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Förord 
Ett stort och varmt tack för den generositet vi mött från dem vi intervjuat. De har med stor 

öppenhet har delat med sig av kunskaper om hur man som chef hanterar ibland svåra 

situationer. Stort tack för att vi fått ta del av er glädje, energi och ödmjukhet inför arbetet med 

att leda medarbetare i kommunala verksamheter. Vi vill tacka vår handledare för handfasta 

och konkreta råd längs vägen med arbetet. Tack också till alla vänner som korrekturläst och 

kommit med kloka frågor. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som stöttat oss i detta 

omfattande och tidskrävande arbete. Det har varit en spännande utmaning och otroligt lärorikt 

att få arbeta med studien.  
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Abstrakt  
För att kunna möta ett kraftigt ökande invånarantal i de flesta av Sveriges 

kommuner behöver verksamheterna vara resurseffektiva och erbjuda 

invånarna en fungerande service. Syftet med studien har varit att få en 

förståelse för framgångsfaktorer när det gäller ledarskap och delaktighet i 

kommunal verksamhet. Studien har tagit sin ansats i hörnstensmodellen 

(Bergman & Klefsjö, 2012) som ingår i offensiv kvalitetsutveckling. En 

fallstudie genomfördes på de vinnande enheterna i Stockholms stads 

kvalitetsutmärkelse 2016 med analys av bidrag och intervjuer. Slutsatsen 

var att ledarskapet drevs med utgångspunkt från stadens övergripande mål, 

där målen sedan bröts ned till enhetsnivå. Ledarskapet visade ett tydligt 

resultatfokus där kunden alltid var utgångspunkten för all 

verksamhetsutveckling. Det fanns en uttalad vilja hos cheferna att alla 

medarbetare skulle vara delaktiga och engagerade. Detta gjordes 

företrädesvis genom att ge och ta ansvar. En annan viktig del för ett 

framgångsrikt ledarskap var lärdomen att chefen inte stod ensam. Då det 

uppstod svårlösta eller känsliga problem så bad cheferna om, och tog emot, 

hjälp.  

 

Nyckelord: Offensiv kvalitetsutveckling, hörnstensmodellen, ledarskap, 

delaktighet, förändringsledning, offentlig förvaltning. 

 

Abstract  
To meet the demands of a rapidly increasing population in Sweden, 

municipal services need to distribute their resources efficiently and offer 

well functioning services. The purpose of this study was to gain an 

understanding of the factors that lead to success in leadership and 

participation in municipal business. The study is based on the cornerstone 

model (Bergman & Klefsjö, 2012) which is part of an interpretation of 

Total Quality Management. A case study was conducted on the winning 

units of the City of Stockholms Quality Awards 2016, through analysis of 

written entries and interviews. This study concluded that the leadership 

was executed by setting goals that correspond with the goals of the city. 

The style of leadership showed that the client always remained the focal 

point of all business development. The leadership was result-oriented. 

Managers expressed a desire for all employees to participate and be 

engaged in their work. This effect was achieved preferably by giving and 

taking responsibilities. Another significant element needed for the 

development of successful leadership is the notion that managers do not 

stand alone. When difficult or sensitive problems arose, managers asked 

for, and received, help. 

 

Keywords: Total Quality management, cornerstone model, leadership, 

participation, change management, public administration. 
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1. Inledning 

I inledningen presenteras bakgrunden till studien, syfte och frågeställningar. 

Sverige har nu närmare tio miljoner invånare och många kommuner ökar kraftigt sina 

invånarantal (SCB, 2017). Detta är något som ger stora möjligheter och ett flertal utmaningar. 

Kommunernas verksamheter måste vara resurseffektiva och för att kunna erbjuda invånarna 

en fungerande service. Här spelar kvalitetsledning en stor och viktig roll i offentliga 

organisationer, när det gäller effektivitet, tillgänglighet och service (Elg, Wihlborg & 

Örnerheim, 2017). De olika styr- och ledningsmodeller som finns i den offentliga sektorn har 

också utmaningar som inte finns i den privata företagsvärlden (Thylefors, 2012). För att klara 

av att möta och uppfylla de olika krav som ställs på den kommunala verksamheten krävs ett 

gott ledarskap som kan arbeta resurseffektivt med hög kvalitet och kan attrahera, behålla och 

vidareutveckla kompetenta medarbetare. Redan för dryga 60 år sedan visade en pionjär inom 

kvalitetsarbete, Joseph Juran, vikten av ledningens engagemang för kvalitetsfrågor (Juran & 

Godfrey, 2000). Man kan gå så långt som att säga att högsta ledningens äkta engagemang 

krävs för att nå framgång inom kvalitetsområdet (Sandholm, 2001).  

 

Då kraven på förändringstakt och allt snabbare omvärldsförändringar är ett faktum ger detta 

att ett offensivt kvalitetsarbete behövs, där arbetet med ständiga förbättringar blir en naturlig 

del och integreras i verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2012). En avgörande faktor för att 

motivera medarbetare är just ledarskapet, att skapa delaktighet och engagemang, att löpande 

följa upp verksamhetens förbättringsarbete (Sörqvist, 2004). Vissa ledarbeteenden betyder 

särskilt mycket för att skapa engagemang och delaktighet (Yukl, 2012). Betydelsen av 

ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet betonas också av Oakland (2011). Det 

står klart att framgångsrika organisationer behöver engagerade ledare. Hur gör dessa chefer 

för att skapa delaktighet och hur ser deras ledarskap ut? 

 

Vid halvårsskiftet 2016 uppgick Sveriges folkmängd till 9 906 331 personer. Det var en 

ökning med drygt 55 000 personer sedan årsskiftet 2015-2016 och i nio av tio kommuner 

ökade befolkningen (SCB, 2017). I dessa kommuner är behovet av ett gott ledarskap med 

förmågan att rekrytera och ta till vara medarbetarnas engagemang och kompetens stort. Hur 

arbetar framgångsrika enheter? Hur ser ledarskapet ut och hur arbetar cheferna med 

delaktighet? För att bidra till en ökad förståelse när det gäller framgångsfaktorer hos ledare i 

kommunal verksamhet kommer denna studie att undersöka dessa delar i en fallstudie. 

1.1 Syfte 

Syftet är att få en förståelse för framgångsfaktorer när det gäller ledarskap och delaktighet i 

kommunal verksamhet.  

1.2 Forskningsfrågor 

Vilka faktorer är utmärkande för ledarskapet hos framgångsrika kommunala verksamheter? 

På vilket sätt bedrivs arbetet med delaktighet i framgångsrika kommunala verksamheter? 
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2. Teori 

I teoriavsnittet beskrivs den teori som bedöms relevant för att svara på studiens syfte. Den är 

tänkt att sätta in läsaren i området för studien och ge en samlad bild av det som studien 

omfattar.  

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen 

Offensiv kvalitetsutveckling är den svenska benämning som Bergman och Klefsjö (2012) 

använder för Total Quality Management, TQM. Det är en modell som betonar den totala 

kvaliteten i alla delar av verksamheten. I offensiv kvalitetsutveckling är kvalitetsfrågorna 

integrerade i verksamheten. Man 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. Med offensiv 

menas att aktivt förebygga, förändra och förbättra och inte kontrollera och reparera. Med 

utveckling menas dels att kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående arbete och inte ett speciellt 

projekt, dels att det handlar om att utveckla produkter och processer. Med utveckling menas 

också att stödja den personliga utvecklingen hos människorna som arbetar i dessa processer 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Flera studier visar att det finns en koppling mellan en ökad 

lönsamhet i verksamheten och offensiv kvalitetsutveckling (Hansson & Eriksson, 2002, 

Hendricks & Singhal, 2001, Sörqvist, 2004). Det finns samtidigt en kritik mot att arbetet med 

förbättringar går för långsamt och att ständiga förbättringar som koncept bör ersättas av 

ständiga innovationer för att möta behovet av en allt mer växlande omvärld (Cole, 2002). 

 

 
Figur 2.1 Kvalitetsutvecklingens grundregel (Bergman & Klefsjö, 2012, s 47). 

 

Offensiv kvalitetsutveckling är en helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar för 

att nå högre kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång. Ledningen måste fastställa 

företagets syn på kvalitetsfrågor och vara förebilder och aktivt delta i det praktiska arbetet. 

Om ledningen inte i handling visar att kvalitet är minst lika viktigt som exempelvis direkta 

kostnader och leveranstider, kommer inte heller medarbetarna att göra en sådan värdering 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Oakland (2014) visar på att ett effektivt ledarskap och offensiv 

kvalitetsutveckling tillsammans resulterar i att verksamheter och organisationer gör rätt saker, 

och rätt från början. 
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Figur 2.2 Offensiv kvalitetsutveckling. Fritt från Klefsjö et al (1999, s 9). 

 

Ett framgångsrikt arbete med offensiv kvalitetsutveckling bygger enligt Bergman och Klefsjö 

(2012) på att det finns ett engagerat ledarskap. Detta ledarskap ska stödjas av olika 

värderingar som tillsammans ger en helhet, vilket skapar en kultur för offensiv 

kvalitetsutveckling. Ledningens engagemang och betydelsen av en gemensam kultur med 

gemensamma värden betonas också av Oakland (2011), som lyfter vikten av ledningens 

förmåga att fokusera på att arbeta förebyggande istället för att leta brister. Även Kanji (2008) 

pekar på ett framgångsrikt ledarskap för att en organisation ska nå framgång. En grund för 

framgång är innovation och för att lyckas krävs att ledaren lyckas med att utveckla och 

kommunicera företagets vision och värderingar, kan definiera organisationens uppdrag och 

välja och implementera en strategi för arbetet och sedan leda detta i organisationen. 

Framgångsrikt ledarskap har därmed sin botten i organisationens grundvärderingar (Kanji & 

Moura, 2001).  

 

Värderingarna i offensiv kvalitetsutveckling beskrivs som hörnstenar (Bergman & Klefsjö, 

2012) och kallas hörnstensmodellen.  

 

 
Figur 2.3 Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012, s 40). 
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Värderingarna som det engagerade ledarskapet vilar på beskrivs av Bergman och Klefsjö 

(2012): 

 Sätt kunderna i centrum. Det är viktigt att förstå sina kunder och ha kundens 

perspektiv för ögonen. 

 Basera beslut på fakta. Använd de sju ledningsverktygen som hjälp för att strukturera 

och analysera verbal information och de sju förbättringsverktygen för att strukturera 

och analysera numerisk information. 

 Arbeta med processer. Processer är nätverk bestående av sammanhängande 

aktiviteter som upprepas i tiden.  

 Arbeta ständigt med förbättringar. Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara 

bra. Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad. Ett 

verktyg i förbättringsarbetet är förbättringscykeln, PDSA-hjulet (Plan, Do, Study, 

Act).  

 Skapa förutsättningar för delaktighet. En positiv människosyn genomsyrar arbetet. 

Som medarbetare behöver vi utveckla vår självtillit, dialogförmåga, målmedvetenhet, 

medskapandeförmåga och vår förmåga till erfarenhetslärande. Ledningen måste 

därför stödja och stimulera utvecklingen av dessa och andra egenskaper. 

 

Hörnstenarna samverkar för att skapa en helhetsbild och under hörnstenarna, som en bas, 

ligger att utveckla ett engagerat ledarskap. Bergman och Klefsjö (2012) understryker hur 

viktigt ett starkt och engagerat ledarskap är för att åstadkomma en kultur för offensiv 

kvalitetsutveckling, liksom för allt förändringsarbete överhuvudtaget. Chefer på olika nivåer 

måste vara trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation och fungera som föredömen. 

Ett bra ledarskap får medarbetarna att känna sig trygga i sitt arbete och stolta över vad de 

själva, gruppen och organisationen skapar. Ett bra ledarskap bidrar också till att medarbetare 

får både självkänsla, det vill säga känner sig uppskattade för den de är och självförtroende det 

vill säga känner uppskattning för det de presterar. Genom att inte ge människor tillräckligt 

förtroende gör vi människor opålitliga. Ett sätt att åskådliggöra hur förtroende och delegering 

av ansvar påverkar medarbetarna är den onda och den goda cirkeln (ibid).  

 

                                  

 Den onda cirkeln  Den goda cirkeln 
 
Figur 2.4 En ond och en god cirkel som är kopplade till effekten av delegering av ansvar och befogenheter 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s 49). 
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2.2 Ledarskap 

 
Figur 2.5 Deming, W. E. (1993, The New Economics for Industry, Goverment, Education, s 18. Från föreläsning 

om ledarskap, chefskap och kvalitetsrörelsen, Mittuniversitetet 2015-10-12 – 13). 

 

Under senare år har skillnaderna mellan ledare och chef lyfts fram alltmer (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Termen chef förklaras som en position man får genom att utnämnas till den 

medan rollen som ledare erhålls genom legitimitet från medarbetarna. De olika positionerna 

och rollerna kan ofta gå hand i hand, men ibland kan en person vara ledare utan att vara chef 

och vice versa. Också Yukl (2012) pekar på skillnaden mellan ledarskap och chefskap och att 

en person kan vara ledare utan att vara chef och vice versa att inneha en chefsposition utan att 

för den skull leda. Här visar Yukl (2012) på kvalitativa skillnader mellan ledarskap och 

chefskap inom forskningen, allt från att en och samma person inte kan vara både chef och 

ledare, till att de är olika processer eller roller. Slutsatsen är att de flesta forskare ser att en 

framgångsrik chef också måste vara en ledare. Yukl har själv studerat komplexiteten i hur de 

båda processerna bör integreras.  

 

Det finns olika definitioner av ledarskap där de flesta bygger på antagandet att ledarskap är en 

process i vilken en eller flera personer påverkar andra avsiktligt, detta i syfte att leda och 

strukturera, att underlätta relationer och aktiviteter i en grupp eller en organisation (Yukl, 

2012). Själv definierar Yukl ledarskap på detta sätt: 

Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara 

överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap 

är också den process som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt 

arbete mot delade mål. 
Yukl (2012, s 11) 

 

Enligt Yukl (2012) finns fyra grundläggande processer i chefsarbetet: 

 
Figur 2.6 Fyra processer som genomsyrar chefers arbete där varje arbetsmoment kan involvera mer än en 

process (Yukl, 2012, s 50). 
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Ledarskap kan ses som en relation mellan medarbetarna och ledaren. Genom medarbetarnas 

förväntningar och krav skapas delvis ledarskapet av medarbetarna själva. Ett framgångsrikt 

ledarskap bygger på ett relationsorienterat ledarskap i kombination med förändrings- och 

strukturell orientering (Larsson & Vinberg, 2010). Ledarskap handlar om nära samarbete för 

att tillsammans se hur problem kan lösas genom nya angreppssätt. Här blir ledaren den som 

visar färdriktningen och skapar delaktighet i organisationen för att sedan fatta beslut. I 

ledarskapet ingår att delegera befogenheter och ansvar. Ett gott ledarskap stimulerar alltså 

andra att utveckla och utöva ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2012). Kotter (1990, i Yukl, 

2012) ser att ledarskapet strävar efter att uppnå förändring och att chefskapet strävar efter 

ordning och förutsägbarhet. Ett annat sätt att beskriva skillnaderna i chefskap och ledarskap är 

att chefen ”gör rätt saker”, medan ledaren ”gör saker rätt”. 

2.2.1 Ledarskapets struktur 

Chefsarbetets typiska aktivitetsmönster beskrivs som långa arbetsdagar och med hård 

arbetsbelastning (Yukl, 2012). Forskningen inom området kan sammanfattas i beskrivningen 

att arbetet är varierat och splittrat, att en stor del av interaktionerna med andra sker på andras 

initiativ och att arbetet ofta är reaktivt snarare än proaktivt. Fokus ligger oftare på aktuella 

problem än på långsiktiga strategier. Yukl (2012) menar att beslutsprocesserna oftast präglas 

av förvirring och oordning snarare än på rationalitet och hänvisar till Hambrick m fl (2005, i 

Yukl 2012) som funnit att ju större arbetskraven och stressen är för chefen desto mindre är 

sannolikheten att noggranna analyser och undersökningar av för- och nackdelar ligger till 

grund för besluten som fattas. 

 

Ledarskapets struktur handlar om att tillsammans med medarbetarna skapa en vision, som 

skapar en färdriktning för organisationen, där ledarskapet ska stödja, inspirera och motivera så 

att medarbetarna färdas i visionens riktning (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett framgångsrikt 

ledarskap får på så sätt sin botten i organisationens grundvärderingar (Kanji & Moura, 2001). 

Bergman och Klefsjö (2012) lyfter vikten av att kommunicera visionen i organisationen och 

förankra den hos medarbetarna. För att klara detta måste cheferna också kunna argumentera, 

inspirera och presentera visionen i sin kommunikation. En väsentlig del av ledarskapet är 

alltså kommunikation, det handlar om att förklara och beskriva och argumentera för att 

övertyga och skapa delaktighet och förståelse i olika frågeställningar (Bergman & Klefsjö, 

2012). Chefsarbetet förändras hela tiden och chefskapet handlar idag till stor del om att förstå 

och kommunicera (Yukl, 2012). Förmågan att påverka människor från olika kulturer och 

samarbete är viktiga delar där empati och respekt och förståelse blir allt viktigare. Även den 

nya tekniken spelar in och elektronisk kommunikation blir allt viktigare. Många 

organisationer utgår från team och ledaren förväntas fungera som coach snarare än chef.  

 

Yukl har sammanställt Mintzbergs chefsroller (1973, i Yukl 2012) som roller som gäller för 

alla chefer, men kan variera i betydelse från en typ av chef till en annan. Utgångspunkten är 

typen av chefsbefattning men också vem som innehar befattningen. Det handlar om 

interpersonella beteenden, informationsroller och beslutsroller. I ledarrollen beskrivs hur 

chefen är ansvarig för att hans eller hennes enhet fungerar som en del av helheten. Här måste 

chefen motivera medarbetarna och ge förutsättningarna för arbetet. De chefsaktiviteter som 

knyts till ledarrollen är bland annat vägledning, uppmuntran och kritik. Ibland kan olika 

personer ställa krav som är oförenliga på en chef och då uppstår rollkonflikter. Exempelvis 

kan olika krav komma från överordnade chefer och medarbetarna, och det kan vara svårt att 

leverera allas förväntningar. Collins (2001) analyser av ledarskap i framgångsrika företag 

listar ett antal framgångsfaktorer för chefer; att de har både personlig ödmjukhet och 

professionell drivkraft, de drivs av en stark ambition, är resultatinriktade och arbetar för 
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organisationen och medarbetarna snarare än för sig själva. Detta yttrar sig genom att de tar på 

sig ansvaret för eventuella misslyckanden och ger medarbetarna äran för framgångar. 

 

Chefer har ofta en hård arbetsbelastning, vilket beskrivs av Yukl (2012) och arbetar långa 

dagar och har svårt att koppla bort arbetet när de är lediga. Arbetet är många gånger splittrat 

och blir ofta reaktivt istället för proaktivt. Många olika kontakter inom och utom 

organisationen präglar vardagen. 

 

 
 
Figur 2.7 En chefs kontaktnät, fritt efter Yukl (2012, s 31). 

2.2.2 Ledarskap enligt Deming 

Demings (Deming 1986, 1993 i Bergman & Klefsjö 2012) syn på ledarskap bygger på ideal 

och mänskliga värderingar. Det är fjorton punkter totalt som lyfter medskapande, 

demokratiska värderingar och ett kommunikativt ledarskap. 

 
Figur 2.8 Demings 14 punkter för ledarskap (1986, 1993 i Bergman & Klefsjö 2012, s 407-411). 

 

Demings 14 punkter för ett gott ledarskap 

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 enbart 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 barriärerna mellan avdelningar. 

10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället. 

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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Här lyfts vikten av att ledare ska fokusera på utvecklingen av medarbetarna och de processer 

de arbetar i. Ledningen ska arbeta för en ständigt förbättrad arbetsmiljö och skapa en 

helhetssyn inom hela organisationen. Ledarna ska skapa en positiv arbetsmiljö och 

arbetssituation som uppmuntrar medarbetarna att ta egna initiativ till utveckling och ständiga 

förbättringar. Genom att ha en insiktsfull kunskap som ledare kan denna förbättringskunskap 

skapas i organisationen. Också Söderlund (1997) pekar på vikten av företagets ledarskap. Han 

utgår från kundtillfredsställelse och vilken organisation som bäst möter kundens önskemål 

och behov. Söderlund (1997) menar att en organisation med hög grad av marknadsorientering 

ger nöjda kunder och lyfter sedan de egenskaper en organisation ska ha för att uppfylla detta: 

 Samverkan mellan avdelningar i kundfrågor. 

 Decentralisering. 

 Engagemang från ledningen i kundfrågor. 

 Belöningssystem som fokuserar på kundtillfredsställelse. 

 Rekrytering av kundorienterade medarbetare. 

 Utbildning av medarbetare i kundfrågor. 

Här kan man se att dessa delar sammanfaller i stort med Demings punkter för ett gott 

ledarskap. Det handlar om att samarbeta inom och mellan avdelningar mot ett gemensamt 

mål, att ge befogenheter och delegera till medarbetarna och att skapa engagemang inom 

organisationen. Även Söderlund (1997) lyfter vikten av ut- och fortbildning av medarbetarna. 

 

Många av Demings 14 punkter bygger på en humanistisk grundsyn och en tro på att 

människan faktiskt handlar positivt och vill göra ett bra arbete bara det inte hade byggts upp 

ett antal hinder, framför allt i form av negativa förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Dessa tankegångar stöds också av Pink (2010, i Bergman & Klefsjö, 2012) som lyfter 

betydelsen av inre motivation. Det är den inre motivationen, det egna intresset och viljan att 

komma på kreativa lösningar som är stimulerande. Ett moraliskt ledarskap, där etik- och 

värdegrundsfrågor är grunden ger ett både hållbart och framgångsrikt ledarskap över tid 

(Maguad & Krone, 2009). 

 

Det finns som beskrivits ovan en stark koppling mellan ett framstående och framgångsrikt 

ledarskap och offensiv kvalitetsutveckling (Hansson & Eriksson, 2002, Hendricks & Singhal, 

2001, Sörqvist, 2004). För att lyckas ligger ansvaret hos ledarna att kommunicera 

organisationens vision och strategier genom att motivera och utrusta medarbetarna. 

Medarbetarna ska utrustas med verktyg och befogenheter för att kunna uppnå målen och 

arbeta med förbättringar och utveckling (Oakland, 2014). Ledarskap är till stora delar 

kommunikation och en väsentlig del av ledarskapet består av att förklara, beskriva och 

argumentera och därigenom kommunicera olika frågeställningar för att skapa delaktighet, 

förståelse och övertygelse (Yukl, 2012).  

2.2.3 Ledarskap i offentlig verksamhet 

Offentlig sektor har en politisk styrning och ingår som en del av vårt samhällssystem. Den 

politiska styrningen har såväl ekonomiska- och juridiska- som ideologiska styrsystem 

(Thylefors, 2012). Detta ger att offentlig verksamhet bedriver service utan vinstintresse, är 

underordnade en politisk kontroll och har en finansiering som innebär ett styr- och 

kontrollinstrument för politiken.  
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2.3 Förändringsledning 

 
Figur 2.9 Ordmoln, synonymer till förändring. 

 

För en del teoretiker är själva kärnan i ledarskapet den att leda i förändring, det är både det 

viktigaste och det svåraste ansvarsområdet för en ledare (Yukl, 2012). Ljungberg och Larsson 

(2012) menar till och med att den största utmaningen för framtidens ledare kommer vara att 

hantera och leda ständig förändring. Enligt Yukl (2012) är det alla som ingår i organisationen 

som kan ta initiativ till förändring eller bidra till att göra förändringen framgångsrik, även om 

de stora förändringarna oftast vägleds av ledningsgruppen. En utmaning för ledningen är att 

uppnå en systematisk och kontinuerlig förbättring i hela organisationen, detta görs på bästa 

sätt genom att ta fram upprepade och konsekvent tillämpade beteendemässiga rutiner, så 

kallade kator (Rother, 2013). För att sedan kunna få igenom en förändring i en organisation på 

ett framgångsrikt sätt belyser Yukl (2012) vikten av att ledaren behöver förstå de olika faserna 

i förändringsprocessen, och vilka modeller som kan användas för att förstå olika typer av 

förändring och hur man kan lösa dem. Inom den offentliga sektorn initieras oftast 

förändringsprojekt av ledning eller politiker och endast var tionde initiativ kommer från 

medarbetare (Thylefors, 2012). Cole (2002) pekar på att det vardagliga och stegvisa 

förändringsarbetet är för tidskrävande. Att det går för sakta i förhållande till de krav och 

behov som omvärlden ställer på verksamheterna. Det finns en tröghet i arbetet med ständiga 

förbättringar som gör verksamheten stelbent i en allt mer föränderlig värld (Cole, 2002).  

 

Ibland möts förändringar med acceptans av medarbetarna, mycket beroende på om 

medarbetarna ser förändringen som nödvändig. Ofta finns dock ett motstånd mot förändring, 

vilket är en naturlig reaktion hos människor som vill skydda sina egna intressen och känslan 

av att själv bestämma. Yukl (2012) listar ett antal orsaker till motståndet. 
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Figur 2.10 Orsaker till motstånd (Yukl, 2012, s 375-576).  

 

Enligt Yukl (2012) tar det ofta flera år att införa stora förändringar inom en organisation, och 

gör en liknelse med att vända en supertanker till sjöss. 

2.3.1 Förändringsprocesser  

Förändringsprocessen kan förklaras i olika steg och stadier. Lewins kraftfältsmodell (1951, i 

Yukl, 2012) är en av de tidigaste processteorierna som delar in förändringsprocessen i tre 

faser: 

 Upptining – När man inser att det gamla sättet att göra saker inte längre fungerar. 

 Förändring – När man letar efter nya sätt att göra saker och väljer en lovande modell. 

 Nedfrysning – När den nya metoden införs och blir etablerad. 

Alla faserna är viktiga för att förändringen ska vara framgångsrik, och om man försöker 

hoppa över upptiningsfasen och gå direkt till förändringsfasen kan man mötas av starkt 

motstånd eller likgiltighet. Detta gör att en förändringsplan bör arbetas fram där man gör en 

systematisk diagnos och problemlösning för förändringsfasen. Det är viktigt att skapa 

konsensus för att förändringen också ska kvarstå och att man inte återgår till det som var 

tidigare (Yukl, 2012). 

 

När det gäller olika reaktioner på förändringar beskriver Yukl (2012) en processteori för hur 

människor kan reagera. Reaktionsmönstret för förändring har fyra stadier: 

 Förnekelse – Den första reaktionen. 

 Ilska – Man blir arg och vill ha någon att skylla på, man vill inte ändra sitt arbetssätt. 

 Sorg – Här slutar man att förneka att förändringen är oundviklig och sörjer det man 

förlorat. 

 Anpassning – Det sista stadiet där man accepterar situationen och går vidare. 

Sörqvist (2004) tar upp att människor reagerar olika mycket på förändringar och att den 

vanligaste grundinställningen är tveksamhet. Mycket handlar om hur förändringen stämmer 

med personernas värderingar och världsbild. Yukl (2012) menar att många människor 

Orsaker till förändringsmotstånd enligt Yukl 

Bristande förtroende. Exempelvis om medarbetarna misstror skälet till förändringen och 

tror att ledaren har en dold agenda. 

Föreställningen att förändring inte är nödvändig. Exempelvis om medarbetarna tror att det 

räcker med mindre eller stegvisa förändringar för att lösa problemet. 

Föreställningen att förändring inte är genomförbar. Exempelvis att den föreslagna 

lösningen inte löser problemet. 

