåga att se vad slutkunden behöver. Det finns ju så många aktörer inom en kommun och skilda 
områden som ska ”taggas ihop” för att möjliggöra medborgaren livsresa, så som samhällssektorn är uppbyggd. Styrande för 
beslut är kundens behov och det kan bli mycket diskussioner i ledningsgruppen. Mer ödmjuk och inlyssnande nu än förr.   
Anledningen till kommunens nya styr- och ledningsfilosofi? Ej framgångsrikt med NPM- metoden, dålig måluppfyllelse, tung 
administration, dålig/otydlig resultatredovisning för kundnyttan. Överlevnadsfråga. Ligger i tiden. Förankring i organisationen 
sker genom kommunikation i ord och handling, informationsutskick med konkreta exempel. Leva som man lär, kontinuitet, 
uthållighet. I vardagen sker detta genom praktiskt agerande i stället för kommunikation. Uppmanar chefer att visa tillit men kan 
inte förmedla det själv. Är i process. 
Det egna ledarskapet har förändrats från uppgiftsorienterad. Jobbar med relationerna (coachande ledarskap), ömsesidiga 
tillitisproblem. Följer upp att filosofin förankrats nedåt genom verktyget uppdragsdialog, förefaller vara en checklista mer än ett 
samarbetsverktyg. ”Avhandlar” värderingsfrågor, motsägelsefullt. Upplevs styrande. 
Kvalitetsarbete på ledningsnivå? Brist på förståelse för frågan, ledningsfilosofin behandlas som sakfråga (inte 
förhållningssätt/attityd). Man faller ibland tillbaka i funktionsorientering. 
Definition av kvalitet: rätt sak till rätt person. 
Värdeskapande i organisationen: Tillfredsställande av medborgarens behov men svårt att veta vad det är. Plockar ut 
förbättringsområden som förankras i nämnden. Förvirring. Pågående försök på hemtjänstenhet. Alla ska vilja ta ansvar. 
Tillitsproblem finns. Ej upplevelse av samarbete. (Analys: delegering av utförandeansvar men behållande av makt?). Falsk 
kundorientering (vad vill nämnden att vi ska bli bättre på, inte medborgaren? Önskad kontroll av resultat?). 
Kvalitetsutveckling: Försök att hitta hinder för utveckling, strukturen? Befintligt IT-stöd? (Analys: Omogen verksamhet. Ej 
definierat kvalitetsbegreppet internt). Upplever kontrollbehov, kvarvarande toppstyrning. Ömsesidiga tillitsproblem. Om 
upplevd otrygghet, hur hitta hinder, fånga upp idéer? 
Oklart på vilket sätt organisationen behöver förändras. Tillitsproblem. Ökad kundfokus (definiera samtliga kunder i 
organisationen). Mentalt paradigmskifte pågår. 
Vem jobbar med kvalitetsutvecklingen? Här upplevs en diskrepans mellan vad man säger och vad man gör (...det är en ständig 
dialog, lev som du lär osv och samtidigt utses separata kvalitetsansvariga. Hur väl rotad är filosofin i verksamhetens ledning? 
Definition på lärande organisation: En lärande organisation vågar testa sig fram, idéen behöver inte vara perfekt innan man 
börjar testa. Börja med små förändringar. Förankra bland berörda. 
Hur arbeta praktiskt? Systemsyn nödvändigt pga. komplexiteten. Verksamheterna är små egna system i ett större system, kräver 
konsekvensanalys. Tillit. Learning by doing, ännu inte förankrat arbetssätt. Man måste hitta en passande tid för praktik. 
Systemsyn kräver utbildning och praktik. Ser system ur en praktisk vinkel, tar tid att förstå att man är en del i ett större 
sammanhang. Att skapa förutsättningar för systematiskt förbättringsarbete är en del av uppdraget. Praktisk implementering av 
styr- och ledningsfilosofin delegeras nedåt. 
Vad har åstadkommits hittills? Pågående mentalt paradigmskifte. Dialog, förändring på G men svårt att ta på. Känsla av att vara 
på rätt väg. 
Förbättringsförslag fångas genom att: Utveckla systemsynen. Upptäcka och uppmärksamma problem, jobba tillsammans eller 
enskilt för att lösa dem. Dokumentation? Nya rutiner? 
Samarbete över förvaltningsgränsser? Fungerar olika i olika förvaltningar, pga. olika långt i processen samt liknande 
verksamhetsområden? Personrelaterat? Helhetssyn, samarbete, ökat kundfokus måste till. 
Daglig tid med förbättringsarbetet? Uppdraget handlar om utveckling och kvalitet. Verksamhetsfrågor, Administration etc. 
Upplever att all tid går till det. 
Hur arbeta med medarbetarnas delaktighet? Tydlighet. Krav och feedback. Kommunikation viktigt. Uppdragsdialog. Upplevd 
tillit. Kontaktbar. Skapar förutsättningar för delaktighet genom tilltro. Hur mycket frihet ges man? Upplever sig inte peta i detaljer 
men vill att medarbetarna ska känna sig trygga i att de får den information de behöver för att kunna göra ett bra jobb. 
Forum för utvecklingsfrågor? Det finns forum för utvecklingsfrågorna (ledningsgrupp, ledning- och verksamhetsstöd + minst två 
till) men tiden är ett hinder. 
Hinder för medarbetarna? Motivation, tilltro till egen förmåga. Påverkan. Yrkesstolthet. Hur förmedlas resultat uppåt? 
Mätbarhet. Kundnöjdhet. 
På organisationsnivå? Mätbarhet (nationella jämförelser men de mäter inte på detaljnivå) tidigare mätningar har inte varit 
intressant. Förbättringsarbete, rollosäkerhet, självgranskning, reflektionsmöjligheter, tidsbrist, prioritering. 
Reflektioner från intervjun: (Forskarens tolkning = motsägelsefulla reflektioner). Nyfikenhet på hur medarbetarna på lägre 
nivåer har uppfattat filosofin och hur man arbetar efter den. Vill dock inte” gå förbi någon” för att se efter ( = gammalt 
hierarkitänk?). Vill veta hur man tänker och hur man vill jobba men inte samla in idéer, utan mer plantera idéer, en kluvenhet. 
Önskar tecken på framgång för det nya systemet men vet inte hur det ska mätas. Rädsla att organisationen inte orkar hålla ut 
tills resultat/effekter visar sig. 
 
