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Förord 

Denna uppsats utgör slutpunkten på utbildningen som vi ägnat en ansenlig del av de 
senaste två åren på. Vi vill rikta ett varmt tack till alla lärare, gästföreläsare och 
studiekamrater på magisterprogrammet för kvalitet- och ledarskapsutveckling vid 
Mittuniversitetet i Östersund. Tack vare er har det varit intressant, lärorikt och 
utvecklande!  
 
Att skriva uppsats är roligt, utmanande och stundtals frustrerande. Ett antal personer 
har varit oss behjälpliga i denna process.  
 
Vår handledare Petter Stenmark ska ha ett stort tack för goda råd.  
 
Tack till Marie Sundvisson, Manne Sundvisson, John Estvik, Mathias Nilsson och 
Birgit Wadstein för att ni kommit med värdefulla synpunkter gällande läsbarhet.  
 
Tack till våra respektive familjer för er uppmuntran och tålamod.  
 
Vi vill självklart också rikta ett varmt tack till de kommunala tjänstemän som deltog i 
studien. Att ni tog er tid och generöst delade med er av era erfarenheter av 
framgångsrika kvalitetsarbeten gjorde denna studie möjlig. 
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Abstrakt 
Inom offentlig sektor satsas årligen stora resurser på kvalitetsförbättrande arbete. 
Trots det blir utfallet sällan det avsedda. Orsakerna till det är delvis kända. Byråkrati, 
regelstyrning och en hierarkisk funktionsorienterad organisationsbyggnad, där ansvar 
och beslutsfattande fördelas på flera individer, leder till bristande helhetssyn. 
Kunderna är många och som grupp heterogen, dessutom kan uppfattningen om deras 
behov skilja sig åt inom organisationen. Vidare utgör skillnader i normer, arbetssätt 
och metoder försvårande aspekter i samverkan mellan olika förvaltningar. Utifrån 
beskrivna utmaningar och brist på forskning finns ett behov av ökad kunskap gällande 
hur framgång kan uppnås vid kvalitetsarbete som involverar flera förvaltningar. Syftet 
med studien var att skapa insikt i vad som utgör framgångsfaktorer vid 
förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete inom kommunal verksamhet. 
Semistrukturerade, styrkebaserade intervjuer med sju tjänstemän från fyra kommuner 
utfördes. Samtliga hade erfarenhet av framgångsrika förvaltningsöverskridande 
kvalitetsarbeten. Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades med 
innehållsanalys. I analysen identifierades fem övergripande teman: Gemensam bild, 
Struktur, Uppmuntrande ledarskap, Gå utanför ramarna och Maktbalans. Studien kan 
vara av intresse för Sveriges kommuner då den visar på vad som kan utgöra 
framgångsfaktorer vid kommunalt, förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete. 
 
Nyckelord: framgångsfaktorer, kommunal verksamhet, kvalitet, offentlig sektor, 
samverkan  
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Abstract 
In the public sector, large resources are invested annually on quality-enhancing work. 
Nevertheless, the outcome is rarely what was intended. The reasons for this are partly 
known. Bureaucracy, regulatory control and a hierarchical function-oriented 
organization building, where responsibility and decision-making are distributed 
among several individuals, lead to a lack of holistic view. The customers are many 
and as a group heterogeneous, in addition, the perception of their needs may differ 
within the organization. Furthermore, differences in norms, working methods and 
methods complicates the interaction between different administrations. Based on the 
challenges and lack of research, there is a need for increased knowledge of how 
success can be achieved in quality work involving several administrations. The 
purpose of the study was to create insight into what constitutes success factors in 
municipal quality work involving multiple administrations. Semi-structured, strength-
based interviews with seven officials from four municipalities were conducted. All of 
them had experience of successful quality work which involved more than one 
administration. The interviews were transcribed verbatim and analyzed with content 
analysis. In the analysis, five overarching themes were identified: Common image, 
Structure, Encouraging leadership, Exit the framework and Power balance. The study 
may be of interest to Sweden's municipalities as it shows what can be success factors 
in municipal, quality work involving more than one administration. 
 