Ekonomiska hot. Exempelvis att medarbetarna kan förlora förmåner eller inkomster genom 

förändringen. 

Hög relativ kostnad. Exempelvis om medarbetarna ser att kostnaden för förändring inte 

motsvaras av förbättringen. 

Oro för personliga misslyckanden. Exempelvis om medarbetarens specialistkunskaper 

ersätts eller uppgifterna försvinner efter förändringen. 

Förlust av status och makt. Exempelvis om förändringen medför att medarbetarens egna 

ansvarsområde förlorar i betydelse. 

Hot mot värderingar och ideal. Exempelvis om förändringen inte stämmer överens med 

medarbetarnas värderingar. 

Motvilja mot inblandning. Exempelvis om medarbetaren inte vill styras av andra och inte 

ser hur de har möjlighet att påverka hur förändringen ska ske. 
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behöver hjälp att ta sig igenom de olika stadierna för att kunna komma till anpassningen. 

Kotter (föreläsning om förändringsarbete, Mittuniversitetet 2015-10-12 - 13) visualiserar 

förändringsarbetet i tre faser och åtta steg: 

 

 
Figur 2.11 Kotters förändringstrappa (fritt efter föreläsning om Kotter och förändringsarbete. Mittuniversitetet i 

Östersund, 2015-10-12 – 13). 

 

För att kunna skapa ett förändringsklimat behöver ledningen kunna uppmuntra medarbetarna 

och sedan implementera och bibehålla förändringen genom ett antal steg (Kotter i Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

 
Figur 2.12 Steg i arbetet med förändring enligt Kotter (Kotter, i Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Steg i förändringsarbete enligt Kotter 

1. Känsla av akut behov, Etablera bärande argument för varför förändringen ska genomföras. Skapa insikt om och 

förståelse för och acceptans för förändringsbehovet, vilka hinder eller utmaningar som verksamheten står inför. 

Skapa legitimitet åt förändringen och ge dramatiska bevis, gärna med objekt man kan ta på. Underskatta inte 

självgodhet, ängslan, trots och pessimism, de är hinder i arbetet för att motivera förändringsprocessen. 

2. Bygg team med förändringsledare, Bygg ett starkt ledningsteam som är överens om varför förändringen behövs. 

Viktiga nyckelegenskaper för gruppen är: inflytande, trovärdighet, kompetens, kontakter och att leva som man lär. 

Dessutom måste teamet visa entusiasm och engagemang och vara ett gott exempel. 

3. Vision, Det krävs även en plan och en budget. Visionen beskriver horisonten och strategin visar hur vi ska nå 

horisonten. Detta sker genom att strategin förstärker känslan från visionen. En plan visar sedan steg för steg hur 

strategin ska genomföras. En budget visar planens ekonomiska del. Budgeten kan behövas även för andra resurser. 

4. Kommunicera, Kommunicera brett för ett stort engagemang. Använd alla kommunikationsmöjligheter för att 

ständigt förmedla vision och strategi, exempelvis genom gruppmöten, nyhetsbrev, tidningar och enskilda samtal. 

Se till att den vägledande gruppen uppvisar det beteende som förväntas av medarbetarna. Gruppen är förebilder 

för medarbetarna. Tala enkelt och till hjärtat. Tala också till rädslan, misstron, ilskan och förvirringen. 

5. Möjliggör agerande, Säkerställ ett effektivt lärande. Avlägsna hinder genom att förändra det som underminerar 

förändringsarbetet. Uppmuntra till risktagande och nyskapande idéer och aktiviteter och satsa på lärande. Ge 

positiv återkoppling och erkännande.  

6. Skapa snabba framgångar, Etablera piloter och visa upp framstegen. Skapa tidiga framgångar – ju mer 

meningsfulla för andra desto bättre. Pilotområden är mycket viktiga då de ger framgångar som många ser och kan 

visualisera. Ta hem lågt hängande frukt som kopplas till visionen. 

7. Bredda arbetet, Fortsätt utveckla piloternas in- och utflöde. Arbeta igenom pilotområdet ordentligt – lär av 

erfarenheter och sprid arbetssätten. Kom ihåg att visualisera förändringsprocessen. Utnyttja också den ökade 

trovärdigheten för att förändra det som inte stödjer förändringsarbetet.  

8. Förankra i kulturen. Sprid förändringen i hela verksamheten och etablera ett levande system. Betona sambandet 

mellan nya beteenden och framgången. Gör de som handlar enligt den nya normen synliga. Berätta om och om 

igen om den nya organisationen, vad den gör och i vilka delar den lyckas. Detta ger en ständig förbättring. 

Skapa ett förändrings-

klimat 

Uppmuntra och skapa möjlig-

heter till förändring 

Implementera och bibehåll 

förändring 
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2.3.2 Ledarens budskap - motivation till förändring 

För att kunna göra stora organisationsförändringar behöver man oftast också göra 

förändringar i organisationskulturen. Yukl (2012) tar upp att genom att förändra kulturen i 

organisationen så kan ledningen påverka motivationen hos medarbetarna och hur de agerar. 

Även Sörqvist (2004) trycker på hur viktigt det är att förstå vad som motiverar människor och 

hur man kan öka motivationen. Det finns olika sätt att påverka kulturen och Yukl (2012) har 

grupperat tidigare forskning i två breda kategorier där den första är den starkaste: 

 Ledarskapsbeteende – där ledarens direkta åtgärder lyfts. 

 Program, system, strukturer och kulturformer – där dessa skapas eller förändras. 

För att främja motivation och uppmuntra till ett positivt klimat för förändringar behöver 

ledaren kunna skapa en miljö där man strävar efter att utveckla och upprätthålla en kultur som 

främjar, uppmuntrar och stödjer kreativitet på jobbet (Byun et al, 2016). Ledarskapsbeteende 

handlar om att en ledare förmedlar och kommunicerar budskap som också måste stödjas av 

ledarens handlingar och beslut (Yukl, 2012). Här är det intressant att notera att en ledare 

också förmedlar ett budskap om att något inte är viktigt om det inte uppmärksammas. 

Budskapet förmedlas sedan genom program och system. Exempelvis är introduktionsprogram 

för nyanställda en viktig del för att lära nya medarbetare om de värderingar och den kultur 

som organisationen präglas av.  

 

Organisationsstrukturen och organisationskulturen hänger ihop, exempelvis återspeglar en 

decentraliserad struktur en tro på enskilda initiativ och gemensamt ansvar. Även 

utformningen av lokalerna påverkar – är det större rum för vissa kategorier utifrån position 

eller utifrån behov, får alla använda alla gemensamhetsutrymmen på samma villkor? Även 

ritualer och symboler påverkar organisationens kultur. Berättelser och ceremonier kan stärka 

budskap och värderingar om de är förankrade i verkligheten. Yukl (2012) pekar på att en av 

de viktigaste komponenterna i organisationens kultur är hur medarbetarna uppfattar den 

särskilda kompetens som organisationen har till skillnad från andra. Ofta är kulturen stark i 

unga, framgångsrika organisationer, där ledaren för över sin vision till medarbetarna som i sin 

tur för över till nyanställda. Grundaren och ledaren är närvarande och symboliserar och 

förstärker kulturen. På samma sätt ser Yukl (2012) att det rent allmänt är mycket svårare för 

en mogen organisation att förändra kulturen. I en mogen organisation påverkar oftast den 

existerande organisationskulturen de nyanställda ledarna mer än tvärtom. För att få en 

organisation i mästarklass krävs vad Collins (2001) kallar en “disciplinerad kreativitet”, där 

kombinationen av entreprenörsanda och disciplin i förbättrings- och förändringsarbetet båda 

är prioriterade. 

 

Hierarkisk 

organisation 

Organisation i 

mästarklass 

Hög 

 

En kultur präglad 

Byråkratisk 

organisation 

Nystartad 

organisation 

av disciplin 

 

Låg 

Låg Entreprenörsanda Hög 

 
Figur 2.13 Organisation i mästarklass, fritt från Collins (2001, i Bergman & Klefsjö, 2012, s 406).  

 

Vilka delar behöver då ingå för att arbeta med förändringsarbete och skapa en ny, eller befästa 

en tidigare kultur i en organisation? En viktig del är att utveckla en vision, en vision som visar 
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på en riktning för organisationen som alla kan enas kring och kan rättfärdiga de förändringar 

som kommer att krävas. Följande riktlinjer för att formulera en vision ges nedan (Yukl, 2012). 

 

 
Figur 2.14 Riktlinjer för att formulera en vision enligt Yukl (2012, s 389).  

 

En annan del i förändringsledningen är att se och utveckla skillnaderna i vardagens 

oförutsedda händelser för att utveckla nya vägar i arbetet (Brinck & Tanggaard, 2016). Det 

finns en stor potential i att analysera det vardagliga för att upptäcka möjliga förbättringar. För 

att sedan kunna förändra är det av vikt att fokusera på förebyggande arbete snarare än 

åtgärdande. Detta kräver ett annat tänkande av ledarskapet och ett sätt att leda som både 

förutsätter och möjliggör delaktighet av medarbetarna (Oakland, 2011). Det finns studier som 

visar att ledare kan öka anställdas kreativitet genom att ge medarbetarna möjlighet att ta risker 

och att dela makten. Genom att få medarbetarna utanför sin bekvämlighetszon ökar det 

medarbetarnas motivation och engagemang i arbetet, och det skapar en positiv stämning och 

som påverkar kreativiteten. Motivation är en viktig faktor för att få kreativa medarbetare 

(Byun et al, 2016). 

2.4 Delaktighet - medskapande och medarbetarskap 

Delaktiga medarbetare på alla nivåer i en organisation är en nyckel till framgång (Oakland, 

2011). Salancik (1977, i Bergman & Klefsjö, 2012) lyfter att det är sammanhanget och 

omgivningen som bestämmer hur vi beter oss och vilket ansvar vi tar. Delaktighet och 

ansvarstagande kräver att en arbetsuppgift är: 

Tydlig – vi måste förstå vad den innebär, göra en klar avgränsning av ansvarsområdet och 

beskriva innehållet i arbetsuppgiften. 

Slutgiltig – Det har betydelse vad jag gör då det inte finns någon annan som rättar till det som 

blir fel. 

Offentlig – Vi påverkas av hur vår omgivning ser på oss. Om arbetsuppgiften är öppen och 

offentlig och vi är intresserade av att omgivningen ser positivt på oss så ökar motivationen att 

göra ett bra jobb. 

Riktlinjer för att utforma en vision enligt Yukl 

Engagera viktiga intressenter. Ledaren behöver stöd för att förankra visionen i 

organisationen, hos chefer, ägare och medarbetare. 

Identifiera gemensamma värderingar och ideal. Om en vision inte talar till 

medarbetarnas värderingar och inte känns relevant har den ingen attraktionskraft. Den 

måste skapa engagemang och stämma överens med medarbetarnas ideal. 

Identifiera strategiska mål med bred attraktionskraft. Att enas kring strategiska mål 

kan vara lättare än att enas kring en bredare vision, därför kan man börja med målen 

för att övergå till vilka ideal som ska ligga till grund för visionen. 

Identifiera relevanta delar av den gamla ideologin. Även om ett företag ska göra en 

helomvändning finns det säkert delar i det gamla som är värda att värna och behålla. 

Detta kan då stärka övergången till det nya. 

Koppla visionen till kärnkompetenser och utvärdera visionens trovärdighet. För att 

vara trovärdig måste visionen, utöver att vara utmanande, också vara möjlig att 

uppnå. Genom att koppla medarbetarnas förmåga att lösa problem kan optimism 

skapas för visionen. Om man visar på tidigare lyckade gemensamma 

problemlösningar kan man hitta gemensam kraft inför de nya utmaningarna. 

Analysera och förfina visionen kontinuerligt. Arbetet med att utveckla en vision över 

tid är en process där visionen kan göras mer trovärdig genom symboler och metaforer 

för att fånga själva kärnan i visionen. Ibland krävs mindre korrigeringar och ibland 

större förändringar. 



 

 

16 
 

Självvald – Det är viktigt att känna sig som ägare till sina handlingar genom att: 

 Man upplever valmöjligheter 

 Känner ett yttre tryck för handling 

 Känner att resultatet är av betydelse 

 Många andra är inblandade. 

 

Sammanhang Psykologiskt tillstånd Slutresultat 

Tydlig 

Slutgiltig 

Offentlig 

Självvald 

Känsla av delaktighet och ansvar Kvalitet i handling 

Figur 2.15 Modell för delaktighet och ansvarstagande enligt Oliver (1990, i Bergman & Klefsjö, 2012, s 367).  

 

Ledaren arbetar för att involvera medarbetaren i beslutsfattandet genom att de deltar. Yukl 

(2012) beskriver tre metoder: 

 Ledaren konsulterar medarbetare innan beslut fattas.  

 Ledaren samlar medarbetarna för diskussion och för att sedan fatta ett gemensamt 

beslut. 

 Ledaren delegerar befogenhet och ansvar till någon eller några medarbetare att besluta 

om vissa sakfrågor.  

 

Det deltagande ledarskapet har många positiva effekter och Yukl (2012) nämner fyra: 

Beslutskvalitet, acceptans för beslut, tillfredsställelse med beslutsprocessen och ökad kunskap 

hos deltagarna. Genom att få medarbetarna att tro på sin egen förmåga att lyckas blir arbetet 

mer effektivt och Carmeli et al (2011) pekar på att delaktigheten påverkar medarbetarna som 

grupp på olika sätt: 

 Genom uppmuntran där ledaren ingjuter självförtroende att klara utmanande uppdrag.  

 Genom ett beteende av samverkan där ledaren på ett inkluderande och samverkande 

sätt uppmuntrar medarbetarna att vara lojala mot gruppens gemensamma mål. 

 Genom kommunikation där ledaren ständigt påminner om vikten av samarbete, vilket i 

sin tur ökar samarbetet i gruppen.  

 

Arbetet bör organiseras så att det är lättare att identifiera de olika arbetsuppgifternas 

slutresultat, de färdiga produkterna eller tjänsterna. Detta kan öka både tydligheten och 

känslan för konsekvensen av fel (Bergman & Klefsjö, 2012). Det är också av högsta vikt att 

ledningen tydligt visar vad de förväntar sig av medarbetarna, och sig själva, för att nå 

organisationens mål (Ingelsson, 2013). Det är genom organisationens medarbetare som 

kvalitet skapas, och inte genom teknik eller kontroll och mätsystem som bara är verktyg i 

arbetet med att arbeta fram rätt kvalitet (Edvardsson et al, 1998). 

 

Delaktighet kan underlättas genom förändringar i organisations- och ledningssystem och 

förändringar i ledarskap. För att nå större framgång krävs mer än delaktighet, det krävs att 

varje medarbetare själv tar ansvar för initiativ och utvecklingsinsatser, det krävs ett 

medskapande (Bergman & Klefsjö, 2012). Medskapande innebär att man tillsammans med 

andra är aktivt skapande i sitt förhållningssätt. Medskapande är ett engagerat, aktivt 

bidragande och understödjande sätt att vara delaktig. Målet med medskapande är det 

gemensammas bästa uttryckt i form av vad vi vill uppnå, verka för och utveckla. 

Medarbetarskap (Bergman & Klefsjö, 2012) syftar på en önskvärd form av delaktighet som 

handlar om att skapa möjligheter till och underlätta för alla att vara aktiva, initiativtagande 

och engagerade medarbetare som aktivt bidrar till utvecklingen. Att stimulera och utveckla 

medskapande och medarbetarskap innebär att man bidrar till medarbetarnas personliga 
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utveckling. Det finns en inlärd underskattning av den egna möjligheten att vara en 

betydelsefull, kapabel och behövd person. Tillit till sig själv och sina medmänskliga 

gemenskaper behövs. För att bli aktiva, engagerade och därmed medskapande krävs att vi 

vågar pröva något nytt för att lyckas. Risken finns att misslyckas och vi måste våga utsätta oss 

för risken att misslyckas. Det måste därför vara tillåtet att misslyckas, för att sedan dra lärdom 

av misslyckandet. Vi måste komma bort från ”jag måste” och övergå till ”egna och medvetna 

val”. Från passiv till aktiv, från drabbad till påverkande och från offer till ansvarig. 

Exempelvis gå från “jag måste städa” till “jag vill ha rent och snyggt”. Fem 

utvecklingsområden bidrar enligt Bergman och Klefsjö (2012) i hög grad till att människor 

och verksamheter utvecklas: Självtillit, dialogförmåga, målmedvetenhet, 

medskapandeförmåga och erfarenhetslärande.  

 

Delaktighet är en viktig del i det effektiva ledarskapet (Oakland, 2014). Ett ledarskap nära 

medarbetarna som uppmuntrar till delaktighet och kommunikation. Oakland (2014) 

presenterar en modell över det effektiva ledarskapet som tar sin utgångspunkt i offensiv 

kvalitetsutmärkelse där medarbetarnas delaktighet lyfts och tre områden pekas ut som 

prioriterade: 

 Attityd 

Att alla i organisationen, med start hos högsta ledningen, personligen försöker förstå 

kundernas behov och förväntningar och arbetar för att uppfylla dem.  

 Förmåga 

Att alla medarbetare får förutsättning att göra vad som behövs och förväntas av dem, och om 

det krävs kunna besluta om vad som behövs och förväntas. Det handlar om att göra rätt från 

början. 

 Delaktighet 

Om alla medarbetare och ledare ska kunna delta framgångsrikt i arbetet så måste också alla 

tränas i att leda. Oakland (2014) har tagit fram en variant av förbättringshjulet som beskriver 

hur alla i organisationen kan disciplinera sig i förbättrings- och förändringsarbetet genom 

delaktighet.  

E: Evaluate, Utvärdera situationen och definiera mål. 

P: Plan, Planera vad som behöver göras för att nå målen fullt ut. 

D: Do, Gör, implementera planerna. 

C: Check, Följ upp och stäm av att målen har nåtts 

A: Amend, Rätta till det som behövs. 

Det här är ett ständigt förbättringsarbete som utförs i hela organisationen där ledningen 

ansvarar för att stödja med metoder och problemlösning.  

 

 

 

 
Figur 2.16 The helix of never-ending improvement, en spiral för ständiga förbättringar. Fritt efter Oakland 

(2014, s 43). 
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Delaktighet ger också frisknärvaro (Bergman & Klefsjö, 2012). Ledarskap som bygger på 

gemensamma värderingar, ömsesidigt förtroende, jämlikhet, personlig utveckling och 

kommunikation i dialog skapar lägre sjukfrånvaro, men också en bättre finansiell utveckling 

än i ett genomsnittsföretag. 

2.5 Mätning av medarbetarnas engagemang 

För att kunna bidra till verksamhetens resultat på bästa sätt ska varje medarbetare vara nöjd 

med sin arbetssituation (Bergman & Klefsjö, 2012). En organisations interna kunder är de 

chefer och medarbetare som är verksamma i organisationen (Sörqvist, 2004). Den interna 

kundtillfredsställelsen har två viktiga aspekter; den fokuserar på att nästa led i 

produktionskedjan ska få sina behov uppfyllda och att varje enskild anställd ska vara nöjd 

med sin arbetssituation och sin arbetsmiljö och sina utvecklingsmöjligheter för att på bästa 

sätt kunna bidra till resultatet, och därmed i förlängningen organisationens framgång. Synen 

på arbete och arbetstillfredsställelse hör därför nära samman med motivation och delaktighet 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Stockholms stad mäter den interna kundnöjdheten genom att 

fastställa ett AMI-index, ett Aktivt Medskapande Index som består av tre delar: Motivation, 

Ledarskap och Styrning (Stockholm.se). Inom de tre delarna ställs frågor för att kunna mäta 

medarbetarnas engagemang och motivation.  

 

 
Figur 2.17 De frågor som ingår i AMI, aktivt medskapandeindex, under respektive delindex (Stockholm.se). 

2.6 Utmärkelser och kvalitetspriser 

En kvalitetsutmärkelse är något man erhåller och inte något man vinner, medan ett 

kvalitetspris är en mer tävlingsinriktad benämning. Detta gör att det kan vara fler, eller inga, 

som erhåller en kvalitetsutmärkelse vid samma tillfälle (föreläsning om utmärkelsemodeller, 

Mittuniversitetet, 2016-11-14).  

 

Olika utmärkelsemodeller har tagits fram för att vara till hjälp för organisationer och företag 

när de implementerar ett kvalitetsarbete. De syftar till att sprida lärdomar och goda exempel 
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från dem som varit framgångsrika i sitt kvalitetsarbete. Även uppmärksamheten som företaget 

eller organisationen får är viktig. Andra skäl att använda dem är att de kan stärka 

konkurrenskraften och lönsamheten genom en förbättrad effektivitet och skapa positiv PR. 

Detta gynnar i sin förlängning kunderna som får en förbättrad kvalitet på de varor och tjänster 

de konsumerar. En annan nytta med att delta i ett kvalitetsarbete genom en utmärkelsemodell 

är att det uppmuntrar till gemensamt lärande (föreläsning 2016-11-14 om 

Utmärkelsemodeller). Utmärkelserna bygger på olika utvärderingsverktyg som har som syfte 

att vara en inspiration till att självutvärdera den egna verksamheten (Bergman & Klefsjö, 

2012). 

 

Kvalitetsprismodellerna har genom åren haft olika inverkan på organisationers och 

verksamheters förbättringsarbete. Sörqvist (2002) menar att i många fall har modellerna 

kunnat användas som förebilder för ett framgångsrikt kvalitetsarbete och att det då har 

medfört att förbättringsarbetet blivit både starkt och betydelsefullt. Olika kvalitetspris har 

också bidragit till lärande genom att lyfta fram goda föredömen, särskilt inom området 

förbättringsarbete. De ger också en möjlighet för företag och organisationer att kunna 

utvärdera den egna verksamheten för att hitta möjliga förbättringar. Tyvärr kan det bli ett 

tungt arbete som är svårt att orka driva hela vägen till genomförande. Här menar Sörqvist 

(2002) att det kan vara aktuellt att använda en förenklad variant av de olika modellerna. 

 

Klefsjö och Eriksson (2004) jämför interna och externa utmärkelser. Interna utmärkelser är 

sådana som bara kan sökas och erhållas inom ett företag eller organisation. Externa 

utmärkelser kan sökas av alla som uppfyller ställda kriterier. Fördelen med interna 

utmärkelser är att det är lättare att genomföra benchmarking och att lära av goda exempel 

genom att de är lättillgängliga inom den egna organisationen. De positiva effekter som 

kommer av arbetet med de interna utmärkelserna är ökad kundorientering och ökat fokus på 

förbättringar, processer, kvalitet, resultat och en ökad förståelse för den egna verksamheten. 

Den negativa sidan är att arbetet är resurskrävande. Fördelen med externa utmärkelser är att 

delta i själva processen och bli utvärderade av en extern part. Detta ger en bekräftelse på var 

man står och kan jämföra sig med konkurrenterna. Genom att delta i en extern utmärkelse får 

alla i organisationen ett gemensamt mål att arbeta mot. Fokus på förbättringar har tydligt lyfts 

i själva processen. Även här är den negativa sidan att arbetet är resurskrävande. Mycket tid 

går åt till att beskriva aktiviteter istället för att lägga tiden och energin på själva 

förbättringsarbetet (Klefsjö & Eriksson, 2004).  

2.7 Tidigare studier  

Det har tidigare gjorts en studie inom Stockholms stad där man har tittat på om Stockholms 

stads kvalitetsutmärkelse fungerar som ett stödverktyg till verksamhetsstyrning. Med denna 

studie ville man alltså se om deltagandet i Kvalitetsutmärkelsen bidrog till 

verksamhetsstyrning. Studien fann att de verksamheter som deltog också hade en ökad 

medvetenhet kring kvalitetsfrågor och styrning jämfört med verksamheter som inte deltog. 

Det visade sig också att Kvalitetsutmärkelsen fungerar mindre bra som stödverktyg då det 

fanns viss oklarhet i utmärkelsens syfte och vilka krav som fanns på de deltagade enheterna. 

Detta gjorde att återkopplingen blev oklar och utveckling gick förlorad (Olsson & Regnell, 

2012).  

 

Stockholms stad har själva undersökt de chefer som vann utmärkelsen med sina enheter åren 

2011-2013 (Törnquist mfl, 2014). Cheferna, totalt 14 stycken, har skattat sitt ledarskap för att 

på så vis få fram vad som utmärker deras ledarskapsbeteende. Vid denna undersökning 
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använde man sig av ett analysverktyg kallat SPGR-Systematiserad Person Grupp Relation 

som är baserad på att en grupp har behov av samspel mellan fyra grundfunktioner; 

kontrollfunktion, omsorgsfunktion, beroendefunktion och oppositionsfunktion. Dessa 

grundfunktioner behöver samspela med varandra för att en grupp ska fungera och på så vis får 

man ut som mest av gruppen. Resultatet av denna undersökning var att cheferna var 

resursstarka ledare och hade ett ledarskap som var uppgiftsorienterat, med stort engagemang, 

öppenhet och empati. Studien fann att dessa chefer var sakliga, trovärdiga och engagerade, 

tillmötesgående och uppriktiga, förändringsbenägna och varmhjärtade. Studien visade att 

cheferna behöver mer av ledarbeteenden som kreativitet, nyfikenhet och att se saker ur ett 

annat perspektiv, som att tänka utanför boxen. Dessa delar kan behövas för att bli ännu mer 

funktionell och kontinuerligt kunna utvecklas och lösa uppgifter för att uppnå bästa resultat.  
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3. Metod 

I metodavsnittet beskrivs hur studien genomfördes med de metodval som gjorts och det 

tillvägagångssätt som använts.  

3.1 Arbetsprocessen 

Bilden nedan sammanfattar genomförandet av studien. Processen startade med att arbeta fram 

bakgrunden till studien och förankra i tidigare teori för att utifrån syfte och forskningsfrågor 

göra metodologiska val innan datainsamlingen. Slutligen presenterades resultat, analys, 

slutsats, diskussion och förslag till framtida forskning. 
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3.2 Vetenskapliga förhållningssätt 

I litteraturen beskrivs två vetenskapsideal, det positivistiska och det hermeneutiska. Det 

vetenskapliga förhållningssättet påverkar alla moment i forskningsprocessen (Patel & 

Davidson, 2011). Det positivistiska handlar om att ta reda på det som går att observera, om 

ren fakta (Hartman, 2006). Den positivistiska forskningen utgår från en teori där sedan 

hypoteser formuleras som prövas empiriskt med vetenskapliga metoder. Forskningen ska vara 

objektiv och visa på samma resultat oavsett vem som genomför forskningen (Patel & 

Davidson, 2011).  

 

Det hermeneutiska förhållningssättet har sin grund i humanvetenskapen och utgår från att 

skapa förståelse för de förutsättningar som ligger till grund för människans varande (Patel & 

Davidson, 2011). Det hermeneutiska vetenskapsidealet handlar om tolkning av texter och 

människor. Här är målet att förstå meningen, ändamålet och avsikten med det som studeras. 

Det är ett växelspel mellan delarna och helheten som gör att en förståelse växer fram. I 

växelspelet har forskarens förförståelse påverkan på tolkningen. Denna process kallas för den 

hermeneutiska cirkeln (Hartman, 2006).  

3.2.1 Studiens förhållningssätt 

Den här studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom syftet har varit att få en 

förståelse och ökad kunskap samtidigt som den egna förförståelsen är en del i att förstå och 

tolka resultatet.  