Hinder: 
Brist på samarbete. 
Organisationsform. 
Strukturer. 
Helhetssyn. 
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Systemsyn. 
Strukturen. Någonstans måste man ha en organisation och någonstans kommer man att dela. Att hitta samarbetsformer över 
organisationsgränserna är svårt, även om det är inom samma förvaltning. Problem att jobba över huvudmannagränsen, samma 
stora utmaningar råder för att samarbeta inom kommun och inom en förvaltning. Och det handlar ju väldigt mycket om att 
mötas. 
Budgetstyrning/ekonomistyrning är fortfarande aktuellt, vilket försvårar för behovsstyrd ekonomi och systematiskt 
förbättringsarbete. 
Verktyg för ”behovsmätning” hos kund. 
Långsiktighet och uthållighet. 
Hinder för medarbetarna: Motivation, tilltro till egen förmåga. Påverkan. Yrkesstolthet. 
På organisationsnivå: Mätbarhet (nationella jämförelser men de mäter inte på detaljnivå) 
 

Möjliggörare: 
Mätbarhet (nationella jämförelser men de mäter inte på detaljnivå). 
Trygghet, tillit, rollsäkerhet.   
Reflektionsmöjligheter, självgranskning. 
Tid! 

R8 Allmänt (ledarstil, arbetssätt och syn på organisationen): 
Syn på eget ledarskap: Realistiska förväntningar på personalen. Börja där du står, prestation efter förmåga, utveckling. 
Coachande ledarskap: Agerar inte på detaljnivå. Autonomi för personalen. Finns som stöd och hjälp för medarbetarna vid 
behov. ”jag står inte framför min personal och berättar vad de ska göra, utan jag står bakom dem när de får problem”. Passande 
egenskaper i rollen: Ledaregenskaper och entreprenörssinne, självinsikt. 
Frågor som präglar vardagen:  Kundfokus genomsyrar arbetet och arbetsplatsen. Administration dominerar tidsmässigt. Frångår 
toppstyrning. Skiftande arbetsuppgifter, stegvis ökande ansvar. Delaktighet med respekt för individens utvecklingsnivå och 
preferenser. 
Lägga mer tid på om möjligt: Önskan om att gå och se efter själv för ökad förståelse. Mycket tid går åt att bygga infrastrukturer 
i samband med utvecklingen (inköp, nya samarbeten). 
Behovet av ny filosofi och kvalitetsutveckling kommer sig av att man har haft ett stelbent kommunalt förvaltningstänk. Det man 
kallar för stuprörsfunktioner. Brist på samarbete och bristen på koncernhatt. Det gör att det brister i tillit och det gör ju att alla ”Ja 
det är ju inte mitt bord”, vilket drabbar medborgaren i slutändan.   
Hur bedrivs förändringsarbetet, har det egna ledarskapet förändrats? Aktivt förändringsarbete, uppdragsdialoger på alla nivåer, 
samma manual. Kommunen närmar sig befintlig personlig ledarskapsfilosofi. 
Förankring hos medarbetarna: De befinner sig på olika nivåer vad gäller förståelse och acceptans för den nya filosofin. Förvirring 
råder. Uppdragsdialogen används som verktyg för att hantera övergången + medarbetarsamtal. 
Kvalitetsarbetets överensstämmelse bland kollegor? Samlad bild just här men kanske inte överallt. Olika driv på olika nivåer. 
Chefer som bromsar. Skyldighet att gå vidare vid stopp, både uppåt och utåt. Olika förutsättningar mellan förvaltningar medför 
att man måste göra på olika sätt men kvalitetsutvecklingen ska ske kontinuerligt i 8-timmars vardagsarbete. 
Värdeskapande: tillgänglighet. 
Kvalitet: tillgänglighet är egentligen kvalitet. 
Vem arbetar med kvalitetsutveckling hos er? Just nu är det nog litet haltande med kvalitetsfrågor. Det är tydligt att 