Keywords: collaboration, municipal activities, public sector, quality, success factors   
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Offentlig sektor står inför utmaningen att uppnå mer med mindre resurser. Kunderna 
kräver allt högre kvalitet och förväntar sig att kontinuerliga förbättringar genomförs 
(Fryer, Antony & Douglas, 2007). Det satsas årligen stora ekonomiska och personella 
resurser på förändringsarbeten som genom förbättrade rutiner, arbetssätt och 
samverkan syftar till att höja kvaliteten. Trots det blir utfallet många gånger inte det 
avsedda. Arbetena går inte som planerat och avbryts i förtid, vilket påverkar 
anställdas motivation och benägenhet att medverka till framtida förändringar negativt. 
Bergman och Klefsjö (2012) påpekar att det dessutom finns stora utmaningar inom 
offentlig sektor kopplat till att definiera vem som är kund. Kundbegreppet kan 
upplevas främmande och begrepp som medborgare eller brukare är mer vanligt 
förekommande. Det är vanligt förekommande att någon annan än den som betalar för 
tjänsten använder den. Vidare kan behov och önskemål hos olika kundgrupper krocka 
(a.a.). Det finns ett behov av att öka kunskapen om hur kvalitetshöjande arbete kan 
bedrivas på ett framgångsrikt sätt (Parmander, 2005). 
 
I Sverige finns 290 kommuner vilka ansvarar för en betydande del av 
samhällsservicen, såsom förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna 
är organiserade i enlighet med kommunallagen och styrs av politiker valda av 
kommunens medborgare. De förtroendevalda bär det yttersta ansvaret för den 
verksamhet som kommunen bedriver medan tjänstemännen sköter genomförandet 
(Sveriges kommuner och landsting, 2019). Kommunerna har en hierarkiskt uppbyggd 
organisation med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Fullmäktige 
beslutar om budget, skatt och avgifter samt utövar kontroll och granskning av 
verksamheten som bedrivs inom kommunens regi. Under fullmäktige finns 
kommunstyrelsen, som leder den kommunala nämndorganisationen. Nämnderna är 
uppdelade utifrån olika verksamhetsområden och ansvarar för ärendeberedning samt 
verkställighet gentemot kommunstyrelsen. Nämnderna har förvaltningskontor med 
tillhörande tjänstemän, administrativ och teknisk personal till sitt förfogande. 
Fullmäktige beslutar hur nämnd- och förvaltningsorganisationen ska utformas 
(Grimlund, Gustafsson & Zanderin, 1997).  
 
Ljungberg och Larsson (2012) menar att en funktionsorienterad, hierarkisk uppbyggd 
verksamhet har bristande helhetssyn som konsekvens. Den enda som har en rimlig 
möjlighet till att kunna se helheten i en sådan verksamhet är högsta chefen. I övrigt 
har avdelningsansvariga eller motsvarande ansvar för sitt område och det anses ofta 
olämpligt att agera utanför den egna funktionsgränsen (a.a.). Sörqvist (2004) menar 
att bristande helhetssyn har flera negativa följder såsom dålig samordning, 
suboptimering och att organisatoriska gränser hindrar naturliga arbetsflöden (a.a.). En 
möjlig fördel är att indelningen i avdelningar gör att det finns tydliga gränser för 
ansvar och befogenheter. Hur beslut och information ska spridas är tydligt definierat, 
beroendet av individen minskar, och styrningen av organisationen är förhållandevis 
enkel (Ljungberg och Larsson (2012).  
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Tjänstemannarollen handlar i hög grad om att samverka både inom och mellan 
förvaltningar. Lagstiftningen har sedan länge ställt krav på samverkan exempelvis 
inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan gällande barn och unga. Trots 
detta förefaller samverkan mellan olika förvaltningar vara komplicerad. En möjlig 
orsak är brister i kunskap och helhetssyn gällande välfärdstjänsterna och hur de 
hänger samman (Bengtsson & Melke, 2014). Uppdelningen utifrån funktion innebär 
även svårigheter att få en gemensam uppfattning om vilka krav och förväntningar 
kunderna har. Att föra informationen mellan funktioner och hierarkiska nivåer tar tid 
och innebär en risk att budskapet förvanskas (Ljungberg & Larsson, 2012).  
 
Det är vanligen politiska beslut som ligger till grund för vad förvaltningarna inom en 
kommun arbetar med (Bengtsson, 2012). Hur framgångsrik implementeringen av 
beslut blir är avhängigt flera faktorer. Det är bland annat kopplat till hur väl frågan 
utretts och i vilken mån beslutet är förankrat i verksamheten. Graden av politisk 
enighet har också betydelse eftersom alltför stora kompromisser kan leda till 
otydlighet som försvårar i nästa led (Hetting, 2014). Dessutom påpekar Pyon, Lee och 
Park (2009) att tjänstemän kan vara obenägna att följa strategier som beslutats av 
politiken eller som grundar sig på utlåtande från experter, ifall de inte själva 
sympatiserar med besluten. Vidare finns en mängd lagar och regleringar att ta hänsyn 
till vilket ytterligare kan försvåra arbetet med att uppnå kundnöjdhet (a.a.). Sörqvist 
(2004) menar dock att det i offentlig sektor finns naturliga förutsättningar att skapa 
enkelhet och tydlighet gällande kund- eller medborgarfokus. Uppdraget handlar om 
att leverera mesta möjliga värde för skattemedel.  
 