3.3 Vetenskapliga ansatser 

Det finns olika förhållningssätt för en forskare att komma fram till sina slutsatser. Ansatserna 

kan vara deduktiva, induktiva eller abduktiva. Den deduktiva ansatsen kopplas till det 

positivistiska vetenskapsidealet och beskrivs som “bevisandets väg” medan den induktiva 

beskrivs som “upptäckandets väg” och kopplas till det hermaneutiska vetenskapsidealet (Patel 

& Davidson, 2011). Om de båda förhållningssätten kombineras kallas det för abduktiv ansats 

och är något som ofta används vid fallstudier. En abduktiv ansats innebär att man i ett första 

steg tar fram förslag till antaganden; induktion, för att sedan pröva det på ett nytt fall; 

deduktion (Patel & Davidson, 2011). 

 

Deduktion  Slutsatser om enskilda fall dras från teori 

 

Induktion  Teori formuleras från enskilda fall 

 

  Preliminär teori formuleras från enskilda fall 

Abduktion  Teori testas på nya fall 

  Teori utvecklas och formuleras 

 
Figur 3.2 Hur teori och verklighet tolkas inom deduktiv, induktiv och abduktiv ansats. Fritt efter Patel och 

Davidsson (2011).  

3.3.1 Studiens ansats 

Den här studien har ett abduktivt förhållningssätt eftersom både teori och empiri används för 

att kunna svara på syftet (Patel & Davidson, 2011). Studien utgår inte från någon uppställd 
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hypotes men avvisar inte heller teorin. Kunskap utvecklas under arbetet med studien genom 

att kombinera tidigare teori med tolkningar av den insamlade datan. Det finns risker med det 

abduktiva arbetssättet och stor medvetenhet har funnits under arbetet för att inte leta efter 

resultat som baserats på den egna förförståelsen (Patel & Davidson, 2011).  

3.4 Undersökningsmetoder 

3.4.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativa forskningsmetoder stammar från det positivistiska förhållningssättet och har 

fokus på objektivitet och reproducerbarhet. De kvantitativa metoderna har ofta en deduktiv 

ansats med stränga krav på att faktaunderlagen ska vara verifierbara (Hartman, 2006). Vanliga 

insamlingsmetoder är enkäter, strukturerade intervjuer och experiment. Resultatet beskrivs 

ofta i siffror och med hjälp av tabeller (Hartman, 2006). 

3.4.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativa forskningsmetoder stammar från det hermeneutiska förhållningssättet och har 

fokus på tolkning, förståelse och mening. De kvalitativa metoderna har ofta en induktiv ansats 

där teorin byggs upp utifrån de slutsatser som dras (Hartman, 2006). Den kvalitativa metoden 

är både dynamisk och flexibel och ger stort utrymme för variationer (Backman, 2008). En 

vanlig form av kvalitativ metod är fallstudie. En fallstudie beskrivs av Yin (2007) som en 

empirisk undersökning som används när man vill studera en företeelse i sitt naturliga 

sammanhang och där gränserna mellan sammanhang och företeelse är otydliga. En fallstudie 

kan utföras på en individ, en grupp eller en organisation eller ett helt samhälle. Fallstudien 

kan vara beskrivande, förklarande eller undersökande där forskaren söker förståelse 

(Backman, 2008). I fallstudier kan både kvantitativa och kvalitativa metoder användas (Yin, 

2007). Forskaren måste ofta göra ett val mellan vad som är teoretiskt intressant och vad som 

är tekniskt möjligt att genomföra och mäta (Holme & Solvang, 2012).  

3.4.3 Studiens metod 

Då en kvantitativ metod undersöker sådant som är mätbart eller går att räkna och är vanligt 

inom positivismen och en kvalitativ metod undersöker hur någon eller några få upplever något 

och hur det kan tolkas och förstås och är vanlig inom hermeneutiken (Andersen & 

Schwencke, 2013, Bryman & Bell, 2014) faller valet i denna studie på kvalitativ metod. När 

en studie fokuserar på en persons tolkning och uppfattning passar just den kvalitativa 

forskningsmetoden (Bryman & Bell, 2014). 

 

Syftet är att få en förståelse för framgångsfaktorer när det gäller ledarskap och delaktighet i 

kommunal verksamhet och forskningsfrågorna är: 

 Vilka faktorer är utmärkande för ledarskapet hos framgångsrika kommunala 

verksamheter? 

 På vilket sätt bedrivs arbetet med delaktighet i framgångsrika kommunala 

verksamheter? 

Utifrån syftet och forskningsfrågorna valdes fallstudie som metod för genomförandet. Valet 

gjordes då en begränsad grupp skulle undersökas för att få ökad förståelse och kunskap. 
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3.5 Triangulering 

Med ett triangulerande angreppssätt så menas att man studerar ett studieobjekt utifrån flera 

olika vinklar, perspektiv eller angreppssätt. När man jämför resultatet från de olika 

perspektiven så tillförs studien validitet ifall de separata resultaten är likartade, tematiskt lika 

eller generellt visar på liknande slutsatser (Creswell, 2014). För denna studie användes 

intervjuer med vinnande enheters chefer, de skriftliga vinnande bidragen och intervju med 

Stockholms stads personaldirektör. Trianguleringen tillför därigenom studien ett visst mått av 

validitet.  

3.6 Empirisk datainsamling 

Det insamlade datamaterialet måste organiseras, struktureras och tolkas. Analysen och 

tolkningsarbetet ska sedan leda fram till en helhetsbild och till en ökad förståelse (Backman, 

2008). Genom tolkningen får empirin innebörd och resultatet växer fram i det växelspel som 

sker när förståelsen skapas mellan delarna och helheten, den så kallade hermaneutiska cirkeln 

(Hartman, 2006). Nedan beskrivs den datainsamling som genomfördes. De skriftliga bidragen 

analyserades genom att fokusera på de delar som berörde syftet och forskningsfrågorna 

genom delarna ledarskap, förändringsledning, delaktighet, motivation och att delta i 

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Parallellt arbetades en intervjuguide fram med frågor 

som också svarade mot syftet och forskningsfrågorna.  

3.6.1 Dokumentgranskning 

De positiva aspekterna av dokumentgranskning är tillgången till empirin som granskas, att 

empirin inte är föränderlig och datan redan är nedskriven. Svagheter med metoden utgörs av 

att olika personer har olika erfarenheter och kompetens när det kommer till bland annat läs- 

och textförståelse. Vidare kan till exempel sekretessbelagd information försvåra eller 

omöjliggöra följdstudier (Creswell, 2014). Källor kan delas in i primär- och sekundärkällor. 

Primärkällor är data som samlats in för att användas i en aktuell studie medan sekundärdata är 

uppgifter som tagits fram för ett annat syfte än studien (Björklund & Paulsson, 2012). 

3.6.2 Studiens dokumentgranskning 

Dokumentgranskning är en väl lämpad metod för att studera de vinnande bidragen. Det 

empiriska underlaget hämtades från Stockholms stads hemsida (Stockholm.se/kvalitet). 

Materialet är inte sekretessbelagt utan fritt att använda. Underlaget är så kallad sekundärdata, 

det vill säga framtaget i ett annat syfte än för studien. Alla vinnande bidrag har lästs och 

analyserats med fokus på syftet och forskningsfrågorna. För att motverka de negativa 

aspekterna av dokumentgranskning tillämpades ett triangulerande angreppssätt.  

3.6.3 Intervjuer 

I fallstudier är intervjuer vanliga informationskällor. De ger en möjlighet att få en djupare 

förståelse för det som studeras genom att frågorna kan anpassas under själva intervjun (Patel 

& Davidson, 2011). En fördel med intervjuer är att det är en flexibel metod där intervjuaren 

kan uppfatta respondenternas kroppsspråk och tonfall och följa upp med följdfrågor för att 

utveckla svaren (Bell, 2006). En nackdel är att de tar mycket tid i anspråk och därför finns det 
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bara utrymme att genomföra ett fåtal intervjuer i mindre studier (Bell, 2006). När intervjun 

genomförs är det av vikt att berätta om syftet med intervjun så att respondenterna känner att 

de bidrar till studien (Patel & Davidson, 2011). För att minska att skevheter uppstår så att 

målet med intervjun uppnås ska intervjuaren försöka följa ordningen på frågorna som 

bestämts i förväg och formulera dem väl (Yin, 2011). Data som samlas in genom intervjuer 

ger en förståelse för det system som respondenten befinner sig i. Det är en resurskrävande 

process som genererar stora mängder ostrukturerad data (Holme & Solvang, 2012).  

 

Det finns olika sorters intervjuer; strukturerade och ostrukturerade. De skiljer sig åt genom att 

de strukturerade följer en intervjuguide. Ju mer strukturerad intervjun är, desto mer förlorar 

den som forskar i flexibilitet och fördjupning. Den ostrukturerade intervjun är därför vanligast 

i kvalitativa studier (Hartman, 2006). Att göra en kombination av strukturerad och 

ostrukturerad intervju, en semistrukturerad intervju, kan ofta medföra ett positivt resultat 

(Olmstead, 2007). Det finns olika intervjutekniker, situations- och beteendeintervju, där 

beteendeintervjun är den mest använda (Barclay, 1999). Det finns studier som visar på att 

dessa två intervjutekniker är likvärdiga gällande resultat och arbetsprestation (Day & Carrolls, 

2003). Om intervjuaren är intresserad av dåtidsorienterade frågor där intresset ligger på 

tidigare beteende vid olika situationer, är beteendeintervjuer den intervjuteknik som ska 

användas, eftersom man där söker exempel på faktiska beteende (Barclay, 1999). Med denna 

teknik fastställs motivationen då den visar på hur personen har agerat tidigare i specifika 

situationer och inte hur personen själv bedömer att den skulle ha reagerat (Day & Carrolls, 

2003). Situationsintervjuer fokuserar mer på framtidsorienterade frågor där troliga situationer 

som kan komma att uppstå lyfts (Barclay, 1999). För att samtalet ska hålla sig inom 

forskarens intresseområde kan en intervjuguide arbetas fram som har både generella och 

precisa frågor (Hartman, 2006). 

3.6.4 Studiens intervjuer 

En intervjuguide arbetades fram som hjälp att genomföra semistrukturerade intervjuer. 

Frågorna arbetades fram för att kunna svara på syftet och forskningsfrågorna (Bilaga A). En 

separat intervjuguide arbetades fram för personaldirektören för en mer övergripande bild 

(Bilaga B). Intervjufrågorna korrelerade med de skriftliga bidragen och bearbetades för att få 

en förståelse för de områden som studerades; ledarskap, förändringsledning, delaktighet, 

motivation och att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. För att få fram den djupare 

förståelsen för hur respondenterna har tänkt och agerat i verkliga situationer valdes att utföra 

beteendeintervjuer. Ett informationsbrev skickades ut med studiens syfte, på vilket sätt 

intervjuerna skulle användas och hur resultatet skulle presenteras (Bilaga C). Respondenterna 

fick intervjufrågorna i förväg som en förberedelse och för större möjlighet att få en djupare 

reflektion. Innan intervjuerna genomfördes gjordes presentationen av studien igen för att 

fånga upp eventuella frågor och funderingar, detta för att bygga upp en trovärdighet inför 

själva intervjun. Tillstånd för att spela in intervjun inhämtades också. För att skapa en avskild 

miljö för intervjuerna skedde dessa på respondenternas arbetsplatser där särskilda mötesrum 

bokats. Respondenterna intervjuades sedan efter intervjuguiden under samtalsliknande former 

där de gavs möjlighet att resonera kring frågorna. Totalt sex intervjuer med enhetschefer eller 

motsvarande och en intervju med stadens personaldirektör genomfördes. Gott om tid avsattes 

för varje intervju. Var och en av intervjuerna tog mellan 60-120 minuter att genomföra. Båda 

studenterna intervjuade alla respondenter. Noteringar fördes under intervjun. Samtidigt 

spelades intervjuerna in för att säkerställa en så bra återgivning som möjligt (Yin, 2007). Den 

stora mängden data som intervjuerna gav sammanställdes för fortsatt bearbetning. 
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3.6.5 Bortfall 

En av intervjuerna kunde inte genomföras. Det var en enhetschef som inte hade möjlighet att 

genomföra intervjun under de veckor som fanns tillgängliga för denna del i studien. Bortfallet 

minskar validiteten något då underlaget för studien minskar. Trots bortfallet gjordes 

bedömningen att övriga intervjuer gav tillräckligt underlag för bearbetning och analys.  

3.6.6 Val av respondenter 

Det finns olika urvalstekniker som också påverkar undersökningens generaliserbarhet. Urval 

kan göras genom sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval görs på 

slumpmässig grund och bygger på ett representativt urval medan ett icke-sannolikhetsurval är 

ett urval med andra principer (Backman, 2008). I kvalitativa intervjuer, där det ofta inte görs 

så många intervjuer, är det viktigt att respondenterna kan lämna den information som behövs, 

snarare än att de är slumpmässigt representativa. Ett sådant urval kallas strategiskt och det är 

på detta sätt urvalet till denna studie har gjorts (Andersen & Schwencke, 2013). 

Respondenterna är enhetschefer, eller motsvarande, vid vinnande enheter av Stockholms stads 

kvalitetsutmärkelse 2016 och Stockholms stads personaldirektör. Valet av respondenter 

gjordes för att kunna svara på forskningsfrågorna, enhetscheferna för att se hur de konkret 

arbetar med ledarskap och delaktighet och personaldirektören för att se hur staden centralt ser 

på frågorna. 

3.7 Förförståelse 

För att kunna tolka den information man får måste man ha en förförståelse (Wallén, 1996). 

Inom hermeneutiken är förståelse och kunskap om forskningsobjektet en tillgång (Patel & 

Davidson, 2011). Tolkningarna i denna studie grundar sig på den kunskap som tillgodogjorts 

under denna och tidigare utbildningar och i arbetet med att sammanställa studiens teoriavsnitt. 

När det gäller objektet för fallstudien så finns en förförståelse i och med att en av studenterna 

som genomför studien arbetar i Stockholms stad och har god kännedom om stadens 

övergripande kvalitetsarbete. Denna kännedom har varit värdefull när intervjuerna har tolkats 

och har bidragit till att sätta delarna i intervjuerna i ett större sammanhang. Som en sorts 

motvikt kunde den andra studenten bidra med mer neutrala ögon på arbetet, utan förutfattade 

meningar och med ett ifrågasättande som var värdefullt genom hela processen. 

3.8 Analysmetod 

Det finns en skillnad mellan att samla in och producera data genom författarens roll (Ahrne & 

Svensson, 2011). I insamlingen minimeras och neutraliseras den medan själva 

dataproduktionen förutsätter att forskaren införskaffar den nödvändiga informationen från och 

ur den insamlade datan. Den kvalitativa analysen består av att först reducera datamaterial 

genom kategorisering och därefter tolka det (Hartman, 2006). Att kombinera olika 

insamlingsmetoder, som de skriftliga bidragen och intervjuerna, kan användas då forskaren 

vill hämta styrkor och minska influenserna av svagheter (Holme & Solvang, 2012). 

Fördelarna är att resultaten kan jämföras och att nya och intressanta kunskapsutbyten kan 

uppstå. Nackdelarna är att forskarna måste vara skolade inom båda metoderna och att 

resursåtgången ökar (Holme & Solvang, 2012). 
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En matris togs fram för att analysera de skriftliga bidragen. Materialet kategoriserades efter de 

teman som identifierats; ledarskap med förändringsledning och delaktighet. Även uppgifter 

om enheternas Aktiva Medarbetarindex, AMI och Nöjd Medarbetarindex, NMI, lades in. För 

respektive identifierad fråga gjordes en summering och nyckelord, begrepp och fraser 

identifierades. Samma matris användes för intervjuerna.  

 

Anteckningarna från de inspelade intervjuerna renskrevs. Båda studenterna lyssnade igenom 

inspelningarna tillsammans. Genom att intervjuerna spelades in kunde ordagranna citat 

hämtas. För att fånga en rättvis representation av insamlade data (Ahrne & Svensson, 2011) 

gjordes en reduktion av den ordnade datan genom att det som ansågs kärnfullt lyftes fram och 

användes vid analysen. För att analysera det insamlade intervjumaterialet kategoriserades det 

grundat på vad informationen representerade, exempelvis vad informationen handlade om 

eller vilket tema den ingick i. De teman som användes var samma som i den teoretiska 

referensramen; ledarskap med förändringsledning och delaktighet och tilläggsfrågor gällande 

att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Liksom för de skriftliga bidragen gjordes en 

summering av berättelserna under respektive fråga och nyckelord, begrepp och fraser 

identifierades.  

3.9 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas om studien kan återskapas med liknande resultat av andra forskare 

(Creswell, 2014). En grundläggande metod för att uppnå detta är att detaljerat beskriva 

studiens ingående delar för att underlätta för andra forskare att återskapa studien (Creswell, 

2014).  

 

Ett kriterium för att mäta kvalitativa studiers validitet och reliabilitet är trovärdighet (Bryman 

& Bell, 2014). Den interna validiteten motsvaras av tillförlitlighet, det vill säga hur rimliga 

resultaten är. Det insamlade underlaget i denna studie är för litet för att generera trovärdiga 

slutsatser, men de kan ange en riktning. Bryman och Bell (2014) beskriver vidare att extern 

validitet motsvaras av överförbarhet till att kunna använda i andra miljöer eller situationer. 

Detta betyder enligt Harboe (2013) att studien ska vara gångbar i verkligheten. För att den ska 

kunna vara det så är det avgörande vilket urval som görs av deltagarna i studiens 

undersökning. Eftersom urvalet i denna studie bygger på ett strategiskt urval är det 

problematiskt att skapa ett representativt urval. Studien har gjorts på enheter som valt att delta 

i och som har vunnit Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.  

 

Med validitet menas hur noggrant eller exakt resultatet är utifrån de kontextuella förhållanden 

som omger empirin, metod för insamling och hantering av data (Creswell, 2014). Utmaningen 

är att undgå inblandning av forskarens egen förförståelse. Användandet av triangulering 

motverkar detta vilket annars riskerar bli en sänkning av validiteten. Validiteten kan sägas öka 

ifall olika variabler pekar på samma resultat (Holme & Solvang, 2012), vilket till viss del var 

möjligt i kombinationen av de skriftliga bidragen och intervjuerna.  

 

Pålitlighet, som liknar reliabilitet, handlar om pålitligheten av de data som samlats in (Bryman 

& Bell, 2014). Det vill säga i vilken utsträckning som en undersökning kan genomföras på 

nytt, något som Bryman och Bell (2014) påpekar är svårt i kvalitativ forskning. Det är svårt 

att återskapa samma miljö och kontext. För att öka tillförlitligheten har samma förutsättningar 

givits respondenterna, genom att studenterna tillsammans har genomfört intervjuerna, gott om 

tid har avsatts och alla intervjuer har genomförts i bokat, enskilt mötesrum. Objektivitet 

handlar om att minska risken för personlig subjektivitet eller överförandet av förutfattade 
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meningar, genom exempelvis val av metod för analys av materialet (Bryman & Bell, 2014). 

Här finns en svårighet att vara helt objektiv i studien då personliga värderingar och 

förkunskaper påverkar analysen. En av dem som genomfört intervjuerna arbetar själv inom 

Stockholms stad vilket också påverkar objektiviteten. Som en sorts motvikt har en av 

studenterna ingen koppling alls till Stockholms stad och kommunal verksamhet.  

3.10 Etiska överväganden 

Etik är läran om det goda och som forskare är det viktigt att vara både varsam och ärlig 

(Wallén, 1996). Det är viktigt att varken försköna eller dölja något i resultaten, inte bryta 

tystnadslöften eller sprida information utan lov (Andersen & Schwencke, 2013). 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra etikregler som forskningen ska förhålla sig till; 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Patel & Davidsson, 2014). De etiska 

regler som finns när det gäller forskning bygger enligt Bryman och Bell (2014) på 

respondenternas frivillighet, integritet och anonymitet. Dessa etiska principer förklaras nedan, 

med en redogörelse för hur de tagits hänsyn till i denna studie. 

 

Informationskravet 

Informationskravet grundar sig i att de berörda personerna ska bli informerade om studiens 

syfte. De ska veta varför studien görs och vilka moment som ingår och hur materialet kommer 

att användas (Bryman & Bell, 2014). Genomförandet av denna studie har präglats av 

transparens under studiens gång. Berörda respondenter har informerats och haft möjlighet att 

ställa frågor kring studien. 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet bygger på deltagarnas godkännande att delta i undersökningen, de ska även 

ha kunskap om att deras deltagande är frivilligt och att det finns möjlighet att avbryta när som 

helst under processens gång (Bryman & Bell, 2014). Respondenterna i denna studie har gett 

sitt godkännande att delta i intervjuerna och att det insamlade materialet får användas i 

studien. Alla deltagare har varit myndiga. 

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

Konfidentialitet och anonymitet i intervjuer är viktigt att klargöra innan intervjun liksom hur 

svaren kommer att användas i studien (Patel & Davidson, 2014). Respondenterna har alla 

informerats om studien och hur deras svar kommer att användas. Deltagarnas uppgifter har 

behandlats med största möjliga konfidentialitet och obehöriga har inte haft tillgång till 

deltagarnas uppgifter (Bryman & Bell, 2014). Respondenternas namn har utelämnats från 

studien och intervjuernas anteckningar har förvarats på ett sätt så att obehöriga inte kan få 

tillgång till materialet. Dock finns det en spårbarhet eftersom det är officiellt vilka enheter 

som vunnit utmärkelsen. För att avidentifiera intervjusvaren har begrepp som elev, barn, 

klient, anhörig, förälder och boende bytts ut till begreppet kund. Vissa professioner beskrivs 

också med begreppet medarbetare. När det gäller de skriftliga bidragen har de begrepp som 

står i bidragen använts då detta är offentliga uppgifter som finns för var och en att läsa på 

Stockholms stads hemsida (Stockholm.se/kvalitet). Eftersom personaldirektören inte kan 

sägas vara anonym i studien har dessa citat stämts av och godkänts.  
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4. Presentation av studieobjektet 

Nedan sker en presentation av Stockholms stad, stadsledningskontoret och Stockholms stads 

kvalitetsutmärkelse. De enheter som ingår i studien beskrivs kort. 

Stockholms stad valdes att studera då detta är en kommun med ökande invånarantal i Sverige. 

Staden ökar sitt invånarantal med cirka två busslaster människor varje vecka (Stockholm.se). 

Stockholms stad delar varje år ut stadens kvalitetsutmärkelse för att lyfta och premiera 

verksamheter som lyckats i sitt kvalitetsarbete och därmed kan fungera som goda exempel. 

Både ledarskap och arbetet med att skapa delaktighet återfinns bland de delar de tävlande 

enheterna beskriver i tävlingsbidragen. Studien genomfördes i samverkan med 

stadsledningskontoret i Stockholms stad.  

4.1 Stockholms stad 

Stockholms stad har 101 ledamöter i kommunfullmäktige och 40 000 medarbetare. Sedan 

valet 2014 består majoriteten i Stockholms stad av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 

Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ med 53 mandat av totalt 101. Det är ledamöterna i 

kommunfullmäktige som beslutar. Kommunstyrelsen ansvarar för att besluten genomförs, 

följs upp och utvärderas. Finansborgarrådet är ordförande i kommunstyrelsen. Stockholms 

stad har 13 heltidsanställda politiker, 9 från majoriteten och 4 från oppositionen. De bildar 

borgarrådsberedningen som förbereder ärenden för kommunstyrelsen. De 9 i majoritet 

ansvarar för var sitt verksamhetsområde, en rotel. Ett borgarråd kan jämföras med ett 

kommunalråd i andra svenska kommuner (Stockholm.se).  

 

 
 
Figur 4.1 Stockholms stads politiska organisation (Stockholm.se). 
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Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och hjälper kommunstyrelsen i 

uppdraget med att leda och samordna den kommunala verksamheten. Förvaltningen arbetar 

med övergripande strategiska frågor och ansvarar för att de politiska besluten genomförs. 

Kontorets arbete leds av stadsdirektören och två biträdande stadsdirektörer som alla är 

politiskt tillsatta. Inga av kontorets övriga tjänstemän är politiskt tillsatta (Stockholm.se).  

 

 
Figur 4.2 Stadsledningskontoret i Stockholms stad (Stockholm.se). 

 

Avdelningen för välfärdsstyrning ansvarar bland annat för brukarundersökningar, stadens 

kvalitetsarbete och kvalitetsutmärkelsen liksom integrerad ledning och styrning och 

nyckeltalsarbete och resursfördelningssystem (Stockholm.se).  

4.2 Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse är en utmärkelse för att uppmärksamma och belöna 

framgångsrik verksamhetsutveckling och skapa delaktighet bland medarbetarna. Syftet är att 

skapa mesta möjliga nytta för stockholmarna. Att delta i kvalitetsutmärkelsen är ett sätt att få 

hjälp att utveckla sin verksamhet. En genomlysning av verksamheten sker och goda exempel 

lyfts och sprids. Både styrkor och utvecklingsområden återkopplas (Stockholm.se/kvalitet). 

 

Kvalitetsutmärkelsen är tänkt att bidra till att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbete i 

stadens verksamheter när tusentals av stadens medarbetare deltar i att beskriva hur de arbetar 

med utveckling av sin verksamhet för att bli ännu bättre. Kvalitetsutmärkelsen är ett 

utvecklingsinstrument som syftar till att skapa mesta möjliga nytta för stockholmarna 

(Stockholm.se/kvalitet). 

 

Alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden är välkomna att 

delta i kvalitetsutmärkelsen. En förutsättning är dock att enheten har en egen budget och 

personalansvar. Enskilt drivna verksamheter måste till minst 51 % serva stockholmare. 

Respektive nämnd eller styrelse ska godkänna att en enhet deltar. För att kunna vinna 

Kvalitetsutmärkelsen krävs en budget i balans (Stockholm.se/kvalitet). 
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4.2.1 Bedömningsprocessen 

För att delta i Kvalitetsutmärkelsen ska enheten lämna in ett bidrag där de beskriver hur de 

arbetar med att utveckla verksamheten. Detta görs genom att svara på ett antal frågor 

(Anvisningar, bilaga D). Frågorna har sin utgångspunkt i stadens styrsystem och Program för 

kvalitetsutveckling (Bilaga E). Kvalitetsutmärkelsens examinatorer, som alla genomgått en 

särskild utbildning för uppdraget, utvärderar sedan bidraget och gör också ett platsbesök. 

Platsbesöket är en del i utvärderingen och syftar till att fördjupa och nyansera bilden av 

verksamhetens kvalitetsarbete. Därefter ger examinatorerna en återkoppling till verksamheten 

om de styrkor och utvecklingsmöjligheter de sett i utvärderingen. En domarkommitté utser de 

enheter som får utmärkelsen i de olika tävlingsklasserna. I domarkommittén ingår 

förvaltnings- och bolagschefer samt representanter för näringsliv, organisationer eller 

högskola. Stadsdirektören är ordförande i kommittén (Stockholm.se/kvalitet).  

4.2.2 Tävlingsklasser 

De enheter som deltar i kvalitetsutmärkelsen bedöms i olika klasser enligt följande: 

 Förskola 

 Skola 

 Äldreomsorg, inklusive myndighetsutövning 

 Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning, inklusive 

myndighetsutövning 

 Andra verksamheter, såsom administrativa verksamheter, stadens bolag och tekniska 

verksamheter 

 

Prisutdelningen sker under högtidliga former i Blå Hallen i Stadshuset varje höst. Vinnarna av 

Kvalitetsutmärkelsen får, förutom ära och uppmärksamhet, ett särskilt framtaget diplom och 

en prischeck som kan användas till att utveckla verksamheten vidare (Stockholm.se/kvalitet).  