kvalitetsfrågorna är en del av vardagen för alla i verksamheten. 
Definition av lärande organisation: Svårdefinierat, det som finns att lära och kvalitetssäkra här är ju att öka på kundservice och 
medborgarfokus. När det gäller lärande i hantverket finns det inget kvar att lära. Vi flyttar fokuset mot de här värdegrunderna. 
Det finns väldigt mycket medborgarfokus. Det finns väldigt mycket tillit. Så det gäller bara att bibehålla det. 
Systemsyn? Se helheten och agera som en. 
Hur bör man arbeta? Konsekvensanalys. Förebyggande, funktion, estetik. 
Hur förmedlas det till medarbetarna? Enhetstänk. Gå till källan. Har vi problem med kund? Kommunikation, förklara varför 
agerandet blir ett problem för oss.  
Genomförda förbättringar: Nya kontakter och samarbete skapar nya möjligheter. Man måste få en samsyn och gemensamt 
handlande. Gamla vanor, tankemönster och prestige hindrar. Förändring ligger i tiden. Förvirring råder. Nya mönster tar form. 
Stöd till medarbetare: Hjälp i vardagen, underlätta. Coacha fram lösningar, ge mer ansvar utan för mycket press. Subtil styrning 
genom påverkan. 
Forum för problemlösning: Chefens rum, APT, samverksansmöten. Uppföljning av utvecklingsarbetet: I vardagens samtal, 
fikarummet, APT. Ständiga förbättringar är vardag. 
Medarbetares delaktighet: Varsam implementering av nya arbetssätt. Kommunikation. Tålamod. Har mottagits med övergående 
skepsis. Arbetar aktivt med ökad delaktighet och förankring. 
För att driva förändring krävs: Engagemang uppifrån, förståelse, ansvarstagande, samsyn. Framgång beror på 
förändringsbenägenhet, förändringströtthet. Som medarbetare måste man förstå syftet, som chef måste man skilja på roll och 
politiskt engagemang. 
 

Hinder: 
Ser inga hinder i den egna verksamheten. 
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Hinder i övrigt: 
Förändringsobenägenhet i organisationen. 
Förändringströtthet bland medarbetare. 
Högre ledning hindrar utveckling. 
Olika ledarstilar. 
Organisationsstrukturen (stuprörstänk). 
Politik. 
Svårt för chefer att skilja på ideologi och verksamhet 

 
Möjliggörare: 
Ökade resurser för att kunna tillgodose kundbehoven (pengar, mer personal, flytta tjänster närmare kund). 
Varsam implementering av nya arbetssätt. Försäkran om att medarbetaren förstår syftet, vad som förväntas och hur det kan 
genomföras. 
Kommunikation. 
Tålamod. 
Engagemang uppifrån. 
Förståelse. 
Ansvarstagande. 
Samsyn. 
Systemsyn. 
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Bilaga 8. Förteckning över figurer och tabeller 
 

Figurer: 
 

• 2:1. Figur inspirerad av Moccia (2016). Kärnvärderingar som utvecklar engagemang och 
tillit som hjälper till med implementering av TQM. Sid. 7 

• 2:2.  Definitioner av offensiv kvalitetsutveckling/TQM. Sid. 9.  

• 2:3. Senges fem dicipliner som beskrivs som kritiska för en lärande organisation. Figur 
inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012 s. 415). Sid. 14 

• 2:4. Demings 14 punkter sammanfattar hans syn på ett förändrat ledarskap (Bergman, 
Klefsjö, 2012, s. 407 - 411). Sid. 19.  

 

Tabeller: 
• 3:1. Förvaltningar med förkortningar i Söderhamns kommun. Sid. 25 

• 3:2. Färdriktning Sid. 25 

• 3:3 Värdegrund. Sid. 26 

• 4:1 Sammanfattning om synpunkter om ledarutvecklingsprogram. Sid. 30 

• 4:2 Beskrivning av uppdragsdialogen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