En vanligt förekommande definition på kvalitet är “att uppfylla, eller helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar” (Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck & 
Sandström, 1999, s. 5). Fryer, Antony och Douglas (2007) menar att 
kvalitetsförbättring äger rum när alla inom en organisation kontinuerligt arbetar 
tillsammans för att förbättra processer och minska antalet fel för att optimera den 
övergripande prestationen gentemot kunden (a.a.) Det har länge framförts kritik mot 
den offentliga sektorns oförmåga att framgångsrikt genomföra kvalitetshöjande 
förändringar (Parmander, 2005). Karyotakis och Moustakis (2014) menar dock att det 
är ett välkänt faktum att kvalitativ service har fått en allt större betydelse inom 
offentlig sektor. De framhåller ledningens betydelse för att utveckla långsiktighet i 
arbetet med kvalitet (a.a.). Sörqvist menar att det inom offentliga verksamheter finns 
en bristande tro på den egna förmågan. Detta menar han dock är obefogat då det finns 
flera exempel på sådana verksamheter som erhållit Utmärkelsen Svensk Kvalitet.  
 
Fryer, Antony och Douglas (2007) menar att det är av betydelse att fastställa 
framgångsfaktorer för att öka framgången, minska kostnader och förebygga nederlag 
vid kvalitetsarbete. En definition på nödvändiga framgångsfaktorer som är applicerbar 
inom både privat och offentlig sektor är: de få saker som måste fungera för att 
säkerställa framgång. Ledningens engagemang, övning och lärande, kommunikation 
samt processledning har visat sig vara framgångsfaktorer vid implementering av 
kvalitetsarbete (a.a.). Birgersson (2014) beskrev i en studie gällande 
framgångsfaktorer för att uppnå kundnöjdhet inom kommunal förvaltning för miljö 
och hälsa, att kvalitetsarbetet mellan deltagande kommuner inte skiljde sig i så stor 
utsträckning. Framgångsfaktorer som identifierades var att involvera kunderna genom 
branschorganisationer, arbetssätt för att nå likabehandling och använda sig av olika 
verktyg och arbetssätt, kontinuitet i tillsynsbesök, medarbetarnas engagemang och 
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ledningens stöd (a.a.). De främsta framgångsfaktorerna vid ett kvalitetsprojekt på en 
sjukhusklinik som beskrivs av Lagrosen (2000) var; tillräckligt med information, 
starkt engagerad ledning, utvärdering av verksamheten, ledningen delegerade ansvar 
och befogenheter samt allas delaktighet (a.a.). Såväl Fred, Antony och Douglas (2007) 
som Kuipers, Higgs, Kickert, Tummers, Grandia och Van Der Voet, (2014) 
konstaterar dock att det finns ett behov av ytterligare forskning rörande 
framgångsfaktorer kopplat till kvalitetsarbete inom offentlig sektor (a.a.).  
 
Ovan beskrivna utmaningar och genomförda litteratursökningar indikerar att det finns 
en kunskapslucka gällande hur förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete inom 
kommunal verksamhet kan bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Resultatet torde vara av 
intresse för Sveriges kommuner.  

1.2 Syfte  
Syftet är att skapa insikt i vad som utgör framgångsfaktorer vid 
förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete inom kommunal verksamhet. 
 

2. Teori 

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling  
Bergman och Klefsjö (2012) beskriver vikten av att kvalitetsfrågor är väl integrerade i 
verksamheten. Engagemang och fokus på processer bidrar till ständiga förbättringar 
med syftet att kundens behov och förväntningar uppfylls, eller helst överträffas, till 
lägsta möjliga kostnad. Ett engagerat ledarskap med fokus på kvalitet är en 
förutsättning för att arbetet med kvalitetsutveckling ska bli framgångsrikt. Offensiv 
kvalitetsutveckling innefattar värderingar, verktyg och arbetssätt som tillsammans 
utgör ett ledningssystem (a.a.). I takt med tilltagande globalisering har offensiv 
kvalitetsutveckling fått en allt större betydelse för att förbättra organisationers 
prestation (Hietschold, Reinhardt & Gurtner, 2014).  
 