4.3 Vinnare av 2016 års kvalitetsutmärkelse 

År 2016 delades Kvalitetsutmärkelsen ut för 21:a gången, 40 enheter deltog i de olika 

klasserna och sju vinnare utsågs. Två vinnare vardera i klasserna förskola och socialtjänst 

samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning inklusive myndighetsutövning, 

en vinnare i vardera övriga tre klasser; äldreomsorg inklusive myndighetsutövning, skola och 

andra verksamheter (Stockholm.se/kvalitet). Nedan visas en kort beskrivning av de sju 

vinnande enheterna. 
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Enhet Antal 

anställda 

Kort beskrivning av verksamheten 

Klassen förskola 

Råcksta förskolor 80 Enhet med sex förskolor och 320 inskrivna 

barn i åldern 1-5 år.  

Grimsta förskolor 73 Enhet med fem förskolor och 305 inskrivna 

barn i åldern 1-5 år.  

Klassen Socialtjänst samt stöd och service till personer med 

funktionsnedsättning, inklusive myndighetsutvövning 

Stockholms stad 

socialjour Uppsök och 

rådgivning 

21 Enhet som arbetar med vuxna i hemlöshet 

eller annan utsatt situation. 606 klienters 

länkningsprocess och 201 klienter fick stöd 

att avvärja akut nödsituation under 2015.  

Grupp- och 

servicebostäderna i 

Bromma 

35 Gruppbostäder för personer med omfattande 

tillsyns- och omvårdnadsbehov. Totalt 38 

lägenheter med 38 boende.  

Klassen äldreomsorg, inklusive myndighetsutövning 

Bergsund vård- och 

omsorgsboende 

115 Verksamhet som riktar sig till personer över 

65 år som är i behov av ett särskilt boende 

med heldygnsomsorg. 123 lägenheter med 

möjligheter för parboende. Boendetiden 

varierar och en femtedel bor kortare tid än en 

månad.  

Klassen skola 

Stockholms hotell- och 

restaurangskola, Kök 

och servering 

33 En yrkesskola med två enheter, kök och 

servering samt vuxenutbildning. 420 elever i 

22 klasser och en SFI-grupp (Svenska för 

invandrare).  

Klassen andra verksamheter 

Parkmiljöavdelningen 

norra innerstaden 

8 Planering, utveckling och skötsel av 

innerstadens parker och grönområden. 

Målgruppen är boende (cirka 200 000 

invånare) och besökare i de tre 

stadsdelsområdena Norrmalm, Östermalm 

och Kungsholmen.  
Figur 4.3 Vinnande enheter i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2016 (Stockholm.se/kvalitet). 
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5. Resultat 

I resultatdelen presenteras resultatet av studiens insamlade material.  

Resultatet presenteras för de områden som har studerats vid intervjuerna och i bidragen: 

ledarskap, förändringsledning, delaktighet, motivation och att delta i Stockholms stads 

kvalitetsutmärkelse. Först presenteras de frågor som besvarats för respektive område, sedan 

resultatet och därefter de begrepp, nyckelord och fraser som identifierats från de skriftliga 

bidragen och vid intervjuerna. Citat är kursiverade.  

5.1 Ledarskap 

 

5.1.1 Ledarskapsidé 

I de skriftliga bidragen beskrivs ledarskapsidén och här lyfts vikten av att finnas tillgänglig 

för medarbetaren och ta tillvara på medarbetarnas kunskaper och färdigheter. Att skapa 

förutsättningar för lärande är en viktig del liksom att motivera och skapa engagemang för 

verksamheten. Mål- och resultatfokus med utgångspunkt från kunderna beskrivs. Även vikten 

av kommunikation och reflektion framhålls. Flera ledare pekar på behovet av att utvecklingen 

av metoder och arbetssätt vilar på vetenskapliga grunder och beprövad erfarenhet.  

 

Återkommande begrepp, nyckelord och fraser; kundfokus, tillit och förtroende, prestigelöst 

ledarskap, tillgänglighet och tydlig kommunikation, öppenhet, respekt, närvarande och att 

vara lyhörd.  

 

Vid intervjuerna återkom fokus på medarbetarna och verksamheten, att det är medarbetarna 

som levererar och att chefen skapar möjligheter, öppnar dörrar och finns som ett stöd och 

bollplank, men också för att prioritera, avgränsa och styra upp. Viktiga faktorer är att skapa en 

bra arbetsmiljö och ta tid till diskussioner och reflektion. Att sätta konkreta, gärna höga, mål 

att arbeta mot tillsammans och kommunicera på ett genomtänkt och tydligt sätt. Flera ledare 

pekade på vikten av att i tid be om och ta emot hjälp vid svåra situationer. Detta gällde särskilt 

I de skriftliga bidragen summeras svaren för frågorna  

- Beskriv din ledarskapsidé och hur du gör den känd och förankrad i 

organisationen.  

- Redogör för hur du som ledare utvärderar och utvecklar ditt 

ledarskap. 

I intervjuerna summeras svaren för frågorna  

- Berätta om en situation där du satte sikte på ett krävande mål, som 

du nådde trots ett antal hinder.  

- Berätta om vilken sorts beslut du måste ta som en del av ditt arbete.  

- Vad innebär ordet resultatorienterad för dig och ditt ledarskap?  

Personaldirektören har svarat på frågorna  

- På vilket sätt ser du att ledarskapet kan stödja arbetet mot krävande 

mål?  

- Beskriv vikten av att ledare utvärderar och utvecklar sitt ledarskap.  

- Hur ser du på resultatorienterat ledarskap?  
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svåra frågor och händelser rörande kunder eller medarbetare. Man är inte ensam. som en 

respondent sa. Flera chefer berättade om svåra situationer och hur viktigt det är att i tid be om 

hjälp. Vi får inte vara fega, man måste stå för svåra beslut. Det gäller att skapa en trygghet 

och ta stöd och hjälp.  

 

Flera chefer visade på vikten av att erkänna när de har fel och ändra ett felaktigt beslut. Att 

vara lyhörda för medarbetarnas och kundernas frågor, farhågor, rädslor och ilska liksom deras 

kunskaper och expertis. Man ska inte tro att man kan allt själv, det gäller att backa från 

tidigare dåliga beslut och erkänna när man har fel.  

 

Kommunens personaldirektör lyfte fyra punkter att följa i ledarskapet för delaktighet, om 

ledaren ärligt kan svara ja på följande frågor: 

Kan jag 

 säga att jag har fel? 

 be om hjälp? 

 be om ursäkt? 

 trovärdigt säga att jag inte kan allt, utan behöver medarbetarna? 

Genom att i ord och handling vara prestigelös skapar man delaktighet.  

 

Återkommande begrepp, nyckelord och fraser; tydlig målbild, förankra, ta hjälp i tid, var 

lyhörd och sträva efter konsensus. Våga fatta och stå för beslut, våga ändra felaktiga beslut, 

förklara och förankra beslut. Ta reda på fakta. Bjud in och ta tid till diskussion. Prestigelös. 

5.1.2 Att leda en verksamhet 

I de skriftliga bidragen beskriver cheferna hur de utvärderar och utvecklar sitt ledarskap. Det 

är framför allt via medarbetarnas svar på medarbetarenkäten och i samband med de egna 

medarbetarsamtalen som styrkor och utvecklingsområden lyfts. Genom att våga be om hjälp 

för att reflektera över sitt ledarskap och för att kunna utveckla det kan chefen få ut det bästa. 

På så vis skapas ett öppet klimat och en ärlighet i ledarskapet. De flesta chefer har någon form 

av handledning eller coachning. Struktur och tydlig mötesordning är andra viktiga delar i 

ledarskapet, liksom att basera beslut på fakta och att stå i ständig dialog med medarbetarna 

och kunderna. Behovet av egen utveckling och utbildning beskrivs också. Personaldirektören 

lyfte i intervjun att ett sätt att utveckla ledarskapet är att ta hjälp av medarbetarna. Det är 

medarbetarna som känner ledarskapet bäst.  

 

Återkommande begrepp, nyckelord och fraser; medarbetarenkät, medarbetarsamtal, tid för 

reflektion, handledning, utvecklingsmöjligheter.  

 

Vid intervjuerna framkom ett starkt resultatfokus från alla ledare, där kunden är i centrum och 

leveransen är prioriterad. Ingen bryr sig om hur processen har gått till, det är leveransen allt 

beror på. Genom tydliga roller och ansvar kan ledaren skapa trygghet i organisationen och 

borga för leveransen. Det är också genom resultaten som verksamhetsutvecklingen drivs 

framåt. Vikten av att inte bara leverera resultat utan att också analysera resultaten lyftes. Det 

är i analysen vi kan tydliggöra. Ett sätt att nå resultat är att våga prova nytt, att vara öppen för 

att hitta olika och nya lösningar. För detta krävs en öppenhet i verksamheten med motiverade 

medarbetare (och kunder). Motivation är en färskvara som måste tas till vara, både internt 

och externt.  

 

Det framkom en svårighet att mäta så kallade mjuka värden i omsorgsverksamheter. Hur 

mäter man den “riktiga” kvaliteten? Vi kan visa på hårda värden och resultat, men det är 
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engagerade medarbetare och bemötandet som ger resultat för kunderna. Bemötandet är vårt 

kraftfullaste verktyg. Här framkom att chefen själv måste vara i verksamheten för att se och 

möta både medarbetare och kunder.  

 

Återkommande begrepp, nyckelord och fraser; kunden i centrum, våga prova nytt, tydliggör, 

fokusera på analysen av resultaten, tydliga roller och ansvar ger trygghet, mät rätt saker, 

tydliggöra mål och uppdrag, gå och se. Resultat driver verksamhetsutveckling. Hårda värden 

säger inte allt. Bemötandet är det mest kraftfulla verktyget.  

5.2 Förändringsledning 

 

5.2.1 En lärande organisation 

De skriftliga bidragen beskriver hur enheterna arbetar med individuella och gemensamma 

kompetensutvecklingsplaner. Att dela kunskaper inom den egna verksamheten görs genom 

avsatt tid på möten och planeringsdagar, det kan också handla om att handleda och coacha 

varandra i arbetsgrupper. Flera enheter tar emot studenter och har en aktiv 

omvärldsbevakning, med samarbeten och samverkan med andra enheter och akademi. Tid för 

reflektion är återkommande i flera verksamheter. Satsningar på gemensamma utbildningar 

beskrivs. Fokus här är att fortbildning och utbildning styr mot målen och att chefen kan skapa 

ekonomiska förutsättningar och i vissa verksamheter ordna med vikarier. Personaldirektören 

pekade på att vi, för att kunna ta tillvara på energin och viljan att genomföra det som är 

meningsfullt, behöver vara icke-bestraffande och ge beröm för engagemang. Det vi gör är ett 

meningsfullt arbete.  

 

Återkommande begrepp, nyckelord och fraser; målfokusering, ta vara på engagemang, 

uppmuntra och möjliggöra. Aktiv omvärldsanalys. Tid för reflektion. Handledning. 

Individuella och gemensamma kompetensutvecklingsplaner. 

 

I intervjuerna beskrivs olika exempel på förändringar i verksamheten, oftast organisatoriska, 

där förändringen beslutats av politiken. Här framkommer en medvetenhet kring 

verksamhetsförändringar till följd av politiska beslut. Att laga efter läge är något självklart för 

ledarna. Olika förändringar skapar olika oro hos medarbetarna med ibland oväntade 

reaktioner och ibland väntade. Här har respondenterna tagit hjälp från chefer i organisationen, 

I de skriftliga bidragen summeras svaren för frågorna  

- Beskriv din ledarskapsidé och hur du gör den känd och förankrad i 

organisationen.  

- Redogör för hur du som ledare utvärderar och utvecklar ditt 

ledarskap. 

I intervjuerna summeras svaren för frågorna  

- Berätta om en situation där du satte sikte på ett krävande mål, som 

du nådde trots ett antal hinder.  

- Berätta om vilken sorts beslut du måste ta som en del av ditt arbete.  

- Vad innebär ordet resultatorienterad för dig och ditt ledarskap?  

Personaldirektören har svarat på frågorna  

- På vilket sätt ser du att ledarskapet kan stödja arbetet mot krävande 

mål?  

- Beskriv vikten av att ledare utvärderar och utvecklar sitt ledarskap.  

- Hur ser du på resultatorienterat ledarskap?  
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företagshälsovård och coacher men också nyckelpersoner i den egna verksamheten. 

Lyhördhet och ödmjukhet och att presentera fakta som kommuniceras med en öppenhet som 

bjuder in till frågor och diskussioner leder framåt. Det kan också handla om att avdramatisera 

situationen genom att först lyssna, sedan diskutera. Låta det få ta tid och be om konkret 

återkoppling för att reflektera. Här lyfts vikten av att inte försöka lösa problem direkt, utan att 

först hinna tänka igenom och samla in all fakta, oro och frågor innan åtgärder sätts in.  

 

Skillnaden mellan egeninitierade förändringar och de som beslutats av andra framkommer. 

När en ledare ser möjligheterna med en förändring så gäller det att våga driva och se till att få 

med nyckelpersoner i arbetet. Det krävs också mod att våga prova, erkänna när det blir fel och 

våga prova igen - så skapas ett förändringsklimat.  

 

Samtidigt pekar cheferna på att de svåraste förändringarna också givit mycket lärdom. Även 

ur svåra förändringar kan man hämta kraft för att bli bra. Genom att bygga upp ett 

förtroende hos överordnade chefer kan verksamheten kommuniceras för att skapa en ökad 

förståelse i samband med förändringar. Det handlar om att förklara, förtydliga och presentera 

verksamhetens förutsättningar så att överordnade chefers beslut kan fattas baserade på fakta.  

 

Återkommande begrepp, nyckelord och fraser; basera beslut på fakta, kommunicera för ökad 

förståelse. Var transparent och öppen i kommunikationen. Låt det ta tid och be om 

återkoppling. Var lyhörd, inlyssnande och ödmjuk. Backa inte för det man tror på - våga 

driva. Ta hjälp. Hitta förändringsledare och nyckelpersoner i verksamheten vid förändringar. 

Våga prova.  

5.2.2 Goda exempel och lärande exempel 

Personaldirektören föredrar att tala om lärande exempel istället för goda exempel eftersom 

begreppet kan missförstås. Detta eftersom vi kan lära mycket genom misstag och fel också. I 

de skriftliga bidragen lyfts flera exempel på lärande inom och utom den egna verksamheten. 

Det handlar om att delta i kvalitetsutmärkelsen, i forum som kommunen ordnar, gå på och ta 

emot studiebesök, att delta i olika nätverk och samverka, att ta emot praktikanter och utbyte 

med akademi. Vid intervjuerna berättade en av respondenterna att de samlar positiv 

återkoppling och kommentarer i ett exceldokument. De exempel som cheferna ger handlar i 

stort om när verksamheten lyckats göra något bra för kunden. Det kan vara att tydliggöra och 

skapa rätt förväntningar, att lösa en svår situation. Mycket handlar om bemötandet och vikten 

av att vara inlyssnande och ta tid för kunden. Även här lyfts vikten av att ta hjälp vid behov. 

 

Återkommande begrepp, nyckelord och fraser; kunden i centrum, nätverk, studiebesök, 

kvalitetsutmärkelsen, samverkan, gott bemötande, inlyssnande, tydlig kommunikation, skapa 

dialog, ta hjälp.  



 

 

37 
 

5.3 Delaktighet  

 

5.3.1 Förutsättningar för engagemang 

De skriftliga bidragen beskriver hur chefen skapar förutsättningar för medarbetarnas 

engagemang. Att ge medarbetarna ansvar och att visa förtroende tillsammans med att arbeta 

mot gemensamma mål skapar en vi-känsla. Att låta medarbetarna dela med sig av erfarenheter 

och det de är bra på gör att alla får ta del av erfarenheten. Det är viktigt att ta tillvara 

medarbetarnas tankar och idéer, visa tilltro och uppmuntra. Personaldirektören menar att för 

att få engagemang måste man själv vara engagerad. Det man gör är viktigt och det ska vara 

roligt. Det är viktigt att vara öppen och våga testa idéer. Det gäller att se till att uppföljning 

inte bara blir en ekonomichefsprodukt - uppföljning är bra och ska ske systematiskt, samtidigt 

får inte strukturen bli ett hinder för utveckling.  

 

Vid intervjuerna med enhetscheferna beskrevs olika exempel hur man hanterar uppgifter som 

inte alltid uppfattas som intressanta. Återkommande var att skapa engagemang genom att vara 

lyhörd och ödmjuk i processen, att förbereda sig, väcka intresse genom att fråga efter 

medarbetarnas åsikter, locka fram nyfikenhet och visa på hur arbetet leder mot målen. Det 

gäller att koppla ihop vardagens arbete med de övergripande målen. Att synliggöra den röda 

tråden i verksamhetens arbete. Det handlar också om att vara uppmuntrande och positiv till 

medarbetarnas tankar och idéer. Alla kan bidra.  

 

En respondent pekade på vikten att inte bara lägga på fler och fler arbetsuppgifter på 

medarbetarna. Ledarens arbete är bland annat att prioritera bland arbetsuppgifterna. På ett 

pedagogiskt sätt revs ett antal formulär för att visa att dessa inte längre ska användas och att 

de ersätts av ett nytt där ansvaret delvis delegeras till medarbetarna. Syftet förklarades och en 

koppling gjordes till stadens övergripande ledningssystem och enhetens kvalitets- och 

verksamhetsutveckling.  

 

När något skaver eller blir fel är det viktigt att ta reda på orsakerna och samla fakta innan man 

agerar. Det är lätt att bli upprörd över resultat, men genom att gå till botten och ta reda på 

fakta, att gå till källan, kan många oklarheter redas ut. När problem uppstår är det bra att 

avsätta tid för att diskutera och hitta olika hypoteser kring problemet istället för att omedelbart 

I de skriftliga bidragen summeras svaren för frågan  

- Beskriv hur du som chef skapar förutsättningar för och tar vara på 

engagemanget hos medarbetarna  

I intervjuerna summeras svaren på frågorna  

- Berätta om ett tillfälle där du skapat engagemang för en uppgift 

som inte alltid uppfattas som “intressant”. Hur motiverar du dina 

medarbetare? Hur följer du upp?  

- Berätta om en situation där du eller du och dina kollegor kört fast 

och du kommer med en lösning på problemet.  

Personaldirektören har svarat på frågorna  

- Beskriv hur du ser på chefers och ledares sätt att skapa 

förutsättningar för, och ta till vara på, engagemanget hos 

medarbetarna.  

- Hur ser du att man på ett bra sätt kan motivera medarbetare?  

- Hur sker uppföljning på bästa sätt? 
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söka lösningen. Det handlar om att få en större förståelse och se problemet utifrån. Även här 

lyfter respondenterna att det är viktigt att ta hjälp, man är inte ensam. Blir det fel i alla fall, så 

var lyhörd och ödmjuk, gör ett omtag.  

 

Återkommande begrepp, nyckelord och fraser; låt inte struktur hindra utveckling, våga testa 

idéer. Skapa vi-känsla och arbeta mot gemensamma mål, hitta den röda tråden. Dela 

erfarenheter och lyft bra arbetssätt och metoder. Var lyhörd och ödmjuk, ge ansvar, visa tillit 

och våga göra omtag. Ta hjälp vid behov. Basera beslut på fakta. 

5.4 Motivation 

 

5.4.1 Ett aktivt medarbetarskap 

De skriftliga bidragen beskriver strukturer som medarbetargrupper, tydliga ansvarsområden, 

mötesstrukturer och målstyrning. Tydliga ansvarsområden utses för medarbetarna för att 

skapa delaktighet. Tid avsätts för diskussioner och reflektioner kring verksamheten. En bra 

intern kommunikation ger en bra extern kommunikation. För att behålla bra medarbetare 

skapas en förbättrings- och utvecklingskultur som en vardaglig del i arbetet för att stimulera 

och uppmuntra ett engagerat medarbetarskap. Det är viktigt att låta medarbetarna växa och ta 

tillvara goda insatser.  

 

I intervjuerna beskrivs behovet av att arbeta långsiktigt och att det är viktigt att förankra 

tankar för att förstå uppdraget. För att lyckas med verksamhetsutveckling behöver en vi-

känsla skapas så att alla är med. Här måste chefen tydligt bjuda in alla att delta. För att få 

engagemang för förändringar, som ger aktiva medarbetare, är det viktigt att 

verksamhetsplanen ger en röd tråd. Verksamhetsplanen är inte passiv, den ger en aktiv 

uppföljning. För att skapa engagemang kan man också sätta ett högt mål, lyfta målet 

kontinuerligt, i olika forum och följa upp. Långsiktigt och uthålligt arbete lönar sig. Starta 

gärna en förändring eller ett projekt med något roligt, en kick-off eller en föreläsare. Titta på 

helheten, men fokusera på nyckelpersoner som kan driva arbetet i mindre grupper. Var noga 

med att följa upp. Det är viktigt att förankra och lyssna på medarbetarna för att fånga upp 

signaler under hela förändringen eller projektet.  

 

I de skriftliga bidragen summeras svaren på frågan  

- Verksamhetsutveckling är allas ansvar. Beskriv hur ni arbetar för 

ett aktivt medarbetarskap  

De siffror som anges för att mäta aktivt medarbetarskap, AMI och nöjd 

medarbetarindex, NMI har sammanställts.  

I intervjusvaren summeras svaren för frågorna  

- Berätta om ett initiativ till att få igång en grupp att arbeta mot ett 

gemensamt mål. Vad gjorde du för att det skulle fungera bra?  

- Berätta om en konflikt eller situation där det skurit sig med andra 

människor. Vilka var inblandade, vad hände, skulle du gjort något 

annorlunda idag?  

Personaldirektören har svarat på frågan  

- Beskriv hur du ser på chefers och ledares arbete när det gäller ett 

aktivt medarbetarskap. Hur kan arbetet mot gemensamma mål 

bedrivas för att nå verksamhetsutveckling? 
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Personaldirektören menar att av tio idéer kan sju vara värdelösa, men att man som chef ändå 

måste lyssna intresserat - det är kanske en annan situation nu och en annan variant av lösning. 

Se till att avsätta tid till att diskutera verksamheten. Ta tid, avsätt tid, det tar tid! 

 

Återkommande begrepp, nyckelord och fraser; Forum för att diskutera verksamheten. Tydliga 

ansvarsområden. Bra intern kommunikation ger bra extern kommunikation. Låt 

verksamhetsdiskussioner få ta tid. Sätt höga mål. Tydliggör den röda tråden.  

5.4.2 Index för att mäta ett aktivt medarbetarskap 

Aktivt Medarbetarindex, AMI, för åren 2015 och 2014 med delindex för de kommunalt drivna 

verksamheterna och Nöjd Medarbetarindex, NMI, för den privata. Som referens ges att 

Stockholms stads verksamheter totalt hade AMI för 2015 om 80 och för 2014 om 79. 

Jämförelsevärdet för kommuner i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, databas Kolada 

är 78 (Stockholm.se).  
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Figur 5.1 AMI och NMI-resultat för 2015 och 2014 för de vinnande enheterna (Stockholm.se).  

 

Med ett undantag av de kommunala verksamheterna syns att de vinnande enheterna ligger 

över genomsnittet inom Stockholms stad.  

5.5 Att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 

 

I princip alla respondenter svarade att det inte fanns något negativt - alla var otroligt positiva 

till att delta i kvalitetsutmärkelsen. Vi har fått syn på så mycket i verksamheten och fått hjälp 

med verksamhetsutvecklingen. Flera chefer lyfter att staden givit ett gott stöd i arbetet med att 

ta fram det skriftliga underlaget. Samtidigt beskrivs återkopplingen som det mest positiva, att 

få en genomlysning där styrkor och utvecklingsområden pekas ut. Otroligt positivt att få en 

Detta område finns inte i de skriftliga bidragen men lyftes vid intervjuerna. 

Enhetscheferna svarade på frågor om vad som varit positivt och negativt, 

lärdomar, tidsåtgången och eventuella planer på att delta i andra utmärkelser 

eller pris.  

Personaldirektören svarade på frågorna  

- Kan du se några för- och nackdelar med en stadsintern utmärkelse?  

- Finns några för- och nackdelar med att delta?  
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ordentlig genomlysning av verksamheten. och Det är lättare att leda om alla förstår 

verksamheten och genomlysningen ger detta. Vi har fått ett verktyg för prioritering. Att den 

röda tråden i verksamheten tydliggjorts återkommer som en av de positiva effekterna.  

 

Cheferna säger att arbetet tagit mycket tid, men att det ändå varit värt att lägga tiden på det 

gemensamma arbetet. Att tävla har skapat en vi-känsla och fått ihop personalen. Några 

enheter kommer att delta i andra tävlingar och utmärkelser medan andra inte väljer att delta. 

Alla framför dock att vinsten inte sätter stopp för det fortsatta utvecklingsarbetet, utan 

tvärtom, att de nu fått en skjuts framåt för att fortsätta att utveckla verksamheten. Vi har fått 

en nystart som ger energi, skapar dialoger och reflektioner. Andra positiva effekter med att 

delta, och vinna, som lyfts är enheterna fått ett gott rykte, att medarbetarnas engagemang ökat 

och att det finns en stolthet över den egna verksamheten.  

 

Personaldirektören kunde se både för- och nackdelar med själva tävlingsmomentet. Men i 

grunden är det bra att uppmärksamma allt bra vi gör i staden. Det är allt för lite som 

uppmärksammas av allt det vi gör i offentlig sektor. Genom att kvalitetsutmärkelsen är 

stadsintern kan vi tävla med oss själva och på lika villkor. I de kommunala verksamheterna är 

pengar ett medel att nå målen i verksamheten medan verksamheten i den privata sektorn är ett 

medel att generera vinst. 

 

Återkommande begrepp, nyckelord och fraser; bra underlag för verksamhetsutveckling, 

tydliggör den röda tråden, genomlysning av verksamheten, skapar stolthet och vi-känsla, ökat 

engagemang hos medarbetarna, tidskrävande arbete som är värt att avsätta. Att tävla på lika 

villkor.  
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6. Analys 

I analysdelen presenteras en analys av studiens resultat kopplat till tidigare forskning. 

6.1 Offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen 

Enligt den offensiva kvalitetsutvecklingen strävar man efter att uppfylla och helst överträffa 

kundernas behov och förväntningar. Det är en helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg 

samverkar för att nå högre kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång (Bergman & 

Klefsjö, 2012) och detta framkommer vid intervjuerna. Vid en enhet exemplifieras detta med 

att först få kunden att ha rätt nivå på förväntningarna genom samtal och kommunikation för 

att sedan visa förståelse och lyssna och förklara. Här är bemötandet a och o när det gäller de 

mjuka verksamheterna. En annan enhet beskrev en situation där en kund tackade, trots att 

problemet inte löstes. Här hade enheten visat på olika alternativ och konsekvenser, vilket gav 

ett gott bemötande. Det framkommer en tydlig kundfokusering och öppenhet för att hitta olika 

nya lösningar och en vilja att våga prova något nytt. Detta är en av de delar som Cole (2002) 

tar upp för att kunna möta en allt mer växlande omvärld.  

 

Ledningens engagemang och förmåga ligger i organisationens grundvärderingar (Kanji & 

Moura, 2001, Kanji, 2008). Återkommande i bidragen och intervjuerna syns kopplingen från 

enhetens uppdrag, värdegrund och kommunens övergripande mål och värderingar. 

Värderingarna som det engagerade ledarskapet vilar på (Bergman & Klefsjö, 2012) 

återkommer i bidragen och intervjuerna. Arbetet med processer beskrivs olika ingående. En 

ständig utveckling tillsammans med medarbetarna beskrivs. Återkommande är att basera 

beslut på fakta, exempelvis att efterfråga tydligare underlag istället för att fatta förhastade 

beslut. Att våga vänta, ta tid att reflektera även vid akuta behov och inte dras med.  