Offensiv kvalitetsutveckling utvecklades främst inom tillverkningsindustrin men har 
även spridit sig till den offentliga sektorn (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett par exempel 
på detta beskrivs i studier utförda i Sverige. Lagrosen (2000) visade hur en 
sjukhusklinik genom att arbeta enligt principerna för offensiv kvalitetsutveckling både 
kunde implementera och utvärdera sina resultat på ett bättre sätt. Vidare resulterade 
det i ökat engagemang, större kreativitet och bättre organisation (a.a.). En studie 
utförd på kommunalt drivna skolor visade hur de förbättrades inom en rad områden 
såsom kommunikation, delaktighet och helhetssyn (Lagrosen, 1997). Bergman & 
Klefsjö, (2012) menar att förmåga att se helheten och hur olika delar påverkar 
varandra är en viktig del av offensiv kvalitetsutvecklingen. Dessutom behövs en 
kultur som utgår från de värderingar som främjar offensiv kvalitetsutveckling, vilka 
framgår i hörnstensmodellen (se figur 2:1). 
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Figur 2:1: Hörnstensmodellen. Bild inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012) 

2.2 Hörnstensmodellen 
Många organisationer inom såväl privat som offentlig sektor strävar efter att arbeta 
med offensiv kvalitetsutveckling. Begreppet omfattar att ständigt förebygga, förändra 
och förbättra istället för att fokusera på kontroller och att åtgärda fel. Målet är att 
uppnå kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång. En annan viktig aspekt av 
offensiv kvalitetsutveckling är att de som arbetar inom organisationen utvecklas och 
inte enbart dess varor och/eller tjänster (Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck och 
Sandström, 1999). Sörqvist (2004) beskriver vinsterna med att systematiskt arbeta 
med kvalitet och förbättringar. Internt leder det till ökad motivation hos personalen, 
minskade ledtider och minskat behov av åtgärder på grund av brister. Externt kan de 
positiva följderna innefatta att produkten eller tjänsten upplevs som mer attraktiv, att 
kunderna är beredda att betala ett högre pris och en högre kundtrohet (a.a.).  
 
Corredor och Goñi (2011) anser dock att det finns anledning att väcka tvivel kring 
forskning som pekar på att införandet av offensiv kvalitetsutveckling som 
ledningssystem ovillkorligen leder till förbättrad prestation. Det förefaller framför allt 
vara de som tidigt anammade det som presterar bättre. Vidare verkar de verkligt 
positiva resultaten komma först efter minst ett par år. För att arbetet med offensiv 
kvalitetsutveckling ska kunna fungera effektivt måste företagets organisatoriska kultur 
genomgå en förändring, och innefatta introduktion av principer och praxis (a.a.).   

2.2.1 Sätt kunderna i centrum 

Att ständigt sätta kunderna i centrum är enligt Bergman och Klefsjö (2012) en 
väsentlig del av den moderna synen på kvalitet. För att kunna göra det behövs insikt i 
vad kunderna behöver och vill ha. Genom att anta kundens perspektiv kan systematisk 
utveckling av produkter som svarar mot kundens förväntningar och behov främjas 
(a.a.). Walker (2000) framhåller fördelarna med att inte endast se den som är 
betalande som kund. Han argumenterar för att åtminstone större intressenter bör 
omfattas, t ex vid stora byggprojekt där betydlig fler än uppdragsgivaren påverkas, 
såsom omgivande samhälle. Att vidga perspektivet är av betydelse för att få acceptans 
för det värde som en tjänst eller produkt medför. Det är viktigt att analysera vad 
intressenterna anser är kvalitet så att en balanserad bild kan säkerställas (a.a.).  
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Pyon, Lee och Park (2009) menar att den offentliga sektorn inte är lika beroende som 
den privata av att kunderna är nöjda. Det har sin grund i att konkurrensen skiljer sig åt 
och att den offentliga sektorn inte har ökade vinster som mål. Det finns därmed inte 
något egentligt incitament till att förbättra kundnöjdheten i offentlig sektor (a.a.). 
Bergman och Klefsjö (2012) framhåller dock att stora delar av den offentliga sektorn 
numer har fokus på kundtillfredsställelse. Siva, Gremyr, Bergquist, Garvare, Zobel 
och Isaksson (2016) beskriver vikten av att möta intressenters behov, såväl nutida och 
framtida. De menar att hållbarhet endast kan uppnås om organisationen åtminstone 
förmår tillfredsställa dess mest betydande intressenter (a.a.).  
 
Bergman och Klefsjö (2012) menar att fokus på kunden inte bara ska omfatta de 
externa kunderna utan även de interna, medarbetarna. Att medarbetarna får sina 
önskemål och behov uppfyllda är av betydelse för att de ska kunna utföra sitt arbete 
på ett tillfredsställande sätt. Det kan i sin tur innebära ökade möjligheter till nöjda 
externa kunder eftersom medarbetarna känner en ökad stolthet över sitt arbete. Att ta 
reda på vad kunderna vill ha kan dock vara en utmaning, t ex beroende på att 
kunderna ibland saknar insikt i vilka behov de har (a.a.).  

2.2.2 Basera beslut på fakta 

En förutsättning för att kunna basera beslut på fakta är att ha tillgång till adekvat 
information, såväl verbal som numerisk (Bergman & Klefsjö, 2012; Sörqvist, 2004). 
Sörqvist (2004) beskriver att insamling av data kan ske direkt eller indirekt. Direkta 
mätningar görs på produkten eller i processen och kan röra sådant som ledtider och 
felprocent. Indirekta mätningar innefattar sådant som rapportering av fel, 
kundtillfredsställelse och görs genom att ta del av individers bedömningar, ofta med 
hjälp av en konstruerad skala. Då datainsamling tar mycket tid i anspråk är det viktigt 
att tänka igenom vilken data som behövs och enbart det som anses helt nödvändigt 
bör omfattas (a.a.). Det finns enligt Lagrosen och Lagrosen (2009) risker med ett stort 
fokus på kvantitativa data. Det kan leda till en alltför rigid syn på vad som utgör 
kunskap med konsekvensen att viktiga aspekter utelämnas (a.a.) 

 
Att systematiskt samla in och analysera underlag om kundernas behov och önskemål 
är av betydelse för att kunna erbjuda det som kunderna vill ha. Insamlad fakta kan 
användas för att med hjälp av statistiska metoder minska variation och därmed få en 
jämnare och bättre kvalitet. Hur datan sammanställs är beroende av om den utgörs av 
verbalt eller numeriskt material. De sju ledningsverktygen (se tabell 2:1) kan 
användas för att sammanställa och analysera verbal data medan de sju 
förbättringsverktygen (se tabell 2:2) kan användas för att bearbeta numeriska 
uppgifter (Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck & Sandström, 1999).  
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Verktyg Används för 

Släktskapsdiagram Dela upp verbal data i grupper utifrån naturligt släktskap.  

Träddiagram Systematisk nedbrytning ett centralt problem i beståndsdelar i olika 
nivåer. 

Matrisdiagram Grafisk illustration av logiska samband vid stora datamängder. T ex 
för att sammanföra resultaten från släktskapsdiagram (problem) och 
träddiagram (lösningar). 

Processbeslutsdiagram Utforma plan för att nå ett önskat resultat eller undvika en viss 
händelse. 

Pildiagram Finna den bästa tidsplanering av en arbetsuppgift. 

Relationsdiagram Visar logiska samband mellan central idé, problem eller frågeställning 
och olika data. 

Matrisdataanalys Det enda ledningsverktyget som används för att analysera numerisk 
data, t ex finna vad kunderna har för preferenser via material från 
marknadsundersökningar. 

Tabell 2:1: De sju ledningsverktygen. Sammanställning utifrån beskrivning av Bergman och Klefsjö 
(2012). 

 
 

Verktyg Används för                                                        

Datainsamling Samla in numerisk data. 

Paretodiagram Sortera och prioritera data. 

Sambandsdiagram Samband mellan olika variabler. 

Histogram Sortera stora datamängder. 

Orsak-verkan diagram Hitta orsak till problem. 

Uppdelning Stratifiera data i delgrupper. 

Styrdiagram Visar förändringar över tid. 

Tabell 2:2: De sju förbättringsverktygen. Sammanställning utifrån beskrivning av Bergman och Klefsjö 
(2012). 

2.2.3 Arbeta med processer 

Bergman och Klefsjö (2012) definierar processer som “nätverk bestående av 
sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden”. De menar att processer utgör en 
betydande del av en organiserad verksamhet och delas ofta upp i huvudprocesser, 
stödprocesser och ledningsprocesser (se figur 2:2).  
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Figur 2:2: Olika typer av processer. Inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012). 
 