Tydligast framkommer att fokus för verksamheten är kunden, allt utgår från kunden och 

kundens perspektiv söks medvetet. Exempelvis då en verksamhet berättar att när många 

aktörer är involverade så skapas först en förståelse för kundens situation och sedan tydliggörs 

och styrs åtgärderna utifrån detta. Förutsättningarna för delaktighet enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) är att en positiv människosyn genomsyrar arbetet. Denna del återkommer i 

såväl bidragen som intervjuerna. I ett bidrag beskrivs hur tillit till medarbetaren och 

efterfrågan av deras tankar och lösningar på problem och idéer skapar förutsättningar för 

delaktighet och engagemang. 

6.2 Ledarskap 

Chefer på olika nivåer måste vara trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation så att 

medarbetarna kan känna sig trygga och stolta i sitt arbete. Den onda och den goda cirkeln 

symboliserar hur förtroende och delegering av ansvar påverkar medarbetarna (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Som personaldirektören uttrycker sig så måste ledaren vara öppen och för att 

få ett engagemang så måste man själv vara engagerad. För att ta vara på energin och viljan att 

genomföra det som är meningsfullt pekar personaldirektören på vikten av att vara icke-

bestraffande och berömma medarbetarnas engagemang. I de skriftliga bidragen framkommer 

att man visar förtroende genom att låta medarbetarna få ta eget ansvar. Tydliga 

policydokument skapar en gemensam väg vi kan aldrig överlåta ansvaret till någon annan. 
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Eller som en respondent uttryckte det Coacha fram medarbetarna att själva hitta en lösning. 

Man måste ha tillit till medarbetarnas förmåga, ge mandat och vara ett bollplank.  

 

Det komplexa i ledarskapet (Yukl, 2012) framkommer i bidragen, men framför allt vid 

intervjuerna. Ett framgångsrikt ledarskap bygger på ett relationsorienterat ledarskap i 

kombination med förändrings- och strukturell orientering (Larsson & Vinberg, 2010). Vid 

intervjuerna framkom att ett coachande förhållningssätt i kombination med tydliga mål leder 

verksamheten framåt. Jag stöttar medarbetarna i deras projekt och avsätter tid för att göra 

detta. Det ska vara kul att jobba och chefen finns där för stöd vid behov. och Formulera ett 

tydligt mål, visa på målet och upprepa hela tiden. Sätt ett högt mål för att skapa engagemang.  

6.3 Ledarskapets struktur 

Tillsammans med medarbetarna ska en vision skapas för att ge en färdriktning som stödjer, 

inspirerar och motiverar medarbetarna (Bergman & Klefsjö, 2012). Detta måste bottna i 

organisationens grundvärderingar (Kanji & Moura, 2001). I bidragen beskrivs kopplingen till 

övergripande mål och vikten av att få medarbetarna att förstå att de ingår i ett större 

sammanhang. Även vid intervjuerna pekar man på att enheternas egna mål kan kopplas till 

stadens övergripande mål. Bergman och Klefsjö (2012) ser att en väsentlig del av ledarskapet 

är att kommunicera, förklara, beskriva och argumentera för att övertyga och skapa både 

förståelse och delaktighet i olika frågeställningar. Vid intervjuerna framkom en strävan att nå 

konsensus så långt det är möjligt, även om detta inte alltid går. Att förankra beslut och ta in 

medarbetarnas synpunkter var en självklarhet för alla respondenter.  

 

Vid intervjuerna framkom flera av de framgångsfaktorer i ledarskapet som Collins (2001) 

pekar på; personlig ödmjukhet och professionell drivkraft, ambition, att vara resultatinriktad 

och att arbeta för organisationen och medarbetarna snarare än för sig själva. Flera exempel 

framkommer, bland annat personaldirektörens ödmjuka frågor som en chef bör kunna ställa 

sig; om man kan  

 säga att jag har fel? 

 be om hjälp? 

 be om ursäkt? 

 trovärdigt säga att jag inte kan allt, utan behöver medarbetarna? 

 

Chefernas många olika kontakter inom och utom organisationen, den hårda arbetsbelastningen 

och det ofta splittrade arbetet (Yukl, 2012) beskrivs av respondenterna. Samtidigt 

framkommer att detta är ett val man gjort och att fördelarna överväger nackdelarna. Viljan att 

leda och driva verksamheten ger kraft och energi att orka. Hjälp finns och flera chefer pekar 

på vikten av att i tid be om och ta emot hjälp när behovet uppstår.  

 

Demings 14 punkter (1986, 1993 i Bergman & Klefsjö, 2012) för ett gott ledarskap lyfter 

vikten av att ledarna ska fokusera på utvecklingen av medarbetaren och de processer man 

arbetar i. Ledningen ska skapa en helhetssyn och arbeta med ständiga förbättringar, skapa en 

positiv arbetsmiljö och arbetssituation som uppmuntrar till att ta eget initiativ och till ständiga 

förbättringar. I flera av de skriftliga bidragen tas det upp hur man arbetar med 

kompetensutbyte, har medarbetargrupper och andra typer av kompetensökning för att skapa 

en bättre arbetsmiljö, arbetssituation och engagemang för utveckling. I ett av de skriftliga 

bidragen tar man upp att det görs kompetensutbyte bland kollegor när man har nyvunnen 

kunskap och erfarenhet och på så vis sker en kompetensutveckling i hela arbetsgruppen. Man 



 

 

43 
 

visar respekt för varandra och känner att man gör ett gott arbete. Detta bidrar till att skapa en 

helhetssyn i verksamheten.  

 

Demings punkter (1986, 1993 i Bergman & Klefsjö, 2012) för ett gott ledarskap tar också upp 

att det behövs samarbete, inom och mellan avdelningar, mot ett gemensamt mål, att ge 

befogenheter och delegera till medarbetare och skapa engagemang inom organisationen. Det 

var tydligt vid intervjuerna att alla respondenter har samarbetat med andra avdelningar eller 

som de förklarade tagit hjälp av andra avdelningar vid svårare situationer. En av 

respondenterna berättade om en situation där de hade svårt att starta en ny verksamhet, och 

där det fanns ett antal hinder. De lyckades lösa det hela genom att ta hjälp. Idag är denna 

verksamhet en mönsterverksamhet. Ledarens lärdom av denna situation beskrevs med orden 

man är inte ensam. En annan respondent berättade om en konflikt mellan medarbetare och 

kund. Respondenten lyssnade in bådas versioner. Chefens roll är dubbel, en företrädare både 

för medarbetaren och kunden. Det var viktigt att agera snabbt och ledaren tog hjälp för att lösa 

situationen. 

 

Den offentliga sektorn har en politisk styrning utan vinstintresse, med särskilda ekonomiska-, 

juridiska och ideologiska styrsystem (Thylefors, 2012), något som återkommer i såväl de 

skriftliga bidragen som vid intervjuerna. En medvetenhet framkommer om att koppla den 

egna verksamheten till övergripande, politiska mål: Arbetet med mål- och resultatstyrning 

[…] ger en tydlig koppling mellan mål och verksamhet […]det ger den röda tråden i arbetet. 

Skillnaden mellan privat och offentlig sektor beskrivs också förenklat av personaldirektören 

med att de kommunala verksamheterna har pengar som ett medel att nå målen i verksamheten 

medan verksamheten i den privata sektorn är ett medel för att generera vinst. 

6.4 Förändringsledning 

Själva kärnan i ledarskapet är den att kunna leda i förändring (Yukl, 2012) och den största 

utmaningen för framtidens ledare är att hantera och leda ständiga förändringar (Ljungberg & 

Larsson, 2012). Ett sätt att skapa detta förändringsklimat är att arbeta fram beteendemässiga 

rutiner (Rother, 2013) som ger ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete. I bidragen 

beskriver enheterna hur de arbetar med förbättrings- och förändringsarbete. En koppling 

mellan uppdraget, de övergripande politiska målen och den egna verksamheten är grunden 

tillsammans med enhetens värdegrund. Från denna plattform hämtas sedan nya rön, det kan 

vara genom att ta emot studenter, praktikanter, gå kurser och utbildningar, ta emot eller göra 

studiebesök och lyfta egna interna läranden och goda exempel. De vinnande bidragen 

beskriver alla att arbetet sker strukturerat och kontinuerligt. Särskilda ansvar delas ut, 

exempelvis att bevaka ett särskilt område för att sedan sprida i arbetsgruppen. Gemensamma 

och individuella utvecklingsplaner borgar för att ut- och fortbildningarna sker utefter de 

uppsatta målen. Det finns ett medvetet kundfokus i förändringsarbetet. Att förändringen 

gagnar kunden.  

 

Enligt Cole (2002) finns en tröghet i arbetet med ständiga förbättringar. Det är ofta 

tidskrävande och går för sakta. För att driva arbetet framåt beskriver en respondent vikten av 

att samla in kunskap om vad som varit och hitta förändringsledare i organisationen. Det gäller 

att ta tillvara goda idéer och synliggöra oanvänd kunskap. Våga prova, testa nya metoder och 

ge beröm. Vid intervjuerna kom en medvetenhet fram gällande när förändringar får ta tid och 

när ledaren måste gå in och besluta. En ledare berättade om vikten av att sätta höga mål som 

driver förbättringsarbetet framåt. En annan ledare berättade om att ledningen haft en för hög 

ambitionsnivå gällande fortbildningar på en enhet. Utbildningarna hade inte förankrats 
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ordentligt och medarbetarna framförde att arbetsbördan blev för tung. Lösningen var att 

lyssna på var och en av medarbetarna och lärdomen att det är viktigt att förankra förändringar 

innan genomförande.  

 

Inom den offentliga sektorn sker de flesta förändringarna genom beslut av politiken eller den 

högsta ledningen (Thylefors, 2012). En medvetenhet om när ledaren själv kan påverka och när 

det bara är att anpassa sig kommer fram vid intervjuerna. Även om besluten inte alltid är de 

som ledaren skulle önskat framkommer det tydligt att man är medveten om att så här är det 

att arbeta i offentlig sektor. Vissa förändringar är bara att acceptera. En omorganisation som 

inte sker som jag önskat [...] då gäller det att se att detta inte handlar om en själv, utan om 

organisationen. En chef berättar om svårigheten att genomföra ett beslut som kom från 

politiken och vikten av att vara tydlig i kommunikationen om vad som gäller. Det är då också 

extra viktigt att vara öppen för dialog och vara inlyssnande. Om uppdraget blir omöjligt att 

utföra finns kraften att påverka. En respondent berättar om en felaktig ekonomisk ersättning 

där ett gediget underlag togs fram och presenterades för överordnad chef. Genom att 

pedagogiskt visa på uppdraget, som i det här fallet gällde barn i behov av särskilt stöd, 

andelen utbildade förskollärare och en budget i balans, kunde felet rättas till och enheten 

kompenserades för kostnaderna. Ytterligare en chef berättade om en ofrivillig omorganisering 

där en verksamhet togs över. Här löstes situationen genom att be om hjälp både i den egna 

verksamheten och inom staden. Slutresultatet blev till slut lyckat. Lärdomen i denna situation 

var man är inte ensam.  

 

Enligt Yukl (2012) kan förändringar mötas med acceptans av medarbetarna, mycket beroende 

på om medarbetarna ser det som en nödvändig förändring. Men det finns ofta ett motstånd 

mot förändringen vilket är en naturlig reaktion. Vid en förändring går man igenom fyra stadier 

med olika reaktioner. Det första stadiet är förnekelse som är den första reaktionen, därefter 

kommer ilska där man blir arg och vill skylla på någon. Sedan kommer sorg och vid detta 

stadie sörjer man det man har förlorat. Till sist kommer anpassning och i detta stadie 

accepterar man situationen och går vidare. En av respondenterna berättade om en situation där 

det skulle ske en förändring i organisationen och man fick en oväntad reaktion från 

medarbetaren. Man avdramatiserade situationen genom att lyssna in och låta få det ta tid. Det 

slutade med att situationen accepterades.  

 

Oavsett om man ser på förändringsprocesser ur Lewins kraftfältsmodell (Lewin, 1951, i Yukl, 

2012), Yukls processteori (2012) eller Kotters faser och steg i förändringsarbetet 

(Mittuniversitetet, 2015-10-12 - 13) framkommer det vid intervjuerna att förändring påverkar 

såväl medarbetarna som cheferna själva. Mycket kan förberedas, men inte allt. Förändringar 

är vardag, och en respondent gillar förändring och kallar det för utveckling. Vissa driver jag 

själv, andra är bara att acceptera. Det behövs en lyhördhet i kommunikationen för att se så 

att förändringen landar rätt hos medarbetarna. Vissa medarbetare behöver diskutera, andra blir 

arga åter andra accepterar direkt. En respondent beskriver balansgången jag vill i det längsta 

undvika konflikter, men vid behov går jag in och fattar ett beslut för att avsluta en process 

som inte leder någonstans.  

6.5 Motivation till förändring 

För att få kreativa medarbetare är motivation en viktig faktor (Byun et al, 2016) och anställdas 

kreativitet ökas genom att dela makten. Genom att fokusera på förebyggande snarare än 

åtgärdande arbete förutsätts och möjliggörs ökad delaktighet av medarbetarna (Oakland, 

2011). Här utvecklas förbättringsarbetet i vardagens oförutsedda händelser för att hitta nya 
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vägar framåt (Brinck & Tanggaard, 2016). I bidragen och vid intervjuerna beskrivs hur 

delaktighet och motivation bidrar till ett förändringsbenäget klimat. Genom att vara lyhörd där 

man först lyssnar för att sedan diskutera och reflektera och låta förändringsarbetet ta tid får 

man medarbetarna med på tåget. Mycket handlar om att våga prova, erkänna när det blir fel, 

och våga prova igen. 

 

För att kunna förändra organisationen behöver kulturen förändras och Yukl (2012) menar att 

detta görs genom att ledningen påverkar motivationen hos medarbetarna. Detta görs genom 

antingen ledarskapsbeteende eller genom program, system, strukturer och kulturformer. Byun 

et al (2016) pekar på att man bör sträva efter att utveckla och upprätthålla en kultur som 

främjar, uppmuntrar och stödjer kreativiteten på jobbet. I bidragen syns detta genom 

beskrivningar av hur enheterna skapar forum för att dela med sig av kunskaper, inom den 

egna enheten i utvecklingsgrupper och vid återkommande möten, i utbyte med andra, akademi 

och omvärld. I individuella och gemensamma kompetensutvecklingsplaner skriver enheterna 

in fort- och utbildning som gagnar den egna verksamheten. För att få en organisation i 

mästarklass krävs en “diciplinerad kreativitet” där kombinationen av entreprenörsanda och 

disciplin i förbättrings- och förändringsarbetet båda är prioriterade (Collins, 2001). Enligt 

Yukl (2012) är den viktigaste delen för att påverka motivationen hos medarbetarna 

ledarskapet och olika exempel på hur ledarna arbetar med motivationen beskrivs. Genom att 

arbeta med olika frågor i medarbetargrupper så skapar man engagemang och delaktighet och 

på så vis utvecklas verksamheten kontinuerligt och detta skapar en bra arbetsmiljö. 

 

För att skapa en ny, eller befästa en tidigare, kultur med förändringsarbete behövs enligt Yukl 

(2012) en vision som visar på en gemensam riktning. De riktlinjer för en vision som Yukl 

(2012) ger kan till viss del kopplas till de vinnande bidragens beskrivningar av hur de arbetar 

efter stadens övergripande mål och vision. Att enheternas egna mål och utvecklingsarbete sker 

genom att se hur de hänger ihop med de mål och den vision som beslutats av 

kommunfullmäktige. Arbetet sker på ett strukturerat sätt genom stadens integrerade 

ledningssystem och ger medarbetarna en tydlig riktning. Vi har målstyrning med tydligt 

ansvar där medarbetarna kan påverka arbetsuppgifterna och känna sig delaktiga i 

förändringarna.  

6.6 Delaktighet 

För att nå framgång i en organisation krävs delaktiga medarbetare på alla nivåer (Oakland, 

2011) och det är i sammanhanget och omgivningen som grunden läggs för hur vi beter oss 

och vilket ansvar vi tar (Salancik, 1977 i Bergman & Klefsjö, 2012). För att skapa delaktighet 

och ansvarstagande krävs en känsla av delaktighet och ansvar och att arbetsuppgiften är 

tydlig, slutgiltig, offentlig och självvald (Oliver 1990, i Bergman & Klefsjö, 2012). Arbetet 

för att nå delaktighet och engagemang beskrivs i bidragen och vid intervjuerna. Det handlar 

om att ge tillit till medarbetaren och ta del av tankar och lösningar på problem. Att ta tillvara 

medarbetarnas engagemang och skapa laganda. Tydliga policydokument skapar en gemensam 

väg där ansvaret är tydligt utpekat. Det utökade ansvaret ges och tas genom arbetsuppgifter 

som motsvarar medarbetarnas kompetens och finns också med för att utveckla medarbetarna.  

 

Ett deltagande ledarskap har många positiva effekter (Yukl, 2012) och i bidragen och 

intervjuerna beskrivs hur medarbetarna involveras i besluten. De sätt att få medarbetarna att 

tro på sin egen förmåga som Carmeli et al (2011) beskriver, med uppmuntran, samverkan och 

kommunikation återkommer alla vid intervjuerna. Det kan handla om att väcka intresse 

genom att fråga efter medarbetarnas input i olika frågor. Det kan också vara att utföra en 
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tråkig uppgift tillsammans och göra det till en rolig stund i samverkan där man lär av 

varandra.  

 

För att skapa kvalitet, genom organisationens medarbetare (Edvardsson et al, 1998) och 

tydliggöra för medarbetarna vad ledningen förväntar sig för att nå målen (Ingelsson, 2013) 

behöver arbetet organiseras så att arbetsuppgifternas slutresultat tydliggörs (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Detta görs i de vinnande enheterna genom att visa på den röda tråden, att 

koppla ihop vardagen med verksamhetsmålen. Återkommande vid intervjuerna är att cheferna 

beskriver hur viktigt det är att avsätta tid för att diskutera och förankra. Att vara positiv till 

förslag från medarbetarna, även om de sedan inte genomförs. När det gäller målen så ska man 

sätta höga mål och återkommande kommunicera målet så det hålls levande. För att synliggöra 

den röda tråden från gemensam värdegrund till arbetet med verksamhetsutveckling krävs en 

ödmjukhet i processen där ledaren är lyhörd och ger ansvar.  

 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) ger högre delaktighet hos medarbetarna en större 

framgång i organisationen. För att lyckas krävs därför ett aktivt medskapande där 

medarbetaren bidrar till utvecklingen. Bergman och Klefsjö (2012) pekar på olika faktorer 

som är avgörande för ett aktivt medskapande: Tillit (med tillåtelse att få göra fel), dialog, 

målmedvetenhet och att lära av erfarenheter. Dessa begrepp var alla återkommande vid 

intervjuerna och i bidragen.  

 

För ett effektivt ledarskap krävs delaktighet och kommunikation och Oaklands (2014) modell 

lyfter tre prioriterade områden som alla återfinns i de vinnande bidragen och intervjuerna och 

belyses med citat:  

 Attityd, att utgå från en förståelse för kundernas behov och förväntningar.  

Få medarbetarna att förstå att de ingår i ett större sammanhang. och Beslut tas med tanke på 

kunderna i förhållande till målen. och Vi arbetar kundfokuserat med en öppenhet för att hitta 

olika och nya lösningar.  

 Förmåga, att ge medarbetarna förutsättningar att göra vad som behövs. 

Ge tillit till medarbetaren och ta del av deras tankar och lösningar till problem och idéer. På 

så vis blir medarbetarna mer förändringsbenägna då de får fördjupa sig i ämnet. När dessa 

tankar och idéer kan visa vägen till de gemensamma målen så blir chefen ett stöd i detta 

arbete. 

 Delaktighet, genom att arbeta enligt en variant av förbättringshjulet med delarna 

utvärderia, planera, gör, följ upp och rätta till det som behövs.  

Alla måste tro på det vi gör, lyft de frågor som berör den egna verksamheten och diskutera. 

Låt det ta tid: Ta tid, avsätt tid - det tar tid!  

 

För att få en hög frisknärvaro och låg sjukfrånvaro bör ledarskapet bygga på ett antal 

gemensamma värderingar (Bergman & Klefsjö, 2012) vilka också återkommer som nyckelord 

och begrepp i bidragen och intervjuerna: förtroende, kommunikation och dialog. En av 

enheterna pekar på att kvalitetsarbetet med verksamhetsutveckling drastiskt har minskat 

sjukfrånvaron. Den minskade sjukfrånvaron skapar också en kontinuitet i verksamheten och 

en bättre arbetsmiljö.  

6.7 Mätning av medarbetarnas engagemang 

Den interna kundtillfredsställelsen ska fokusera på att nästa led i kedjan ska få sina behov 

uppfyllda och få varje enskild anställd att vara nöjd med sin arbetssituation, arbetsmiljö och 
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utvecklingsmöjligheterna. Detta för att kunna bidra till resultatet och organisationens 

framgång (Sörqvist, 2004). Stockholms stad mäter den interna kundnöjdheten genom ett 

Aktivt Medskapande Index, AMI-index, med delarna Motivation, Ledarskap och Styrning 

(Stockholm.se). Stadens snitt är 80 för år 2015 och 79 för år 2014. En jämförelse ger att de 

vinnande enheterna, med ett undantag, ligger högre än stadens snittresultat. Enheternas 

resultat skiljer sig mellan de olika delindex Motivation, Ledarskap och Styrning. Det ser 

därför ut som om framgångsrika verksamheter inte nödvändigtvis måste ha sin starkaste del i 

ett av de olika delindex, utan att framgång kan nås genom respektive del. Ingen av de 

vinnande enheterna ligger lågt i resultat på någon del vilket tyder på att arbetet behöver ske 

inom alla områden för att nå framgång. För att bidra till bästa resultat ska alltså varje 

medarbetare vara nöjd med sin arbetssituation och kopplingen till motivation och delaktighet 

blir därmed tydlig (Bergman & Klefsjö, 2012). Alla chefer beskriver hur de utvecklar sitt 

ledarskap efter analys av medarbetarundersökningen. Både utvecklingsområden och delar att 

förvalta och förädla ligger till grund för ledarens egen utveckling, i samtal med medarbetarna 

och överordnad chef.  

6.8 Utmärkelser och kvalitetspriser  

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse har tagits fram för att uppmärksamma och belöna 

framgångsrik verksamhetsutveckling och skapa delaktighet bland medarbetarna. Syftet är att 

skapa mesta möjliga nytta för stockholmarna (Stockholm.se/kvalitet). Som Sörqvist (2002) 

menar kan utmärkelsemodeller användas för att skapa förebilder för framgångsrikt 

kvalitetsarbete. Vid intervjuerna framkom att enheterna ser att en av fördelarna med att delta 

är att enheten får ett gott rykte och att medarbetarna känner en stolthet över sin verksamhet. 

En annan del i arbetet är möjligheten att kunna utvärdera den egna verksamheten för att hitta 

möjliga förbättringar (Sörqvist, 2002). Även här framkommer i princip en entydig bild vid 

intervjuerna av att deltagandet i kvalitetsutmärkelsen har tydliggjort såväl framgångsfaktorer 

och utvecklingsområden. Detta har särskilt skett då examinatorerna har lämnat sin återföring 

till enheterna. Arbetet är inte avslutat i och med vinsten, utan ledarna beskriver istället att de 

fått en nystart för fortsatt arbete med verksamhetsutveckling. Genomlysningen gör att vi ser 

hela verksamheten, den synliggör både våra utvecklingsområden och det vi är bra på.  

 

Interna utmärkelser, som Stockholms stads kvalitetsutmärkelse, har fördelen att de ger ökat 

fokus på förbättringar, processer, kvalitet, resultat och ger en ökad förståelse för den egna 

verksamheten (Klefsjö & Eriksson, 2004). Vid intervjuerna gavs en samstämmig bild av att så 

också var fallet. Den negativa sidan enligt Klefsjö och Eriksson (2004) är att arbetet är 

resurskrävande. Vid intervjuerna beskrevs att arbetet tagit mycket tid i anspråk, men att det 

varit värt att lägga ner den tiden. Ingen respondent svarade att tidsåtgången varit ett problem 

och alla menade att tidsåtgången stod i proportion till vinsten det innebar att samla alla 

medarbetare i arbetet. Flera respondenter framförde också att det finns mycket hjälp och 

stöttning att få från staden centralt men även inom de egna förvaltningarna.  

6.9 Bortfallsanalys 

Av intervjuerna med enhetscheferna vid de vinnande enheterna fanns ett bortfall. En chef 

hade inte möjlighet att ta emot för intervju inom de veckor som fanns för att genomföra denna 

del i studien. Bedömningen är att det totala insamlade materialet från de sju bidragen, 

intervjuer med övriga sex enheter och personaldirektören ändå kan ge en samlad bild. 
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7. Slutsatser 

I avsnittet redovisas slutsatserna från analysen av resultatet för studien.  

Studiens syfte har varit att bidra till en förståelse för framgångsfaktorer när det gäller 

ledarskap och delaktighet i kommunal verksamhet. Syftet har uppfyllts genom att svara på 

frågeställningarna. 

7.1 Frågeställning 1 

Vilka faktorer är utmärkande för ledarskapet hos framgångsrika kommunala verksamheter? 

 

Slutsatsen är att ledarskapet drivs med utgångspunkt från stadens övergripande mål. Dessa 

mål bryts sedan ned på enheterna. Ledarskapet har ett tydligt resultatfokus och kunden är 

alltid utgångspunkten i all verksamhetsutveckling. 

 

Faktorer som är utmärkande i ledarskapet: 

 Verksamhetens mål är kopplade till stadens övergripande mål. Enheternas mål får 

gärna vara höga. 

 Kundens perspektiv söks medvetet genom olika kanaler. All verksamhetsutveckling 

sker med kundens bästa för ögonen. 

 Ledarna är i ständig dialog med kunderna och medarbetarna. De har också kanaler 

uppåt i organisationen för att föra vidare viktiga frågor från verksamheten. 

 Vid behov ber ledarna om, och tar emot, hjälp. 

 I ledarskapet ingår att våga fatta svåra beslut och driva dem samtidigt som man i vissa 

lägen gör avvägningen att vänta med ett beslut för att samla mer fakta. 

 Ledarna visar en ödmjukhet i sin syn på det egna ledarskapet och det är medarbetarna 

som framhålls som experter. Chefens roll är att möjliggöra för medarbetarna.  

 Ett tydligt och starkt resultatfokus präglar ledarskapet.  

7.2 Frågeställning 2 

På vilket sätt bedrivs arbetet med delaktighet i framgångsrika kommunala verksamheter? 

 

Slutsatsen är att det finns en uttalad vilja hos cheferna att alla medarbetare ska vara delaktiga 

och engagerade. Det handlar om att ge och ta ansvar. 

 

Arbetet med delaktighet bedrivs genom att: 

 Ledarskapet bedrivs så att man har en helhetssyn i verksamheten. Det handlar om att 

visa på den röda tråden, från stadens övergripande mål, via enhetens mål till det egna 

dagliga arbetet. 
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 En kombination av tillit till medarbetarna och efterfrågan av deras tankar, idéer och 

lösningar på problem ger engagemang och skapar delaktighet. 

 Det är viktigt att ledarna är engagerade. För att få delaktiga medarbetare så måste även 

chefen vara engagerad. 

 Ett coachande förhållningssätt används där medarbetarna själva arbetar fram 

lösningarna. 

 Ledarna har en vilja att så långt möjligt fatta beslut i konsensus och avsätter tid för att 

förankra besluten i organisationen. 