Huvudprocesser har enligt Bergman & Klefsjö (2012) som uppgift att uppfylla behov 
åt och skapa värde för de externa kunderna. Vidare har de som syfte att förbättra de 
produkter som verksamheten erbjuder. Exempel på huvudprocesser är processer som 
rör produktion, distribution och produktutveckling. Stödprocesser sörjer för att 
huvudprocessen får det som den behöver och har således interna kunder. Det rör 
sådant som rekrytering, underhåll och information. Ledningsprocesser har även de 
interna kunder och utgörs av processer som rör t ex strategisk planering, revision och 
målsättning. De ansvarar för att ta beslut som rör verksamhetens mål och strategier 
(a.a.). Ledningsprocessen ska även se till att förbättringar av huvud- och stödprocesser 
genomförs. Målet är att de ska tillfredsställa kunderna till lägsta möjliga resursåtgång. 
För att möjliggöra detta behöver kontinuerligt informationsutbyte ske mellan kund, 
leverantör och process. Informationen som framkommer kan användas för att jämföra 
resultatet med tidigare, dra slutsatser och förbättra processen (a.a.). För att uppnå 
bättre produkter och högre servicekvalitet bör en organisations nyckelprocesser 
identifieras och kontinuerligt förbättras (Zhang, Waszink, and Wijngaard, 2000). 
Sörqvist (2004) för ett liknande resonemang och menar att problem inom offentlig 
sektor ofta beror på brister i den tvärfunktionella samordningen. Han framhåller att 
processarbete, där verksamheten kartläggs och processer definieras, kan innebära 
förbättringar. 

2.2.4 Arbeta ständigt med förbättringar 

För att kunna möta ökande kvalitetskrav från kunderna menar Bergman och Klefsjö 
(2012) att ständiga förbättringar behöver ske. Att kontinuerligt förbättra produkten, 
vad som erbjuds och verksamhetens processer är dessutom ekonomiskt fördelaktigt, 
då brister i kvalitet är kostnadsdrivande. Att förbättra kvaliteten på ett sådant sätt att 
det samtidigt innebär lägre totalkostnader är till gagn för såväl verksamheten som 
kunden. En led i att vara framgångsrik med förbättringsarbete är att se avvikelser och 
fel som en möjlighet till lärdom. Fokus bör vara att utnyttja informationen om brister 
till att förbättra processen och sökande efter syndabockar bör lämnas dithän (a.a).  
 
Förbättringscykeln (se figur 2:3) är en symbol för ständig förbättring. De olika stegen 
stödjer ett systematiskt angreppssätt i kvalitetsförbättrande arbete. Cykeln börjar med 
planera där den huvudsakliga orsaken till problemet identifieras med hjälp av fakta. I 
gör sker genomförande av åtgärder, vars effekter utvärderas i steget studera. Lär 
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innefattar implementering av de åtgärder som bedömts vara framgångsrika, medan 
lärdomar dras av åtgärder som inte fungerat. Arbetet fortsätter sedan med nya varv i 
förbättringscykeln, antingen utifrån ytterligare problem inom samma process eller 
med en annan process där det finns behov av förbättring (Bergman & Klefsjö, 2012). 
Rother (2013) menar att förbättringscykeln är en enkel och vetenskapligt förankrad 
modell för att inhämta kunskap och uppnå mål (a.a.). Att anamma filosofin att arbeta 
utifrån ständiga förbättringar med förbättringscykeln har visat sig framgångsrikt inom 
såväl industri som små, lokala samhällsprojekt (Fredriksson, 2003).  
 

 
Figur 2:3: Förbättringscykeln. Hämtad från Bergman & Klefsjö (2012). 

2.2.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 

Det är enligt Bergman och Klefsjö (2012) av stor betydelse att personalen får 
möjlighet till delaktighet för att förbättringsarbete ska bli framgångsrikt. De behöver 
ha möjlighet att påverka och uppleva förtroende från ledningen (a.a.). Att som anställd 
få vara delaktig i beslutsfattande har visat sig ha positiva effekter, både vad gäller 
individuell prestation och viljan att arbeta med förbättringar (Stavshevsky & Elizur, 
2000). Bergman och Klefsjö (2012) beskriver den onda respektive god cirkeln som 
kan uppstå beroende på huruvida ledningen har förtroende för medarbetarna eller ej. 
Att få ansvar och befogenheter leder till en god cirkel där motivationen ökar vilket 
leder till ett förbättrat resultat och fortsatt förtroende från ledningen. I den onda 
cirkeln leder kontroll och detaljstyrning från ledningens sida till lägre motivation hos 
den anställda. Detta får försämrade resultat som följd, vilket ytterligare bidrar till 
ledningens misstro varpå de ökar kontrollen (se figur 2:4). 
 