 Olika forum finns eller skapas för att dela kunskap och kompetens. Ledaren visar i 

handling att det är fint att dela med sig av och sprida erfarenheter. 

 Medarbetarens individuella utveckling kopplas till verksamhetens mål. 

 Ledaren visar i handling att det är viktigt med glädje, trivsel och att ha roligt på jobbet. 

7.3 Övriga slutsatser 

Verksamhetsutveckling är ingen quick-fix, utan ett målmedvetet, strukturerat och långsiktigt 

arbete. Utgångspunkten är stadens övergripande mål där ledarens arbete är att, tillsammans 

med medarbetarna, utarbeta egna mål som tydligt kopplar vardagens arbete till enhetens och 

stadens mål. Här krävs en ödmjukhet i processen där ledarna behöver vara både lyhörda och 

ge och kräva ansvar av medarbetarna.  

 

Att delta i en tävling eller utmärkelse kan ge fördelar för verksamheterna om återkopplingen 

från dem som examinerar blir bra. Genomlysningen kan då fungera som en hjälp i det 

fortsatta arbetet med verksamhetsutveckling. I fallet med Stockholms stads 

kvalitetsutmärkelse pekar de vinnande enheterna på att de fått ett kvitto på det som fungerar 

bra och tydligt utpekat de områden som kan utvecklas.  

7.4 Förslag och rekommendationer 

Av studien framgår att ledarskapet i kommunal verksamhet många gånger är komplext och 

består av en balansgång mellan övergripande mål och önskemål från kunderna. Det handlar 

om att möta och bemöta kunderna på rätt sätt och att få med sig medarbetarna i 

verksamhetens utvecklingsarbete. Vikten av att be om och ta emot hjälp är tydlig. Även om 

behovet inte uppstår ofta, så är det i många fall avgörande att inte stå ensam i svåra 

situationer.  

 

Följande rekommendationer lämnas: 

 För att driva verksamhetsutvecklingen framåt ska enheterna våga sätta höga mål 

Kommunerna bör därför inte ha uppföljningssystem som bestraffar enheter som inte 

lyckas nå högt ställda mål.  

 För nya chefer är det viktigt att överordnade chefer hjälper till med nätverk och visar 

vilka kanaler som finns för att bolla, be om och få hjälp i olika frågor. Detta kräver att 

det finns en kultur där det är tillåtet att be om hjälp och att ingen förväntas att lösa 

allting själv.  
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8. Diskussion 

I avsnittet diskuteras studiens resultat och slutsatser och en metoddiskussion förs. Förslag på 

framtida forskning lyfts.  

8.1 Resultatdiskussion 

Hur får vi resurseffektiva kommunala verksamheter? Hur kan vi erbjuda invånarna en väl 

fungerande service? Vi återkommer till frågorna i inledningen av denna studie. En viktig del 

när det gäller effektivitet, tillgänglighet och service är kvalitetsledning (Elg, Wihlborg & 

Örnerheim, 2017). Här krävs ett gott ledarskap som kan arbeta resurseffektivt med hög 

kvalitet och kan attrahera, behålla och vidareutveckla kompetenta medarbetare. Sandholm 

(2001) menar att högsta ledningens äkta engagemang krävs för att nå framgång inom 

kvalitetsområdet. Hur ser då ett sådant engagemang ut? Denna studie har velat ge en 

förståelse för vilka framgångsfaktorerna är när det gäller ledarskap och delaktighet i 

kommunal verksamhet. De framgångsfaktorer i ledarskapet som Collins (2001) pekar på; 

personlig ödmjukhet, professionell drivkraft, ambition, att vara resultatinriktad och att arbeta 

för organisationen och medarbetarna snarare än för sig själva framkom tydligt vid 

intervjuerna. En ödmjukhet framträdde då cheferna framhöll medarbetarna som experterna 

och att ledarens roll är att coacha, vara bollplank och möjliggörare. Chefens roll blir därför 

många gånger att stötta medarbetarna och att i detta också avsätta tid. Även flertalet av 

Demings 14 punkter för ett gott ledarskap (Deming 1986, 1993 i Bergman & Klefsjö, 2012) 

berörs i olika omfattning i bidragen och intervjuerna.  

 

Något som framkommer i studien är chefernas moraliska kompass och att 

värdegrundsfrågorna lägger en grund för ett hållbart och framgångsrikt ledarskap över tid 

(Maguad & Krone, 2009). Lojaliteten är stark mot politiska beslut, organisationen, 

medarbetarna och inte minst kunderna. När det uppstår en konflikt mellan de olika delarna 

löser cheferna detta genom att gå till källan, samla mer fakta, innan de går vidare för att 

tydliggöra och eventuellt få beslut ändrade. Att cheferna själva ser att de inte sitter inne med 

alla svar och tydligt visar när de fattat ett felaktigt beslut visar på en ödmjukhet i ledarskapet. 

Det är också en självklarhet att be om och ta emot hjälp vid behov. Det är inte en skam att ta 

på sig och ändra felaktiga beslut och ledarskapet framstår därför som prestigelöst.  

 

Inte bara ledningens engagemang men också medarbetarnas delaktighet skapar framgångsrika 

verksamheter (Bergman & Klefsjö, 2012, Oakland, 2011, Collins, 2001). Vissa 

ledaregenskaper betyder särskilt mycket för just delaktighet och att skapa engagemang (Yukl, 

2012) och ett gott ledarskap ska stimulera medarbetarna att utveckla och utöva ledarskap 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Det som framkom i studien när det gäller hur arbetet bedrivs med 

delaktighet kan beskrivas med den goda cirkeln (Bergman & Klefsjö, 2012). Det blir tydligt 

vid intervjuerna att ledningens förtroende med delegering av ansvar ger motiverade anställda 

och bidrar till enhetens resultat.  

 

Den hårda arbetsbelastning och de många kontakterna i chefens vardag som Yukl (2012) 

beskriver känns igen i intervjuerna om de beslut ledarna tar i sin vardag. Det är ett komplext 

uppdrag, med lojalitet mot kunderna, medarbetarna och stadens överordnade beslut. Här 

framkommer den balansgång cheferna har i att möta de olika förväntningarna som 
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överordnade, medarbetare och kunder ställer vilket stämmer överens med Mintzbergs (1973, i 

Yukl, 2012)) analyser av ledarskapet. Här kan särskilt noteras hur kommunikationen anpassas 

till mottagaren. Olika medarbetare och olika kunder kräver olika sorters kommunikation.  

 

Höga, nästan provocerande höga, mål kommuniceras och lyfts återkommande för att visa på 

riktningen i arbetet. Höga mål skapar engagemang och de kan bli som en självuppfyllande 

profetia ”att bli bäst”. Detta var olika uttalat hos cheferna, men framkom ändå direkt eller 

indirekt vid intervjuerna.  

 

Vid intervjuerna framkom en sorts självklar medvetenhet hos cheferna hur det är att arbeta i 

en politisk styrd verksamhet. Vissa beslut kan påverkas och andra är bara att anpassa sig efter. 

Det handlar om en kombination av pragmatism och respekt för det egna kunnandet och den 

egna verksamheten. Att lojalt förankra beslut som tagits av politik och stadsledning hos 

medarbetarna. Fattas felaktiga beslut högre upp i organisationen så handlar det om att ta fram 

fakta, presentera för beslutande organ och driva frågan. Gå till källan – ta reda på fakta. 

 

I arbetet med förändringar vet cheferna vilka av medarbetarna de ska använda som 

förändringsledare för att lättare kunna driva igenom nya beslut. Medarbetarna bemöts utifrån 

vilket behov som finns, och kommunikationen anpassas. Diskussioner, att vara inlyssnande 

och lyhörd, att låta vissa saker få ta tid är en del i förändringsarbetet liksom att våga prova och 

testa nya metoder. Om det blir fel, så är det bara att ödmjukt säga att det blev fel, och våga 

prova igen. Samtidigt måste chefen ibland gå in och fatta ett beslut som inte gillas av 

medarbetarna. Då är det viktigt att frågan får diskuteras och förklaras samtidigt som beslutet 

tydligt ligger fast. 

 

Delaktighet och motivation bidrar till ett förändringsbenäget klimat. Studien pekar på att för 

att lyckas driva framgångsrika verksamheter och framgångsrikt ledarskap så bör fokus ligga 

på det som fungerar och är positivt. Lägg alltså energi och kraft på de delar som redan idag är 

framgångsrika och inte bara på de delar som visar på sämre resultat. Den som slutar att bli 

bättre, slutar snart att vara bra.  

 

Valet att delta i kvalitetsutmärkelsen har givit de vinnande enheterna en skjuts framåt i arbetet 

med verksamhetsutveckling. Vinsten har givit enheterna en stolthet. Återkopplingen från 

examinatorerna i kvalitetsutmärkelsen ger en genomlysning av verksamheten där både det 

som fungerar väl och det som behöver utvecklas lyfts fram. Alla intervjuade chefer såg 

vinsten som en plattform för det fortsatta utvecklingsarbetet, det handlade inte om att nu vara 

nöjd och slå ned på takten i utvecklingsarbetet. Tvärtom, nu stundade nya tag och fullt fokus 

på förbättringsarbetet. 

 

Det var uppenbart att de chefer som intervjuades i denna studie var engagerade och verkligen 

ville driva verksamheterna framåt. Det handlar inte om att måla upp en rosig bild av arbetet 

som sköter sig själv. Medvetenheten om problem, motgångar och hinder framkom tydligt. 

Detta var utmaningar i arbetet för att nå ett högre mål. Viljan och glädjen att leda och driva 

verksamheten ger kraft och energi att orka. Det finns hjälp vid behov och det var självklart att 

be om och ta emot hjälp när det behövdes. Trots att de verksamheter som denna studie bygger 

på är mycket olika när det gäller uppdraget är det fler likheter än skillnader som kommer fram 

i bidragen och vid intervjuerna. Kunskapsområdena skiftar, men i ledarskapet är det samma 

frågor och utmaningar som lyfts. Till sist måste studien också peka på det positiva i att leda en 

verksamhet. Energi, kraft och glädje, meningsfullhet, engagemang och att ha roligt på jobbet 

var den bild som stannade kvar efter varje genomförd intervju.  
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Har då studien besvarat syftet? Har studien bidragit till en större förståelse för 

framgångsfaktorer när det gäller ledarskap och delaktighet i kommunal verksamhet? Genom 

att besvara forskningsfrågorna har utmärkande ledaregenskaper identifierats och en 

beskrivning gjorts av hur arbetet med delaktighet sker. I princip alla resultat korrelerar med 

tidigare forskning. Det som skiljer sig från den teori som studien grundar sig på är en 

återkommande del från intervjuerna: Att be om och ta emot hjälp. För de intervjuade cheferna 

har det i flera fall varit avgörande att inte stå ensam. Med denna kompletterande del till 

tidigare bekräftad forskning på området anses syftet med studien besvarat.  

 

 
Figur 8.1 Nyckelord, begrepp och fraser från vinnande bidrag och genomförda intervjuer. 

8.2 Metoddiskussion 

Den här studien var en fallstudie som studerade vinnande enheters arbete med ledarskap och 

delaktighet. Data inhämtades genom intervjuer och tidigare framtagna skriftliga bidrag. 

Intervjuerna och bidragen bedöms ha gett en förståelse och kunskaper som bidragit till att 

studiens frågeställningar och syfte besvarats på ett tillförlitligt sätt. Valet att utgå från 

hörnstensmodellen i offensiv kvalitetsutveckling har fungerat i arbetet. Yin (2007) menar att 

en fallstudie bör planeras noga i förväg också hur själva analysen av insamlade data ska gå 

till. Detta säkerställdes genom att innan själva genomförandet ha en tydlig bild av det fortsatta 

arbetet. 

 

Som intervjuform valdes semistrukturerade intervjuer i formen beteendeintervju. Detta 

gjordes för att få en djupare förståelse för hur respondenterna har tänkt och agerat i verkliga 

situationer (Barclay, 1999). Detta gav studien ett mervärde genom att bidra till en större 

förståelse för hur cheferna handlar och resonerar i olika situationer. Genom intervjuerna, trots 

att de är tidskrävande, erhölls också information i form av kroppsspråk och uttryck som gav 

studien ett mervärde till skillnad från om enkäter skickats ut. Under genomförandet av 

intervjuerna eftersträvades öppenhet och transparens. Genom att båda studenterna 

genomförde alla intervjuer tillsammans säkrades till viss del tolkningen av respondenternas 

svar, liksom genom att intervjuerna spelades in och lyssnades på tillsammans. 
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Användningen av redan insamlad data, i form av de skriftliga bidragen, sparade tid och gav ett 

underlag som kunde jämföras, då alla bidrag besvarar samma frågor. Bidragen gav också en 

bra plattform inför intervjuerna genom att verksamheten beskrivits och arbetet med ledarskap 

och delaktighet tydliggjorts. Bedömningen är därför att metoden som valts för att genomföra 

studien varit lämplig. 

 

Det hade varit intressant att genomföra en enkät eller intervjuer med medarbetarna på 

enheterna för att identifiera deras syn på ledarskap och delaktighet. Bedömningen var att det 

rent tidsmässigt inte var genomförbart för studien. Om medarbetarna också hade ingått hade 

detta tillfört studien en högre validitet och stärkt trianguleringen med intervjuerna och de 

skriftliga bidragen. Ett annat alternativ hade varit att istället för de tidskrävande intervjuerna 

med cheferna genomföra enkäter med både chefer och medarbetare för att få båda sidorna 

belysta. Nackdelen skulle då varit att de faktorer som kom fram i intervjuerna, genom uttryck 

och det tydliga engagemanget, inte skulle framkommit i samma utsträckning. Ytterligare ett 

alternativ hade varit att genomföra workshops i grupp med chefer och medarbetare. 

8.3 Studiens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 

8.3.1 Generaliserbarhet 

Studiens urval var ett icke-sannolikhetsurval, ett så kallat strategiskt urval, för att kunna samla 

in den information som behövdes. Detta påverkar undersökningens generaliserbarhet. När det 

gäller intervjuerna så menar Bryman (2011) att respondenter som intervjuas inte kan ses som 

representativa utan att resultatet istället ska generaliseras till en teori. Resultatet för de 

genomförda intervjuerna överensstämde i denna studie med teorin. Det kan därför ses som 

troligt att intervjuer med exempelvis 2017 års vinnande enheters chefer skulle kunna ge 

liknande resultat. Bedömningen är därför att studien har en relativt hög generaliserbarhet.  

 

Det finns alltid en risk att en annan undersökning visar på ett helt annat resultat när det gäller 

fallstudier, att den generalisering som går att överföra till andra miljöer som liknar den 

undersökta inte nås (Ahrne & Svensson, 2011). Det skulle därför vara intressant att 

genomföra intervjuerna i en annan offentlig verksamhet.  

8.3.2 Reliabilitet 

Genom att dokumentera tillvägagångssätt och genomförande kan viss reliabilitet visas för 

studien (Yin, 2012). Tillvägagångssättet har därför beskrivits utförligt i metoddelen. När det 

gäller själva intervjuerna är reliabiliteten i hög grad relaterad till studenternas förmåga att 

intervjua och analysera och återge intervjuernas utfall. För att påverka reliabiliteten positivt 

var studenterna pålästa som förberedelse inför intervjuerna. De skriftliga bidragen lästes innan 

intervjuerna genomfördes och genomgång av frågorna skedde tillsammans innan själva 

intervjutillfället. Genomlyssningen av de inspelade intervjuerna bidrog till bättre analyser av 

svaren, vilket gav ett mervärde och kan därmed sägas ha höjt reliabiliteten. Förberedelserna 

och förförståelsen bedöms ha bidragit till en god reliabilitet när det gäller förmågan att 

analysera och återge resultatet.  

 

För att minska variationer har alla respondenter fått samma informationsbrev och 

intervjuguide innan genomförande av intervjuerna.  
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8.3.3 Validitet 

Genom att använda flera källor, intervjuer med chefer och stadens personaldirektör och 

skriftliga bidrag, kunde en triangulering göras vilket ökade studiens validitet. För att 

ytterligare öka validiteten genom triangulering kunde intervjuer eller enkäter genomförts med 

medarbetarna vid de vinnande enheterna.  

 

Vid intervjuerna användes semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide som bedöms ha 

stärkt studiens validitet. Intervjufrågorna var framtagna för att korrelera delar som lyfts i de 

skriftliga bidragen. Studiens resultat återspeglar också teorin vilket kan ge en indikation på 

hög validitet.  

8.4 Fortsatt framtida forskning 

Följande områden, utifrån studiens resultat, bedöms som intressanta att utforska vidare i 

direkt anslutning till denna studie: 

 Undersöka de övriga delarna i hörnstensmodellen för framgångsrika verksamheter. 

 Undersöka medarbetarnas syn på framgångsrikt ledarskap på enheter som vunnit.  

 Göra en jämförelse med enheter som inte vunnit (bidrag och intervjuer) eller deltagit 

(intervjuer) i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. 

 Ytterligare en del som kan vara intressant att studera är hur man synliggör tyst 

kunskap. Flera respondenter frågade efter en indikator som verkligen mäter kvalitet, 

och med det menades de mjuka delarna i verksamheten.  

 Jämföra Stockholms stads kvalitetsutmärkelse mot andra kvalitetspriser. 

 

Följande område bedöms generellt som intressant att utforska vidare: 

 Undersöka om det finns några skillnader mellan offentlig och privat verksamhet när 

det gäller framgångsfaktorer i ledarskapet.  

 



 

 

55 
 

Referenslista 
 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 

 

Andersen, E. S. & Schwencke, E. (2013). Projektarbete: En vägledning för studenter. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Backman J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Barclay, M. J. (1999). Employee selection: A question of structure. Personnel Review, 28, 

s. 134-147. 

 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Björklund, M. & Paulsson, U. (2012). Seminarieboken. Att skriva, presentera och opponera. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Brinck, L. & Tanggaard, L. (2016). Embracing the unpredictable. Leadership, learning, 

changing practice. Human Resource Development International. 2016. Vol 19, s 374-387. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2014). Företagsekonomiska forskningsmetoder 2:2. Kina: Liber AB. 

 

Byun, G., Dai, Y., Lee, S. & Kamg, S-W. (2016). When does empowering leadership enhance 

employee creativity? A three-way interaction test. Social behavior and personality. 2016. Vol 

44 (9), s 1555-1564.  

 

Carmeli, A., Schaubroeck, J. & Tishler, A. (2011). How CES empowering leadership shapes 

top management team processes: Implications for firm performance. The leadership 

Quarterly. 2011. Vol 22 (2), s 399-411.  

 

Cole, R. E. (2002). From continuous improvement to continuous innovation. Total Quality 

Management & Business Excellence. 2002. Vol 13 (8), s 1051-1056  

 

Collins, J. (2001). From good to great. Stockholm: BookHouse Editions AB.  

 

Collins, J. & Hansen, M. (2011). Great by choice. Stockholm: BookHouse Editions AB 

 

Creswell, J. (2014). Research Design. 4th Edition. USA: Sage Publications. 

 

Day, L. A., & Carroll, A. S. (2003). Situational and patterned behavior description 

interviews: A comparison of their validity, correlates, and perceived fairness. Human 

Performance, 16, 25-47 

 

Doeleman, H. J., ten Have, S. & Ahaus, K. (2012). The moderating role of leadership in the 

relationship between management control and business excellence. Total Quality 

Management & Business Excellence. 2012. Vol 23 (5-6). s. 591-611. 

 



 

 

56 
 

Edvardsson, B., Andersson, T., Sandén, M. & Waller, B. (1998). Mätning av tjänstekvalitet i 

praktiken. Malmö: Studentlitteratur. 

 

Elg, M., Wihlborg, E. & Örnerheim, M. (2017). Public quality - for whom and how? 

Integrating public core values with quality management. Total Quality Management & 

Business Excellence. 2017. Vol 28 (3-4), s 379-389, 

 

Hansson, J. & Eriksson, H. (2002). The impact of TQM financial performance. Measuring 

Business Excellence, Vol 6 (4), s 44-54. 

 

Harboe, T. (2013). Grundläggande metod. Den samhällsvetenskapliga uppsatsen. Gleerups.  

 

Hartman, J. (2006). Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Hendricks, K. B. & Singhal, V. R. (2001). Firm characteristics, total quality management: 

different day, same soup? Journal of Operations Management. Vol 19 (3), s 269-285. 

 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ingelsson, P. (2013). Creating a Quality Management Culture : Focusing on Values and 

Leadership. DiVA http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A592550&dswid=9891 

 

Juran, J. M. & Godfrey, A. B. (red). (2000). Juran´s quality handbook. (5th ed). New York: 

McGraw Hill.  

 

Kanji, G. (2008). Leadership is prime: How do you measure Leadership Excellence? Total 

Quality Management & Business Excellence. 2008. Vol 19 (4), s 417-427. 

 

Kanji, G. & Moura, P. (2001). Measuring leadership excellence. Total Quality Management. 

2001. Vol 12 (6), s 701-718. 

 

Klefsjö, B. & Eriksson, H. (2004). What is the value of participating in a quality award 

process? http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/180028/local_180028.pdf 

 

Klefsjö, B., Eliasson, H., Kennerfalk, L., Lundbäck, A. & Sandström, M. (1999). De sju 

ledningsverktygen. Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsson, J. & Vinberg, S. (2010). Leadership behaviour in successful organisations: 

Universal and situation-dependent? Total Quality Management & Business Excellence. 2010. 

Vol 21 (3), s 317-334. 

 

Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012). Processbaserad verksamhetsutveckling, Varför-

vad-hur? Lund: Studentlitteratur. 

 

Manguad, B. & Krone, R. (2009). Ethics and moral leadership: Quality linkages. Total 

Quality Management & Business Excellence. 2009. Vol 20 (2), s 209-222. 

 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A592550&dswid=9891
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A592550&dswid=9891
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/180028/local_180028.pdf


 

 

57 
 

Oakland, J. S. (2011). Leadership and policy deployment: The backbone of TQM. Total 

Quality Management & Business Excellence. 2011. Vol. 22 (5), s 517-534. 

 

Oakland, J. S. (2014). Total Quality Management and Operational Excellence: Text with 

cases. USA, New York: Routledge. 

 

Olsson, C. & Regnell, A. (2012). Att stödja eller att inte stödja – det är frågan 

En fallstudie om Kvalitetsutmärkelsen och dess funktion som stödverktyg för Stockholms stads 

verksamhetsstyrning. Civilekonomuppsats, Stockholms universitet.  

 

Olmstead, J. (2007). Predict future success with structured interviews. Nursing Management, 

3, 52-53. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Rother, M. (2013). Toyota Kata: lärande ledarskap, varje dag. Stockholm: Liber. 

 

Sandholm, L. (2001). Kvalitetsstyrning med totalkvalitet: Verksamhetsutveckling med fokus 

på totalkvalitet. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Söderlund, M. (1997). Den nöjda kunden. Malmö: Liber. 

 

Sörqvist, L. (2004). Ständiga förbättringar: En bok om resultatorienterat förbättringsarbete, 

verksamhetsutveckling och Sex Sigma. Lund: Studentlitteratur. 

 

Thylefors, I. (2012). Ledarskap i human service-organisationer. Finland: Bookwell.  

 

Törnquist m fl AB, utveckling, utbildning, urval. (2014). Rapport SPGR - skattningar för 

chefer som vunnit kvalitetsutmärkelsen 2011-2013 i Stockholms stad.  

 

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Yin, R. (2012). Applications of Case Study Reserarch. 3rd edition. USA: Sage Publications.  

 

Yukl, G. (2012). Ledarskap i organisationer. England: Pearson Education Limited. 

 

Övriga referenser 

Deming, W. E. (1993). The New Economics for Industry, Goverment, Education, s 18. Från 

föreläsning om ledarskap, chefskap och kvalitetsrörelsen, Mittuniversitetet i Östersund, 2015-

10-12 – 13. https://elearn20.miun.se/moodle/mod/folder/view.php?id=175966 

 

Demings förbättringskunskap. Från föreläsning om ledarskap, chefskap och kvalitetsrörelsen, 

Mittuniversitetet i Östersund, 2015-10-12 – 13. 

https://elearn20.miun.se/moodle/mod/folder/view.php?id=175966 

 

Demings 14 punkter på Mittuniversitetet i Östersund, övning och gruppuppgift vid kursträff 

2015-10-12 – 13. https://elearn20.miun.se/moodle/mod/folder/view.php?id=175966 

 

Kotter om förändring. Från föreläsning om förändringsarbete. Mittuniversitetet i Östersund, 

2015-10-12 – 13. https://elearn20.miun.se/moodle/mod/folder/view.php?id=175966 

https://elearn20.miun.se/moodle/mod/folder/view.php?id=175966
https://elearn20.miun.se/moodle/mod/folder/view.php?id=175966
https://elearn20.miun.se/moodle/mod/folder/view.php?id=175966
https://elearn20.miun.se/moodle/mod/folder/view.php?id=175966
https://elearn20.miun.se/moodle/mod/folder/view.php?id=175966


 

 

58 
 

 

SCB Befolkningsstatistik (2017-02-14). http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/ 

 

Stockholms stads hemsida. (2017-01-06). http://stockholm.se 

 

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. (2017-01-06). http://stockholm.se/kvalitet 

 

Utmärkelsemodeller. Föreläsning 2016-11-14, Mittuniversitetet Östersund om 

Utmärkelsemodeller https://elearn20.miun.se/moodle/mod/folder/view.php?id=252257 

 

--- 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/
http://stockholm.se/
http://stockholm.se/kvalitet
https://elearn20.miun.se/moodle/mod/folder/view.php?id=252257


   

Bilaga A 

 

Intervjuguide för examensarbete 

Det vi vill ta reda på är vilka framgångsfaktorer som är utmärkande för ledarskapet hos de 

vinnande enheterna av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. På vilket sätt arbetet med 

delaktighet i verksamheten bedrivs. Dina intervjusvar kommer att behandlas anonymt och 

inga personliga namn kommer att nämnas i rapporten. Dock kommer det framgå att det 

handlar om vinnande enheter av Stockholms stads utmärkelse år 2016, så viss spårbarhet 

finns. 

 

Intervjumetod och tillvägagångssätt: Det finns studier där man ser att ett tidigare beteende kan 

förutspå framtida beteende, så genom att diskutera dina tidigare erfarenheter kan vi se hur du 

sannolikt skulle handla i en kommande situation. Dina svar på intervjufrågorna kommer 

därför att ge oss möjlighet att på djupet reflektera över dina erfarenheter som ledare. För att få 

ut det bästa av intervjun ber vi dig att beskriva en situation som relativt nyligen inträffat och 

svara hur du agerat och tänkt inom följande delar:  

Tankebana 

Beskriv varför du valde det tillvägagångssätt du gjorde. 

Resultat 
Uppnådde du målet? 

Vad blev resultatet? 

Lärdomar 
Vad tog du med dig? 

Vad lärde du dig? 

 

Frågorna utgår från de områden vi valt att studera; delaktighet, ledarskap och 

förändringsledning och vi har valt att göra en koppling till de frågor som ställdes i 

kvalitetsutmärkelsen. Kvalitetsutmärkelsens koppling visas i kursivt.  

 

Ett stort tack för att du deltar i studien - tveka inte att ställa frågor om det är något som är 

oklart eller annat du funderar på kring studien. 

 

 

Vian Smith och Christine Oljelund 

Kontakt; e-post christine.oljelund@stockholm.se, tfn 08-508 29 482, 076 12 29 482 

  

mailto:christine.oljelund@stockholm.se


   

Delaktighet 
Fråga 7 – Förutsättningar för engagemang 

Berätta om ett tillfälle där du skapat engagemang för en uppgift som inte alltid 
uppfattas som “intressant”.  
- Hur motiverar du dina medarbetare?  
- Hur följer du upp? 
Tankebana 

Beskriv varför du valde det tillvägagångssätt du gjorde. 