 

 
Figur 2:4: Effekt av delegering av ansvar och befogenheter: Den goda och den onda cirkeln. Hämtad 
från Bergman & Klefsjö (2012). 
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Lam, O'Donnell och Robertson (2015) menar att chefer genom samarbete, 
konsultation, inställsamhet, inspirerande uppmaningar och rationellt övertygande kan 
influera anställda till att initiera ständiga förbättringar. Det fanns också ett positivt 
samband mellan dessa fem taktiker och kvaliteten på relationen mellan chef och 
underställd. Att som chef etablera en positiv relation med anställda har ett stort värde 
för bägge parter då det bidrar till bättre resultat (a.a.). Delaktighet förutsätter enligt 
Bergman och Klefsjö (2012) att aktivt ta bort sådant som utgör hinder. Vidare 
behöver medarbetarna ta ansvar för att utveckla förmågan till dialog, medskapande. 
Det behöver även lära av tidigare erfarenheter, vara målinriktade och lita på sin 
förmåga. Ledningen behöver stimulera dessa förmågor och erbjuda ansvarsfulla 
arbetsuppgifter som upplevs meningsfulla och utmanande. Även eventuella 
leverantörer bör medverka i förbättringsarbetet, få ett ökat ansvar och därmed uppleva 
en högre grad av delaktighet (a.a.). 

2.2.6 Utveckla ett engagerat ledarskap  

Bergman och Klefsjö (2012) framhåller ett starkt och engagerat ledarskap för att 
arbetet med offensiv kvalitetsutveckling ska bli framgångsrikt. Ledningen kan i hög 
utsträckning påverka i vilken grad personalen uppfattar kvalitetsarbetet som 
betydelsefullt. Genom att vara föredömen och kommunicera kan de uppfattas som 
trovärdiga, väcka engagemang samt främja delaktighet. Ledningen behöver vara 
övertygad om att offensiv kvalitetsutveckling är positivt för verksamheten (a.a.) 
Liknande argument uttrycks av Hietschold, Reinhardt och Gurtner (2014), vilka 
menar att offensiv kvalitetsutveckling är en ledningsfilosofi som kräver involvering 
av de högsta nivåerna i hierarkin. Ledningen behöver skapa en stabil grund av 
värderingar och policys samt bistå med resurser. Lagrosen och Lagrosen (2009) 
menar att det inte finns en specifik ledarstil som är den rätta. Det väsentliga för att 
lyckas med kvalitetsarbete är att ledaren har ett ärligt och helhjärtat engagemang. 
 
Karyotakis och Moustakis (2014) anser att det största hindret för en organisation för 
att börja arbeta i enlighet med offensiv kvalitetsutveckling är att förändra kulturen. 
För att kunna skifta från den befintliga organisationskulturen till en kvalitetskultur 
behöver kvalitet ses som en resa och inte som en slutdestination. I det arbetet har ett 
engagerat ledarskap en avgörande betydelse. Alhaqbani, Reed, Savage och Ries 
(2016) menar att högsta ledningens betydelse för ett framgångsrikt kvalitetsarbete är 
välkänt och framhåller att även mellanchefer har en viktig roll. Om mellancheferna 
visar bristande engagemang och åtagande smittar det av sig på anställda och chefer på 
lägre nivå. Negativa konsekvenser kan bli brister i såväl problemlösning, beslut som 
medverkan. Vidare kan det leda till centralisering, ojämlikhet mellan anställda och 
bristande förtroende. Mellanchefer behöver vara medvetna om vikten av deras 
engagemang, speciellt i offentlig verksamhet där strukturen är hierarkisk (a.a.).  
 
Henning (2000) beskriver att betydelsen av ledarskap inom den offentliga sektorn inte 
började framhållas förrän 1980-talets början. Det initierades av att de 
samhällsekonomiska förutsättningarna och utvecklingen har sedan dess i allt högre 
grad rört sig i riktning mot att inspireras av det privata näringslivet. Ritz et al (2014) 
menar att ledare inom offentlig sektor som klargör organisationens mål och inspirerar, 
stimulerar och utmanar, bidrar till att medarbetarna känner sig bundna till den 
offentliga institutionen och dess värderingar. Det leder i sin tur till en högre nivå av 
förpliktelse i relationen gentemot medborgarna (a.a.).  
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3. Metod 
Polit och Beck (2012) menar att det finns olika förhållningssätt som kan antas i 
sökande efter ny kunskap. Huvudriktningar kan sägas vara positivism och 
hermeneutik. Det positivistiska förhållningssättet handlar om att beskriva 
orsakssamband och söka efter fakta. Det hermeneutiska förhållningssättet kan 
däremot sägas handla om att försöka förstå och tolka mänskligt skapade fenomen. 
Inom hermeutiken är forskarens förförståelse av betydelse eftersom det bildar en 
bakgrund för hur tolkningen av fenomenet görs (a.a.). I denna studie kan 
förhållningssättet sägas vara hermeneutiskt då syftet är mer möjligt att koppla till att 
försöka förstå och tolka snarare än att söka en absolut sanning.  
 