Resultat 
Uppnådde du målet? 

Vad blev resultatet? 

Lärdomar 
Vad tog du med dig? 

Vad lärde du dig? 

Berätta om en situation där du eller du och dina kollegor kört fast och du kommer 
med en lösning på problemet. 
Tankebana 

Beskriv varför du valde det tillvägagångssätt du gjorde. 

Resultat 
Uppnådde du målet? 

Vad blev resultatet? 

Lärdomar 
Vad tog du med dig? 

Vad lärde du dig? 

 

Fråga 11 – Aktivt medarbetarskap 

Berätta om ett initiativ till att få igång en grupp att arbeta mot ett gemensamt mål. 
Vad gjorde du för att det skulle fungera bra? 
Tankebana 

Beskriv varför du valde det tillvägagångssätt du gjorde. 

Resultat 
Uppnådde du målet? 

Vad blev resultatet? 

Lärdomar 
Vad tog du med dig? 

Vad lärde du dig? 

Berätta om en konflikt eller situation där det skurit sig med andra människor. 
Vilka var inblandade, vad hände, skulle du gjort något annorlunda idag? 
Tankebana 

Beskriv varför du valde det tillvägagångssätt du gjorde. 

Resultat 
Uppnådde du målet? 

Vad blev resultatet? 

Lärdomar 
Vad tog du med dig? 

Vad lärde du dig? 

 



   

Ledarskap 
Fråga 4 – Ledarskapsidé 

Berätta om en situation där du satte sikte på ett krävande mål, som du nådde trots 
ett antal hinder. 
Tankebana 

Beskriv varför du valde det tillvägagångssätt du gjorde. 

Resultat 
Uppnådde du målet? 

Vad blev resultatet? 

Lärdomar 
Vad tog du med dig? 

Vad lärde du dig? 

Berätta om vilken sorts beslut du måste ta som en del av ditt arbete? 
Tankebana 

Beskriv varför du valde det tillvägagångssätt du gjorde. 

Resultat 
Uppnådde du målet? 

Vad blev resultatet? 

Lärdomar 
Vad tog du med dig? 

Vad lärde du dig? 

 

Fråga 5 – Utvärderar och utvecklar sitt ledarskap 

Vad innebär ordet resultatorienterad för dig och ditt ledarskap? 
Tankebana 

Beskriv varför du valde det tillvägagångssätt du gjorde. 

Resultat 
Uppnådde du målet? 

Vad blev resultatet? 

Lärdomar 
Vad tog du med dig? 

Vad lärde du dig? 

Förändringsledning 
Fråga 8 – Möjlighet för lärande 

Beskriv ett tillfälle när din organisation var under en förändring. Hur påverkade 
det dig och hur anpassade du dig? 
Tankebana 

Beskriv varför du valde det tillvägagångssätt du gjorde. 

Resultat 
Uppnådde du målet? 

Vad blev resultatet? 

Lärdomar 
Vad tog du med dig? 

Vad lärde du dig? 

 



   

Berätta om ett tillfälle där du eller din organisation har “misslyckats”. Hur 
hanterade du situationen? 
Tankebana 

Beskriv varför du valde det tillvägagångssätt du gjorde. 

Resultat 
Uppnådde du målet? 

Vad blev resultatet? 

Lärdomar 
Vad tog du med dig? 

Vad lärde du dig? 

 

Fråga 22 – Goda exempel 

Berätta om en situation där kunden har blivit riktigt nöjd. 
Tankebana 

Beskriv varför du valde det tillvägagångssätt du gjorde. 

Resultat 
Uppnådde du målet? 

Vad blev resultatet? 

Lärdomar 
Vad tog du med dig? 

Vad lärde du dig? 

Delta i kvalitetsutmärkelsen 
Vad har varit positivt och vad har varit negativt? 
Tankebana 

Beskriv varför du valde det tillvägagångssätt du gjorde. 

Resultat 
Uppnådde du målet? 

Vad blev resultatet? 

Lärdomar 
Vad tog du med dig? 

Vad lärde du dig? 

Finns några andra för- och nackdelar med att delta?  

Står tidsåtgången för arbetet i proportion till vinsterna?  

Finns det några planer på att delta i andra utmärkelser eller pris? Om ja, vilken 
eller vilka och varför föll valet på just den?  
 

 

Tack! 
Än en gång, stort tack för att vi får genomföra intervjun. 



Bilaga B 

Intervjuguide personaldirektör 

Ett stort tack för att du deltar i studien - tveka inte att ställa frågor om det är något som är 

oklart eller annat du funderar på kring studien. 

Delaktighet 
Beskriv hur du ser på chefers och ledares sätt att skapa förutsättningar för, och ta till vara på, 

engagemanget hos medarbetarna.  

 Hur ser du att man på ett bra sätt kan motivera medarbetare? 

 Hur sker uppföljning på bästa sätt?  

Verksamhetsutveckling är allas ansvar. Beskriv hur du ser på chefers och ledares arbete när det gäller 

ett aktivt medarbetarskap. 

 Hur kan arbetet mot gemensamma mål bedrivas för att nå verksamhetsutveckling? 

Ledarskap 
Beskriv hur du ser på chefers och ledares utformning av sin ledarskapsidé. Är det viktigt, och i så fall 

varför, att och hur den görs känd och förankrad i organisationen? 

 På vilket sätt ser du att ledarskapet kan stödja arbetet mot krävande mål? 

Beskriv vikten av att ledare utvärderar och utvecklar sitt ledarskap. 

 Hur ser du på resultatorienterat ledarskap? 

Förändringsledning 
Beskriv hur du ser på chefers och ledares möjligheter att skapa lärande i organisationen.  

 Hur ser du att det är möjligt att fånga upp goda exempel centralt i staden?  

 Hur kan stadens verksamheter lära av misslyckanden?  

Beskriv hur du ser på stadens arbete med goda exempel, att lära av och dela med sig för att utveckla 

verksamheten.  

 Hur kan staden centralt vara en hjälp i arbetet?  

Delta i kvalitetsutmärkelsen 

Beskriv hur du ser på kvalitetsutmärkelsen.  

 Kan du se några för- och nackdelar med en stadsintern utmärkelse? 

Finns några för- och nackdelar med att delta?  

 Har du eller tänker du själv delta? 

 

 

Tack! 
Vian Smith och Christine Oljelund 

Kontakt; e-post christine.oljelund@stockholm.se, tfn 08-508 29 482, 076 12 29 482 

mailto:christine.oljelund@stockholm.se


Bilaga C 

 

 

 

   Stockholm den 15 februari 2017 

 

 

 

   Till 

   Enhetschef 

   Enhet 

 

 

 

 

Hej, 

Vi heter Vian Smith och Christine Oljelund och studerar en 

magisterutbildning i kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet 

i Östersund. Vi läser om kundorienterad verksamhetsutveckling och 

genomför under vårterminen 2017 vårt examensarbete. Syftet med 

magisteruppsatsen är att studera hur framgångsrikt ledarskap bedrivs när det 

gäller delaktighet genom att studera enheter som vunnit Stockholms stads 

kvalitetsutmärkelse. Det vi vill ta reda på är vilka framgångsfaktorer som är 

utmärkande för ledarskapet hos de vinnande enheterna och på vilket sätt arbetet med 

delaktighet i verksamheten bedrivs. För att få dessa svar önskar vi intervjua 

enhetscheferna vid de enheter som vunnit förra årets kvalitetsutmärkelse.  

 

Genomförande av studien är förankrad på stadsledningskontoret, avdelningen för 

välfärdsstyrning, Anneli Ågren Ekholm, som bland annat arbetar med Stockholms 

stads kvalitetsutmärkelse.  

 

Dina intervjusvar kommer att behandlas anonymt och inga personliga namn kommer 

att nämnas i rapporten. Dock kommer det framgå att det handlar om vinnande 

enheter av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse år 2016, så viss spårbarhet finns.  

 

Vi hoppas på ett tillfälle att genomföra en intervju med dig. Christine Oljelund 

kommer att kontakta dig för att se om vi kan hitta en tid som passar. Vårt önskemål 

är att denna sker under vecka 10 eller 11, förslagsvis eftermiddag en tisdag, onsdag, 

torsdag eller fredag.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Vian Smith och Christine Oljelund 

 

Kontaktperson för att boka intervjutid och att svara på frågor: Christine 

Oljelund, tfn 508 29 482, e-post: christine.oljelund@stockholm.se 

mailto:christine.oljelund@stockholm.se
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Anvisning för deltagare i Stockholms stads 
Kvalitetsutmärkelse 2016 

Kvalitetsutmärkelsen är en stimulans och uppmuntran i arbetet med 

kvalitetsutveckling. Den ger samtidigt staden möjlighet att lyfta 

fram förebilder och goda exempel. Frågorna i Kvalitetsutmärkelsen 

kan också användas som ett utvecklingsverktyg.  

 

Alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av 

staden är välkomna att delta i Kvalitetsutmärkelsen.  

 

De verksamheter som vill delta ska svara på frågorna i dessa 

anvisningar. Anvisningarna har sin utgångspunkt i Program för 

kvalitetsutveckling. Syftet med programmet är att få till stånd en 

ständig utveckling och förbättring av de verksamheter som staden 

finansierar. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete, med givna 

resurser, ska största möjliga nytta åstadkommas för stockholmarna. 

Erfarenheterna från Kvalitetsutmärkelsen visar att genom att arbeta 

med verksamhetsutveckling skapas arbetsglädje och engagemang 

hos stadens medarbetare.  

 

Kvalitetsarbetet i staden ska kännetecknas av: 

 Att stockholmarnas synpunkter värdesätts och tillvaratas och 

utgör en viktig grund för kvalitetsutveckling. För att ge 

likvärdiga förutsättningar ska olika former för dialog med 

stockholmarna finnas och ständigt utvecklas. 

 Att ledningen på alla nivåer har ett tydligt och 

ansvarstagande ledarskap och prioriterar det systematiska 

kvalitetsarbetet där resultat för stockholmarna står i centrum. 

 Att alla medarbetare har ansvar för kvalitetsarbetet och 

kvalitetsutvecklingen inom sitt ansvarsområde. 

 Att arbetet med uppföljning och analys är viktigt och att det 

ska bidra till nöjda brukare/kunder, professionernas lärande 

och verksamheternas utveckling. 

 Att alla nämnder och styrelser systematiskt sprider och 

använder sig av goda exempel i syfte att utveckla 

verksamheten. 

 

Genom att delta i Kvalitetsutmärkelsen får enheten en 

genomlysning av sin verksamhet. Med det inskickade bidraget som 

Bilaga D
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grund genomför stadens examinatorer en utvärdering och 

bedömning.  

 

En mycket viktig del är den återkoppling som examinatorslaget ger 

till enheten. Återkopplingen är tänkt att kunna ligga till grund för 

det fortsatta utvecklingsarbetet. 

 

Deltagande enheter kommer att uppmärksammas på stockholm.se, 

omnämnas i den årliga kvalitetsboken och få ett diplom för sitt 

engagemang för kvalitetsutveckling.  

 

Enhet som vill delta ska meddela detta till berörd förvaltning i 

staden. Deltagandet ska godkännas alternativt anmälas i respektive 

nämnd. Berörd förvaltning/bolag ska skicka in protokoll från 

nämndmöte/styrelsemöte senast den 30 juni. Protokollet skickas till 

kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se 

 

Vid oklarheter kring detta kontakta Enheten för kvalitetsutveckling. 

Informationsmöten 

Utöver informationen i dessa anvisningar anordnas 

informationsmöten där alla intresserade får veta hur det går till att 

delta i Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2016. Att gå på något 

av dessa informationsmöten rekommenderas. Det ger en ökad 

förståelse för frågorna som ska besvaras. 

 

Informationsmötena äger rum följande tider på  

Hantverkargatan 3 D, lokal Glasbruket: 

onsdagen 17/2 kl. 14-16 

tisdagen 23/2 kl. 9-11 

onsdagen 24/2 kl. 14-16 

onsdagen 2/3  kl. 9-11 

 

Ingen förhandsanmälan behövs. 

Skrivarstugor 

Enheten för kvalitetsutveckling anordnar även skrivarstugor. Dit 

kan deltagande enheter komma för att få svar på frågor och tips om 

vad som är viktigt att tänka på när man beskriver sitt kvalitetsarbete 

i bidraget. Skrivarstugor anordnas vid två tillfällen på 

Hantverkargatan 3 D. Ingen förhandsanmälan behövs: 

 

onsdagen 30 mars kl. 14.00–16.00 

tisdagen 19 april kl. 14.00–16.00  

 

mailto:kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se
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Ansökningsdag 

För att vi ska kunna planera och göra en bedömning av hur många 

examinatorer som behövs, så behöver vi en förhandsanmälan från 

enheter som avser att delta i kvalitetsutmärkelsen. Denna anmälan 

vill vi ha senast den 21 mars. Anmälan är inte bindande, men det är 

viktigt att meddela om man beslutar att, av någon orsak, inte delta. 

 

Anmälan/avanmälan om deltagande skickas till 

kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se 

 

 

Tävlingsbidragen skickas senast den 20 maj kl. 24.00 till  

kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se 

 

Frågor angående dessa anvisningar kan ställas till: 

anneli.agren.ekholm@stockholm.se telefon 508 29 417 

anna.saldeen@stockholm.se telefon 508 29 087  

ingalill.elwin@stockholm.se telefon 508 29 573 

 

Vem kan delta? 

Alla verksamheter som finansieras av Stockholms stad kan delta. En 

förutsättning är dock att enheten har eget budget- och 

personalansvar. I de verksamheter där staden köper enstaka platser 

gäller att minst 51 procent av verksamhetens platser ska vara 

belagda av Stockholms stad. Deltagande förskolor och friskolor ska 

ha minst 51 procent av barnen/eleverna från Stockholm stad. 

 

Enheter som har vunnit kan ej delta de närmaste två åren efter att de 

har erhållit Kvalitetsutmärkelsen. Enheter som har erhållit 

hedersomnämnande kan delta året därpå. 

 

Tävlingsklasser 

De verksamheter som deltar i Kvalitetsutmärkelsen bedöms i olika 

klasser enligt följande: 

 Förskola 

 Skola 

 Äldreomsorg inkl. myndighetsutövning 

 Socialtjänst samt stöd och service till personer med 

funktionsnedsättning inkl. myndighetsutövning 

 Andra verksamheter, såsom administrativa verksamheter, 

stadens bolag och tekniska verksamheter. 

 

Flera kvalitetsutmärkelser kan komma att delas ut inom respektive 

klass. Om det i en klass inte finns någon verksamhet som bedöms 

mailto:kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se
mailto:kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se
mailto:anneli.agren.ekholm@stockholm.se
mailto:anna.saldeen@stockholm.se
mailto:ingalill.elwin@stockholm.se
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kommit tillräckligt långt i sitt systematiska kvalitetsarbete, delas 

ingen utmärkelse ut inom den klassen.  

 

Hedersomnämnande kan komma att delas ut. Syftet med 

hedersomnämnande är att premiera särskilt goda exempel som är 

viktiga att lyfta fram. Det är således inget andrapris. 

 

Prisutdelningsceremoni 

En högtidlig prisutdelningsceremoni hålls i Stadshuset under 

eftermiddagen den 22 november 2016. I samband med 

prisutdelningen kommer ett öppet hus i Stadshuset anordnas för 

stadens och de tävlande enheternas medarbetare med föredrag av 

inbjuden föreläsare och presentation av de som medverkar i 

utmärkelsen 2016. Efter prisutdelningsceremonin inbjuds till mingel 

och mat. Då antalet platser är begränsat, så kommer biljetter att 

fördelas procentuellt efter hur många medarbetare respektive 

tävlande verksamhet har. 

 

Vinnarna av Kvalitetsutmärkelsen får, förutom ära och 

uppmärksamhet, ett diplom och en prischeck som kan användas till 

att utveckla verksamheten vidare.  
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Frågor till deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2016  

Totalt får bidraget bestå av max 85 000 tecken, exklusive blanksteg. 

För verksamheter som drivs i kommunal regi finns möjlighet att 

skriva sitt tävlingsbidrag direkt i ILS-webben.  

 

Tänk på att vara så tydliga som möjligt när ni svarar på frågorna. I 

flertalet frågor efterfrågas hur ni arbetar. Detta för att svaren ska ge 

en begriplig bild över era arbetssätt och metoder. Exemplifiera 

därför gärna med konkreta exempel. 

 

Ingresserna till varje frågeområde är till för att förtydliga och 

exemplifiera vad som avses i frågorna. Ingresserna är utdrag från 

Program för kvalitetsutveckling samt stadens Personalpolicy.  

Administrativa uppgifter 

 Verksamhetens namn 

 Verksamhetens chefs namn 

 Direkttelefonnummer till verksamheten och chefen 

 E-postadress till verksamheten och till chefen 

 Postadress och besöksadress 

 Antal anställda den 19 maj 2016 

 

Inledning 

Inledningen bidrar till att ge en helhetsbild av verksamheten och 

ökar examinatorernas förståelse för verksamhetens syfte. 

Grundläggande förutsättningar och begrepp ska beskrivas. Denna 

del bör vara kortfattad och innehålla följande punkter. 

 

 Beskriv vilken typ av verksamhet ni bedriver  

 Ange lagar, förordningar och styrdokument av speciell betydelse 

för er verksamhet 

 Beskriv den brukar-/kundgrupp ni arbetar för 

 Ange ungefärligt antal brukare/kunder 

 Beskriv er organisations- och ledningsstruktur 

 Beskriv verksamhetens medarbetare (kategorier, utbildning) 

 
Brukare/kunder 

Brukare/kunder ska ges möjlighet till delaktighet och kunna påverka 

de insatser och den service de erhåller. För att ge likvärdiga 

förutsättningar för detta ska olika former för dialog finnas och 

ständigt utvecklas.  

 

Alla verksamheter ska ha rutiner för att fånga upp och hantera 

förväntningar, synpunkter, klagomål samt förbättringsförslag. 

Synpunkter från brukare/kunder är en hjälp för stadens 

verksamheter att utvecklas.  
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Ett gott bemötande, professionalitet och respekt för individen 

utifrån alla människors lika värde ska vara ett självklart 

förhållningssätt för alla medarbetare inom såväl stadens egna som 

enskilt drivna verksamheter. 

 

1. Beskriv hur ni arbetar med bemötandefrågor och förstärker en 

kultur där brukare/kunder är i centrum. 

 

2. Beskriv hur ni gör brukarna/kunderna delaktiga.  

 

3. Redovisa kortfattat resultaten från era 

brukarundersökningar/kunddialoger. Redogör också för er 

analys av resultaten och hur ni arbetar med resultaten. 

 
Chef- och ledarskap 
Ledarskapet ska bygga på dialog och samverkan. Det är en viktig 

förutsättning för styrningen av verksamheten. Det är i dialogen 

mellan chef och medarbetare som målen tydliggörs och 

gemensamma värderingar och arbetssätt kan växa fram.  

 

Det är viktigt att skapa möjligheter för och inspirera till lärande, 

kreativitet, utveckling och ansvarstagande. Som chef/ledare gäller 

det också att vara lyhörd för den mångfald som finns och se den 

som en resurs i verksamheten. 

 

4. Beskriv din ledarskapsidé och hur du gör den känd och 

förankrad i organisationen. 

 

5. Redogör för hur du som ledare utvärderar och utvecklar ditt 

ledarskap. 

 

6. Beskriv hur du som chef/ledare försäkrar dig om att 

medarbetarna är införstådda med verksamhetens syfte och mål 

och ser sin del i måluppfyllelsen.  

 

7. Beskriv hur du som chef/ledare skapar förutsättningar för och 

tar vara på engagemanget hos medarbetarna. 

 

8. Beskriv hur du som chef/ledare skapar möjligheter för lärande i 

organisationen och hur ni arbetar med kompetensutveckling 

utifrån identifierade behov. 

 
Medarbetare 
I Stockholms stad ska alla arbetsplatser präglas av jämställdhet och 

mångfald. En arbetsplats där begränsande och exkluderande normer 

synliggörs och diskuteras och där man arbetar aktivt med 



 Sida 7 (9) 

 

 

 

 

Anvisning för deltagare i 

Stockholms stads 

Kvalitetsutmärkelse 2016 

 

inkluderande förhållningssätt lägger grunden för en god 

arbetsmiljö. 
 

Medarbetare förväntas medverka aktivt i utvecklingen av verksamheten 

och ta egna initiativ till att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens 

behov.  

 

9. Beskriv vilken värdegrund/gemensamma förhållningssätt ni har 

i er verksamhet. Beskriv hur den/de förankras och levandegörs i 

organisationen.  

 

10. Ge exempel på hur ni arbetar med frågor kring jämställdhet och 

mångfald. 

 

11. Verksamhetsutveckling är allas ansvar. Beskriv hur ni arbetar 

för ett aktivt medarbetarskap. 

 

12. Redovisa kortfattat resultaten från den senaste 

medarbetarundersökningen. Redogör också för er analys och hur 

ni arbetar med resultaten. 

 
Resultat och analys 

För all verksamhetsuppföljning och framgångsrik utveckling är det 

av yttersta vikt att regelbundet analysera sitt arbete och se i vad 

mån arbetet leder till en effektiv verksamhet. Genom att ta fram 

tydliga underlag som visar vilka resultat som leder till 

måluppfyllelse ökar möjligheten till insikt om vad som leder till 

utveckling av verksamheten. 

 

13. Redovisa kortfattat era resultat från 2015 års uppföljningar. 

Redogör också för er analys av resultaten och hur ni arbetar med 

att ta tillvara resultaten. 

 

14. Redovisa ert prognostiserade ekonomiska resultat i förhållande 

till budget för innevarande år samt de tre senaste årens resultat. 

Redogör också för er analys av resultaten och vilka trender ni 

kan se. (Det krävs inga detaljerade siffror.) 

 

Från mål till uppföljning 

Det systematiska kvalitetarbetet kännetecknas av en planering som 

vägleder det dagliga arbetet och en uppföljning som utvecklar 

verksamheten. Det är viktigt att det går en röd tråd från de mål som 

enheten beslutat till uppföljning och analys av resultaten. Dessa 

resultat ska sedan ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av 

verksamheten. Använd gärna den bilagda checklistan, som stöd.  
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15. Beskriv processen, det vill säga hur det gick till när ni tog fram 

årets verksamhetsplan och vilka överväganden ni gjorde när ni 

bestämde era mål. 

  

16. Skriv era mål. Under varje mål ska ni skriva förväntat resultat 

(vad är det ni vill uppnå?), arbetssätt (hur arbetar ni för att nå 

resultatet?) och hur avser ni att följa upp (hur tar ni reda på att ni 

nått förväntat resultat?). Om ni har många mål räcker det med 

att ni för ca 5 av dessa redogör för förväntat resultat, arbetssätt 

och hur ni avser att följa upp dem. Fokusera då på de mål som 

avser er kärnverksamhet. Däremot ska alla mål finnas 

omnämnda.  

 

17. Beskriv hur er planering för årets uppföljning ser ut. 

 

Resursanvändning 

 

18. Beskriv hur ni använder verksamhetens resurser så effektivt som 

möjligt för att nå era mål. Med resurser avses, förutom tilldelad 

budget, till exempel medarbetarna och deras kompetens, 

samverkan, lokaler, material, energiförbrukning, IT-stöd och 

fordon.   

 
Utveckling 

För att uppföljning och analys ska leda till kvalitetsutveckling är 

det viktigt att ha metoder för hur man avser att hantera de resultat 

som uppföljning och analys visar på, det vill säga vad man gör med 

resultaten. 

 

19. Beskriv hur ni utvecklar verksamheten utifrån era analyser av 

uppföljningar och resultat. 

 

20. Beskriv hur ni arbetar med att identifiera och minimera risker 

och sårbarheter i er verksamhet. 

 

21. Beskriv verksamhetens styrkor och svagheter samt era 

möjligheter och hot. Beskriv hur ni använder denna kunskap för 

att utveckla verksamheten. 

 

22. Beskriv hur ni delar med er av era goda exempel. Beskriv också 

hur ni lär av andra och hur ni använder dessa kunskaper för att 

utveckla verksamheten. 
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Platsbesök 
Platsbesök är en del i utvärderingen och syftar till att fördjupa och 

nyansera bilden av verksamhetens kvalitetsarbete. Vid platsbesöket 

kommer därför examinatorerna att ställa frågor till såväl 

verksamhetens chef som medarbetare. Där det är möjligt kan ni 

gärna visa runt i er verksamhet. Det finns en lagledare i varje 

examinatorsgrupp. Lagledaren hör av sig till respektive enhet i god 

tid och bestämmer tid för platsbesök, samt kommer överens om 

vilka som bör närvara. Lagledaren informerar vidare om hur 

platsbesöket går till samt upplyser om det är några övriga dokument 

de vill ta del av utöver de nedan angivna.  
 

Dokument som ska finnas tillgängliga för examinatorerna vid 
platsbesöket, 

 Verksamhetsplan eller motsvarande 2016 

 Årsredovisning/verksamhetsberättelse eller motsvarande 2015 

 Verksamhetens eventuella kvalitetsgaranti  

 Rutiner för klagomålshantering  

 Dokumentation av brukardialog/enkät 

 Dokumentation av medarbetarenkät 

 Jämställdhets- och mångfaldsplan 

 Eventuellt kan även annan dokumentation efterfrågas 

 

Återföringsbesök 
Efter det att kvalitetsutmärkelsen delats ut den 22 november 

kommer varje deltagande enhet att få ett återföringsbesök av 

examinatorslaget. Syftet med denna återföring är att ge enheten en 

återkoppling på verksamhetens starka sidor men framförallt lyfta 

fram de möjligheter till utveckling som examinatorslaget sett finns i 

verksamheten. Efter återföringsbesöket ska enheten känna att de har 

fått ett underlag till att kunna göra en egen handlingsplan för 

utveckling och förbättring av verksamheten. 

 

Frågor 
Om ni har några frågor eller om något är oklart tveka inte att höra 

av er. Se kontaktuppgifter sid 3. 

 

Bilagor: 
Bilaga 1 Ordlista 

Bilaga 2 Checklista för kvalitetsarbete. (Checklistan klargör 

sambanden mellan verksamhetens alla delar i kvalitetssystemet. 

Checklistan kan ses som ett stöd, men ska inte skickas in.) 
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Ordlista  

De begrepp som används i frågeställningarna nedan baseras på 

Stockholms stads budget och Program för kvalitetsutveckling.  

Integrerad styrning och ledning, ILS 

Integrerat ledningssystem, ILS, är stadens system för integrerad 

ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. 

Ledningssystemet ILS och verktyget ILS-webb används av stadens 

nämnder och styrelser för att planera, följa upp och utveckla 

verksamheterna. Med hjälp av systemet och verktyget arbetar 

staden med gemensamma begrepp och en gemensam metod för 

ledning och uppföljning av verksamheterna. 

 

Styrning och uppföljning på enhetsnivå  
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska leda till att verksamheten 

utvecklas. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete med tydliga mål, 

arbetssätt och uppföljning av dessa får enheten svar på vad som 

leder till en effektiv resursanvändning och en utveckling av 

verksamheten.  
 

Mål  
Enheten konkretiserar nämndens mål genom egna mål i enhetens 

verksamhetsplan. Målen ska vara tydliga, fånga syftet med 

verksamheten och fokusera på väsentliga kvalitetsaspekter. De ska 

rymmas inom enhetens ekonomiska ram. Till varje mål ska ett 

förväntat resultat formuleras. Innan de fastställs ska trovärdigheten i 

målen bedömas av respektive nämnd eller förvaltningsledning.  

Målen fastställs årligen i samband med antagande av 

verksamhetsplan. 

Förväntat resultat  
Till varje mål ska enheten beskriva det förväntade resultatet under 

året, det vill säga vad enheten under året vill uppnå med sina mål.  

Det förväntade resultatet ska vara uppföljningsbart och kan t.ex. 

beskrivas som ett målvärde, en målbild eller ett tillstånd som ska 

uppnås.  
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Arbetssätt  
Enheterna ska ha tydligt utarbetade arbetssätt som säkerställer ett 

effektivt resursutnyttjande och måluppfyllelse. Arbetssätten 

beskriver hur enheten avser att arbeta och vilka metoder enheten 

bedömer lämpliga för att uppnå målen.  

Aktiviteter 

En aktivitet är en riktad insats under en begränsad tidsperiod under 

budgetåret. En aktivitet tas fram för att bidra till måluppfyllelse och 

ska ha start och slutdatum och en ansvarig för aktiviteten. 

Aktiviteter formuleras på kommunfullmäktigenivå men kan även 

formuleras på nämnd eller enhetsnivå.  

Indikator 
Mäter i vilken mån nämnder, enheter och bolag uppfyller 

kommunfullmäktiges mål. Indikatorerna påvisar utvecklingen av 

verksamheternas resultat och beskriver måluppfyllelsen. De kan 

mäta processer, struktur eller resultat och ska vara relevanta och 

mätbara. Kommunfullmäktige fastställer årsmål för sina indikatorer 

och anger obligatoriska nämndindikatorer utan årsmål. Nämnderna 

kan också fastställa egna indikatorer.  

Resursanvändning  
Användning av resurserna ska vara så effektiv som möjligt för att 

uppnå mål och förväntat resultat. Genom att utveckla arbetssätt och 

uppföljning och analys av resultat kan resurser som till exempel 

medarbetarnas kompetens, lokaler, samverkan, materialåtgång och 

energiförbrukning användas på bästa sätt.  

Uppföljning 
Utvecklingen av kvalitetsarbetet i staden kräver en strukturerad 

uppföljning. Uppföljningen ska ske dels mot de politiska målen och 

kraven, dels mot hur invånarna upplever kvaliteten i den 

kommunala servicen. Det sker även mot de olika program, riktlinjer 

och lagkrav som styr verksamheten. 

 

En strukturerad uppföljning möjliggör förutom bedömning av 

verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse även jämförelser mellan 

olika nämnder samt skapar förutsättningar för avstämning av 

resursnivåer. Strukturerade uppföljningar på olika nivåer underlättar 

möjligheten att identifiera olika utvecklingsområden. 

 

I uppföljningsarbetet är det även viktigt att tänka på val av metod 

och vilken typ av information som de olika uppföljningarna ger 

samt om uppföljningen synliggör och stämmer mot det 

verksamheten vill ta reda på. 

 

Det ska i alla verksamheter finnas metoder för att löpande kunna 

följa upp mål, förväntat resultat och arbetssätt.  
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Resultat och analys   
För all verksamhetsuppföljning och framgångsrik utveckling är det 

av yttersta vikt att regelbundet analysera sitt arbete och se i vad mån 

arbetet leder till en effektiv verksamhet med brukarna/kunderna i 

fokus. För att kunna nå dit måste varje enhet säkerställa att de 

prioriterar rätt områden i förhållande till avsatt budget och 

befintliga resurser. Genom att ta fram tydliga underlag som visar 

vilka resultat som leder till måluppfyllelse uppnås en kunskap om 

vad som leder till utveckling av verksamheten utifrån ett brukar-

/kundperspektiv och vad som inte gör det. Denna kunskap är en 

förutsättning för kvalitetsutveckling. Analysen är grunden för en 

effektiv verksamhet. 

 

Att utveckla metoder för analys är ett viktigt utvecklingsarbete för 

alla nämnder och styrelser. 

Utveckling  
För att uppföljning och analys ska leda till kvalitetsutveckling är det 

viktigt att ha metoder för hur man avser att hantera de resultat som 

uppföljning och analys visar på.  

 

Resultatdialog och handlingsplan för kvalitetsutveckling är exempel 

på verktyg i detta arbete.  

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag  
Synpunkter och klagomål fyller en viktig funktion för lärande och 

utveckling. Nämnder och bolagsstyrelser ska sammanställa och 

analysera inkomna synpunkter och klagomål inom sina 

ansvarsområden. Verksamheterna ska ha tydliga rutiner för att ta emot 

brukarnas synpunkter, klagomål och förbättringsförslag. 
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Denna checklista är avsedd att vara ett stöd för er som deltar i Kvalitetsutmärkelsen. Ni kan använda den som en hjälp i ert arbete med att 

säkerställa att det för varje mål finns beskrivet ett arbetssätt, en uppföljningsmetod med mera. Självklart kan ibland till exempel en 

uppföljningsmetod gälla för fler mål. Denna checklista behöver inte skickas med tävlingsbidraget.  

 

 

FAKTISKT 

RESULTAT 2015 

ANALYS 

MÅL FÖR 

VERKSAMHETS

ÅRET 2016 

FÖRVÄNTAT 

RESULTAT 

UNDER ÅRET 

ARBETSSÄTT RESURS-

ANVÄNDNING 

UPPFÖLJNING 

 

UTVECKLING 

Presentera de 

faktiska resultaten 

från föregående år. 

Analysera dem 

utifrån det 

förväntade 

resultatet ni hade 

för året.  

Vilka mål har ni 

valt för 

verksamhetsåret, 

utifrån era 

analyser från 

föregående år.  

 

 

 

 

 

 

Beskriv det 

resultat ni 

förväntar er under 

året. 

 

När ni bestämde 

era mål för året 

vad såg ni då för 

resultat framför 

er? Vilken effekt 

vill ni uppnå? 

(Vad har ni för 

målvärde/målbild, 

vilket tillstånd ska 

uppnås? Kan även 

synliggöras med 

en indikator eller 

aktivitet.) 

Beskriv hur ni gör, 

vilka arbetssätt ni 

använder, för att 

se till/säkerställa 

att verksamhetens 

förväntade resultat 

och mål för året 

ska uppfyllas. 

På vilket sätt 

används 

resurserna 

effektivt?  

 

Här handlar det 

alltså inte bara om 

en uppräkning av 

resurser utan hur 

ni använder dem 

så effektivt som 

möjligt. 

Beskriv 

planeringen för er 

uppföljning och 

vilka metoder ni 

använder och hur 

ni dokumenterar 

er uppföljning.  

 

Beskriv hur ni 

följer upp 

respektive 

förväntat resultat/ 

mål. 

 

Beskriv hur ni 

arbetar med att 

utveckla 

verksamheten 

utifrån era 

analyser av era 

uppföljningar och 

resultat.  

 

 



Beslut i kommunfullmäktige den 2012-03-12

PROGRAM FÖR 
KVALITETSUTVECKLING

Bilaga E



Inledning
Genom Vision 2030 har Stockholms stad visat långsiktiga 
 ambitioner och strävanden att nå målet; Stockholm – en stad 
i världsklass. Men för att visionen ska bli verklighet behöver vi 
kunna följa utvecklingen och utvärdera de insatser som vi gör.

En grundförutsättning är naturligtvis att alla som arbe-
tar inom Stockholms stad följer visionens riktning samt har 
 stadens invånare och deras rätt till en e� ektiv och god service   i 
 centrum.

Alla chefer har därför ett ansvar att skapa medvetenhet om 
att de steg vi tar i dag för att förbättra kvaliteten kommer att 
synas i framtiden.
Chefer ska också se till att varje medarbetare förstår vad staden 
vill uppnå och förankra kvalitetsarbetet hos medarbetarna.

Irene Svenonius, stadsdirektör

FOTO: SVARTPUNKT AB



Programmet för kvalitetsutveckling ska fungera som en 
gemensam plattform  för att utveckla kvalitetsarbetet i staden. 

Stockholms stads program 
för kvalitetsutveckling

Kvalitetsarbetet kännetecknas av att:
•	 Vi värdesätter och tar tillvara stockholm ar nas 

synpunkter som är en viktig grund för 
kvalitetsutveckling. 

•	 Ledningen på alla nivåer har ett tydligt och 
ansvarstagande ledarskap och prioriterar ett 
systematiskt kvalitetsarbete där resultat för 
 stockholmarna står i centrum.

•	 Alla medarbetare har ansvar för kvalitetsarbetet 
och kvalitetsutvecklingen inom sitt ansvarsområde.

•	 Alla nämnder och styrelser ska systematiskt sprida 
och använda sig av goda exempel för att utveckla 
verksamheten.

Stockholms stads service ska ha god kvalitet samt 
erbjuda valfrihet och mångfald. Utvecklingen av 
kvalitetsarbetet i samtliga verksamheter syftar till att 
nå målen:
•	 Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.
•	 Nöjda brukare av den kommunalt fi nansierade 

servicen.
•	 Arbetstillfredsställelse bland stadens anställda.

Vi ska arbeta systematiskt med kvalitetsarbetet och 
på så sätt ska vi åstadkomma största möjliga nytta 
för stockholmarna i förhållande till förväntat relevant 
resultat.

Vår utmaning är att skapa en kultur där varje 
medarbetares handling styrs utifrån vilket resultat 
handlingen ska leda till för stockholmarna.

Integrerad ledning och styrning – ILS
Kvalitetsarbetet ska integreras med strukturen i 
stadens styrsystem ILS (Integrerad ledning och styr
ning), i allt från visionen till enheternas åtaganden. 

Stockholms stad använder budgetprocessen för att 
styra och följa upp kvalitetsarbetet. Det ställer krav 
på kvalitetsarbetet på alla nivåer, från enhetsnivå till 
kommunfullmäktige.

Inför budget 2011 infördes redovisning av 
förväntat resultat i ILS. Det är ett ytterligare steg i 
utvecklingen av stadens kvalitetssystem. Genom att 
vi följer upp det förväntade resultatet får verksam
heterna, samt stadens nämnder och styrelser, viktig 
information för styrning och för att kunna fortsätta 
arbetet med att utveckla kvaliteten. 

Inriktning på stadens kvalitetsarbete
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Krav på kommungemensamma delar och 
verksamhetsanpassade kvalitetssystem
Staden baserar programmet för kvalitetsutveckling 
på de krav på systematik och struktur som finns. Det 
ger förutsättningar att kunna styra mer målmedvetet 
samtidigt som det ger utrymme för organisatorisk 
anpassning. Det ger också möjlighet till både mång
fald och nytänkande i kvalitetsutvecklingen.

Stockholms stad har verksamheter av olika 
karaktär.  Från social omsorg till teknisk infrastruk
tur. Därför måste kvalitetssystem utformas efter 
verksamheternas olika förutsättningar. Exempel 
på sådant som påverkar utformningen kan vara 
lagar, regler, nationella kvalitetskrav, verksamhetens 
karaktär och processer. 

Varje nämnd, styrelse och enhet har eget ansvar 
för att bygga upp och utveckla verksamhetsspecifika 
metoder för kvalitetsutveckling.

Vissa kommungemensamma krav måste ställas 
för att göra kvalitetsarbetet sammanhängande och 
begripligt för medborgarna, möjligt att koppla till 
stadens styrprocess (ILS) samt jämförbart mellan 
nämnder och bolagsstyrelser.

För att vi ska kunna säkra kvalitetsutvecklingen 
måste nämnder och styrelser uppfylla de kommun
gemensamma kraven.

De kommungemensamma kraven är:
•	 Stadens nämnder och styrelser arbetar efter 

strukturen i programmet för kvalitetsutveckling.
•	 Stadens kvalitetsstrategi är integrerad med mål

strukturen i stadens styrsystem, ILS.
•	 Nämnderna formulerar egna mål som stödjer 

 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 
samt formulerar vilka resultat som förväntas nås 
under året för respektive nämndmål.

Samtliga enheter ska
•	 bestämma vilka åtaganden de ska jobba med 

utifrån de nämndspecifika målen
•	 formulera förväntat resultat utifrån sina åtaganden 

där fokus ska vara på brukarna 
•	 beskriva arbetssätt för hur de ska uppfylla sina 

åtaganden
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Kvalitetssystem måste utformas efter verksamheternas olika förutsättningar.
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•	 beskriva hur de använder sina resurser för att nå 
resultat 

•	 beskriva hur de ska följa upp verksamheten
•	 beskriva hur de systematiskt kommer att utveckla 

verksamheten utifrån en analys av de resultat som de 
uppnår 

•	 arbeta fram kvalitetsgarantier för verksamhetens 
brukare

•	 beskriva sitt system för att hantera synpunkter och 
klagomål 

•	 visa upp goda exempel från sin verksamhet och 
aktivt söka och ta tillvara goda exempel från andra 
verksamheter.

Genom att integrera kvalitetsarbetet i budget
processen  skapar vi en gemensam struktur för att 
följa upp, utveckla, styra och stämma av resurserna. 

Processen måste bygga på dialog om vilka åta  
g anden som finns och vilket resultat som förväntas.

Gemensamma begrepp
De gemensamma begreppen följer strukturen i 
stadens budget.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål
Kommunfullmäktiges inriktningsmål gäller alla 
verksamheter. Målen gör det tydligt vad det är som 
är viktigt att nämnder och bolag uppfyller. Målen 
sträcker sig över en mandatperiod.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena 
konkretiserar inriktningsmålen. Målen är fleråriga.

Nämndernas och bolagens mål
Nämndernas och bolagens nämndspecifika mål gör 
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 
konkreta och beskriver vilka resultat som ska uppnås. 

Enhetens åtaganden
Enheten gör nämndens mål konkreta genom egna 
åtaganden i enhetens verksamhetsplan. Åtagande 
är det som enheten åtar sig gentemot brukarna och 
nämnden. Åtagandena ska 
•	 utgå ifrån nämndens eller styrelsens uppdrag 

gentemot brukarna 
•	 vara tydliga
•	 fånga syftet med verksamheten 
•	 fokusera på väsentliga kvalitetsaspekter
•	 rymmas inom enhetens ekonomiska ram. 

Varje åtagande ska ha ett förväntat resultat. Innan 
resultaten fastställs ska respektive nämnd eller förvalt
ningsledning bedöma trovärdigheten i åtagandena. 
Åtagandena fastställs varje år i samband med att 
verksamhetsplanen antas.

Förväntat resultat
Enheten ska beskriva det förväntade resultatet för 
året till varje åtagande. Det vill säga vad enheten vill 
uppnå med sina åtaganden. Det förväntade resultatet 
ska vara möjligt att följa upp. Det kan exempelvis 
beskrivas som ett målvärde, en målbild eller ett 
tillstånd som ska uppnås. 

Arbetssätt
Enheterna måste ha tydligt utarbetade arbetssätt för 
att säkerställa att 
•	 de uppfyller sina åtaganden 
•	 de uppnår det förväntade resultatet 
•	 de använder resurserna effektivt.

Alla medarbetare ska få förutsättningar att vara 
delaktiga i att ta fram åtaganden, förväntade resultat 
och tydliga arbetssätt. Då blir det tydligt vad det är 
organisationen vill uppnå samtidigt som medarbe
tarnas yrkeskunskaper blir synliga. Detta underlättar 
i sin tur medarbetarnas möjlighet att vara flexibla, 
professionella och engagerade. Det ger dem alltså 
goda förutsättningar för att möta invånarnas behov.

Resursanvändning 
Vi ska använda resurserna så effektivt som möjligt 
för att nå åtaganden och förväntat resultat. Genom 
att vi utvecklar arbetssätt och följer upp och analyse
rar resultaten kan vi använda våra resurser på bästa 
sätt. Resurser kan vara
•	 medarbetarnas kompetens 
•	 lokaler 
•	 samverkan 
•	 materialåtgång 
•	 energiförbrukning.  

Vi ska kunna mäta hur vi använder resurserna.
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Kvaliteten och valfriheten ska hela tiden utvecklas och förbättras.
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Uppföljning
Enheterna ska ha metoder för att löpande kunna 
följa upp sina åtaganden, arbetssätt och verksam
hetens resultat. Utvecklingen av kvalitetsarbetet i 
staden kräver en strukturerad uppföljning. Upp
följningen ska ske dels mot de politiska målen och 
kraven och dels mot hur invånarna upplever kvalite
ten i den kommunala servicen.

Genom en strukturerad uppföljning blir det möjligt 
att både bedöma verksamhetens kvalitet och målupp
fyllelse och att jämföra olika nämnder.

Det skapar också förutsättningar för att stämma 
av resurserna. 

Strukturerade uppföljningar på alla nivåer gör det 
enklare att identifiera olika utvecklingsområden. De 
skapar också underlag för styrning.

Resultat, analys och utveckling för ständig förbättring
Det är viktigt att regelbundet analysera sitt arbete 
och se på vilket sätt arbetet leder till en effektiv 
verksamhet med brukarna i fokus.

Varje enhet måste därför säkerställa att de priori
terar rätt områden i förhållande till avsatt budget och 
befintliga resurser. 

Genom att ta fram tydliga underlag som visar 
vilka resultat som leder till att målen uppfylls, får vi 
kunskap om vad som leder till utveckling av verk
samheten utifrån ett brukarperspektiv och vad som 
inte gör det. 

Den kunskapen underlättar för nämnder och sty
relser, samt förvaltnings och bolagsledningar att ta 
fram relevanta mål, åtaganden och kvalitets garantier, 
samt till att utveckla effektiva arbetssätt och hitta sätt 
att använda resurserna på bästa sätt. Det är analyser 
som är grunden för en effektiv verksamhet, inte 
uppföljningen som sådan.

En viktig förutsättning för att styra verksamheten 
är att ledarskapet bygger på dialog och samver
kan. Det är i dialogen mellan enhetschef och 
medarbetare som åtagandena blir tydliga och som 
gemensamma värderingar och arbetssätt kan växa 
fram.

Nämnd, förvaltningsledning, respektive styrelse 
och bolagsledning kan föra en meningsfull dialog 
med verksamheten om åtagandenas kvalitet och 
arbetssättet i förhållande till de resurser verksam
heten förfogar över.

Dialogen mellan kommunledningen och nämn
den eller styrelsen ger slutligen en möjlighet att 
stämma av om inriktningsmålen ger ett tillfreds
ställande resultat i förhållande till resurserna. 
Dialogen ger också möjlighet att stämma av vilka 
kvalitetsbrister som finns i organisationen och vilka 
insatser som gjorts och kan göras för att förbättra 
verksamheterna. 

Genom en aktiv och strukturerad dialog med 
invånarna kan vi fånga upp förväntningar på 
verksamheten.

Kvalitetsgarantier
Det är viktigt att formulera kvalitetsgarantier. I 
kvalitetsgarantierna ska vi beskriva vad varje enhet 
åtar sig gentemot stockholmarna.  
Kvalitetsgarantierna visar
•	 enhetens verksamhetsidé
•	 enhetens åtaganden 
•	 rutiner för synpunkts och klagomålshantering.

Dialog och samverkan för delaktighet

Brukarundersökningar
Som en del i stadens kvalitetsuppföljning 
genomförs årligen brukarundersökningar inom 
olika verksamhetsområden. Resultatet presen-
teras i Jämför service på stadens webbplats. En 
tjänst som gör det lättare för stockholmarna att 
jämföra och välja service.

Alla medarbetare ska få förutsättningar att vara delaktiga samtidigt 
som medarbetarnas yrkeskunskaper blir synliga.
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Kvalitetsutveckling – allas ansvar
Eftersom stadens program för kvalitetsutveckling 
är en gemensam plattform för att utveckla kvalitets
arbetet ska samtliga nämnder och styrelser i staden 
arbeta efter programmet.

Ansvar för respektive beslutsnivå
Stadens nämnder och bolagsstyrelser har en huvud  
uppgift i att finna former för en fortsatt kvalitets
utveckling i de egna verksamheterna.

Arbetet rör alla beslutsnivåer i staden; från   
kom munfullmäktige till nämnd och styrelse och från 
stadsledning och förvaltnings och bolagsledning till 
medarbetarna i stadens enheter. 

Alla nivåer har sin specifika roll i ett fungerande 

arbete med att utveckla kvaliteten i stadens verk  
samheter.

Kommunledningens ansvar
Kommunledningen ansvarar för att styra, leda och 
utveckla stadens kvalitetsarbete. Kommunledningen 
ska också stödja nämndernas och styrelsernas 
kvalitetsarbete genom att tillhandahålla gemensamma 
verktyg, begrepp och metoder samt stödja sprid
ningen av goda exempel.

Nämndernas och styrelsernas ansvar
Nämndens och förvaltningsledningens, respektive 
styrelsens och bolagsledningens engagemang är 

Kvalitetsgarantierna är till för att förenkla dialogen 
med brukarna/kunderna om förväntningar, upplevd 
kvalitet och resultat. Kvalitetsgarantierna beslutas 
tillsammans med enhetens verksamhetsplan.

Synpunkts- och klagomålshantering
Alla verksamheter i staden ska ha ett system för 
att hantera synpunkter och klagomål. Det stärker 
medborgarperspektivet i verksamheterna. 

Det ska vara enkelt för stadens medborgare och 
brukare att framföra sina synpunkter och klagomål. 
Därför är det viktigt att informera stockholmarna 
om deras möjlighet att lämna synpunkter. Stock
holmarnas synpunkter är värdefulla för staden och 
det är viktigt att verksamheterna åtgärdar de klago
mål som kommer in. 

Det är angeläget att verksamheterna strukturerat 
tar tillvara de synpunkter som kommer in och 
använder dem i sitt dagliga arbete. 

Varje nämnd och styrelse ansvarar för att följa upp 
synpunkter och klagomål från stockholmarna. 

Goda exempel 
Vi ska alla sprida och ta tillvara goda exempel. Det 
är effektivt och ligger i invånarnas intresse. Varje 
nämnd och styrelse har ett ansvar att finna former 
både för att visa upp goda exempel och för att aktivt 
söka och lära av goda exempel i andra verksamheter. 

Nämnder och styrelser ska på olika sätt lyfta fram 
och visa upp sina förbättringar så att andra nämnder 
och styrelser kan ta del av och lära av de goda 
resultaten.

Stadsledningskontoret har det övergripande 
ansvaret och ska stödja nämnderna och styrelserna i 
detta arbete.

Mall i word
I word finns en färdig mall för att skriva 
 kvalitetsgarantier. I mallen finns färdiga rubriker 
så att det blir lätt för stockholmarna att jämföra 
olika verksamheters garantier.

Tyck till 
På stadens webbplats kan stockholmare skicka in 
klagomål, beröm eller idéer kring stadens service 
eller på verksamheter som står under stadens 
tillsyn.
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Det ska vara enkelt för stadens medborgare och brukare att framföra 
sina synpunkter och klagomål.
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grunden för all kvalitetsutveckling. 
Förvaltningschefen respektive VD ansvarar för att 

kvalitetsarbetet sker så som det står i detta program. 
Cheferna på de olika nivåerna i nämnderna och 
bolagsstyrelserna ansvarar för att kvalitetsarbetet är 
en integrerad del av verksamheten.

Enheternas ansvar
Enheten formulerar egna åtaganden och gör 
därmed nämndens eller styrelsens mål konkreta.

Enheten arbetar för att resurserna används 
effektivt och för att säkra kvaliteten i tjänsterna. 
Enheterna utformar kvalitetsgarantier som 
beskriver vad varje enhet åtar sig gentemot 
stockholmarna. 

Kvaliteten i Stockholms stads tjänster blir synlig 
först i mötet med de människor som använder 
tjänsterna. 

Verksamheter som drivs på entreprenad 
Program för kvalitetsutveckling omfattar även 
de verksamheter som drivs på entreprenad åt 
staden. När vi upphandlar kommunal verksamhet 
i konkurrens eller på annat sätt, styrs det via avtal. 
Avtalet mellan utföraren och staden är det grund
läggande styrdokumentet för verksamheten. Det är 
därför viktigt att verksamhetens kvalitet regleras i 
detta dokument och att avtalet ligger till grund för 
att parterna samverkar aktivt. Förfrågningsunder
laget ska tydligt beskriva 
•	 vad som anses viktigt med avseende på kvalitet 

och kvalitetsutveckling 
•	 hur innehållet i verksamheten ska följas upp 
•	 att det finns rutiner för klagomålshantering
•	 vilka faktorer som särskilt ska redovisas 

därför att de anses ha avgörande betydelse för 
kvaliteten.

Alla verksamheter berörs av programmet för kvalitetsutveckling.
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Stadens kvalitetsutmärkelse
Kvalitetsutmärkelsen ska fortsätta att vara en 
stimulans och uppmuntran för verksamheterna att 
utveckla sin kvalitet. Utmärkelsen ger samtidigt 
staden möjlighet att lyfta fram och sprida kunskaper 
om goda förebilder. 

Kriterierna för att få utmärkelsen ska fokusera på 
nyttan för stockholmarna, att sprida och ta tillvara 
goda exempel samt att analysera resultat för att 
ständigt förbättras.

Stadens examinatorer 
Examinatorerna har en viktig roll i utmärkelse
processen. Det är deras engagemang och kunskap 
som gör det möjligt att genomföra kvalitetsut
märkelsen. Att arbeta som examinator ger en 
egen utveckling avseende verksamhetsanalys och 
bedömning. Det ger också en bred kunskap om och 
förståelse för stadens olika verksamheter. 

Varje år ska stadsledningskontoret utbilda nya 
 examinatorer i utvärderingsmetodiken. De senaste 
åren har antalet tävlande enheter ökat. Därför har 
också behovet av utbildade examinatorer ökat. 

Varje ledare i Stockholms stad har en viktig uppgift 
i att främja innovativa miljöer där nya produkter, 
tjänster och arbetssätt kan utvecklas. Det är ett 
viktigt steg mot en stad i världsklass. 

År 2010 instiftade staden Förnyelsepriset och vill 
med detta pris belöna förnyelse och nytänkande. 
Syftet med Förnyelsepriset är att uppmärksamma 
något som genom ett nytänkande 
•	 förbättrat kvaliteten
•	 ökat eff ektiviteten
•	 bidragit till en hållbar utveckling
•	 gjort arbetet enklare.

Allt i syfte att öka nyttan för medborgarna i 
 Stockholm. 

Staden delar ut  Förnyelsepriset varje år. 

Det är angeläget att förvaltningarna uppmuntrar sina 
med arbetare att delta som examinatorer. Examina
torerna får genom sitt arbete kunskap och idéer som 
kan gynna den egna verksamheten. De är därmed 
en tillgång för kvalitetsutvecklings arbetet och det är 
viktigt att deras kunskap tas tillvara.

Stadsledningskontoret ansvarar för att examina  
tor erna erbjuds stöd och kompetensutveckling. 

Förnyelsepriset

Du kan kostnadsfritt beställa programmet för 
kvalitetsutveckling i stadens webbshop för 
trycksaker på intranätet: intranat.
stockholm.se/informationsmaterial

Beslut i kommunfullmäktige den xxxxxxx

PROGRAM FÖR 

KVALITETSUTVECKLING

Har du frågor om kvalitetsarbete är du 
välkommen att kontakta Ingalill Elwin på 
stadsledningskontoret: 
ingalill.elwin@stockholm.se

Beställ programmet för kvalitetsutveckling
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Kvalitetsutmärkelsen ska sprida och ta till vara goda exempel.

Vinnare 2011. Bibliotek 
Plattan, Kulturhuset.
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STADSLEDNINGSKONTORET
Stadshuset, 105 35 Stockholm

Telefon 08-508 29 000 Fax 08-508 29 970
www.stockholm.se PR
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