Creswell (2014) beskriver tre olika forskningsmetoder; kvalitativ, kvantitativ, och 
mixad metod. Kvalitativ metod har som avsikt att utforska människors levda 
erfarenheter av ett fenomen. Kvantitativ metod kan sägas vara mer objektiv då teorier 
testas genom att undersöka sambandet mellan olika variabler medan mixad metod 
involverar insamling av såväl kvalitativ som kvantitativ data (a.a.). Henricson och 
Billhult (2017) beskriver att den kvalitativa metoden kan innefatta slutsatser från 
erfarenhet, vilket kallas induktion, eller slutsatser från teorier, vilket benämns 
deduktion. Syftet med induktion kan antingen vara att genom resultatet generera en 
teori eller att i diskussionsavsnittet jämföra resultatet mot en teori. Deduktion innebär 
att forskaren redan på förhand har bestämt en teori som följer genom hela 
forskningsprocessen (a.a.). En kvalitativ, induktiv ansats valdes i föreliggande studie. 
Kvalitativ ansats har enligt Patton (2002) en låg grad av generaliserbarhet men lämpar 
sig för att få en mer detaljerad och ingående förståelse för ett ämne. Genom att ta del 
av ett begränsat antal människors upplevelser, uppfattningar, åsikter, känslor och 
kunskap kan en djupare och mer utförlig information komma fram.  

3.1 Teoretisk grund 
Arbetet med uppsatsen inleddes med litteratursökning för att få en teoretisk grund. 
Sökningar utfördes i ett flertal databaser; Academic search elite, ScienceDirect, 
Google scholar, uppsatser.se, DIVA samt Primo. Följande sökord användes i olika 
kombinationer: quality, quality work, success factors, TQM, public sector, municipal, 
kvalitet, kvalitetsarbete, framgångsfaktorer, offensiv kvalitetsutveckling, offentlig 
sektor, kommunal verksamhet. Litteratur inom ämnesområdena kvalitet, offentlig 
sektor, samverkan och politisk styrd organisation söktes även manuellt på bibliotek.  

3.2 Urval 
Inkluderingskriterier var att respondenterna skulle vara kommunala tjänstemän och ha 
erfarenhet av framgångsrikt förvaltningsöverskridande kommunalt kvalitetsarbete. 
Med förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete inom kommunal verksamhet menas i 
denna studie ett arbete som genomförts med syftet att öka kvaliteten/förbättra för 
kommunmedborgarna och utförts inom en kommun där minst två av kommunens 
förvaltningar deltagit och samarbetat. Inkluderingskriterierna valdes för att stämma 
mot studiens syfte och för att öka sannolikheten att få fram relevanta 
framgångsfaktorer.  
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Totalt 7 tjänstemän deltog, 3 medarbetare och 4 chefer intervjuades. Syftet med att 
intervjua både medarbetare och chefer var att få ett bredare perspektiv. Ambitionen 
var att deltagarna skulle ha en spridning vad gäller ålder, år i yrket samt att 
könsfördelningen skulle vara jämn för att få en så stor bredd som möjligt i det 
insamlade materialet. Det uppnåddes i stora drag frånsett kön då endast 2 män deltog 
(se tabell 3:1). Urvalet var ändamålsenligt då respondenterna har erfarenhet av 
förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete inom kommunal verksamhet. Urvalet kan 
även sägas vara gjort utifrån geografisk närhet eftersom deltagarna av praktiska skäl 
rekryterats från kommuner som nära i förhållande till författarna.  

Tips på deltagarna att kontakta kom från personer som författarna kände och som 
arbetade på samma kommuner som respondenterna. Henricson och Billhult (2017) 
menar att det oftast är ett mindre antal informanter i en kvalitativ studie jämfört med 
än kvantitativ. De personer som deltar bör ha erfarenhet av det som ska studeras och 
urvalet blir således inte helt slumpmässigt. Det kan vara en fördel att personer med 
olika infallsvinklar om fenomenet deltar för att uppnå en god variation i 
beskrivningarna. Det kan främjas genom att deltagarna skiljer sig åt vad gäller t ex 
kön, ålder och utbildningsnivå (a.a).  

 

Intervju Ålder 
(år) 

Kön Befattning vid 
kvalitetsarbetets 
genomförande 

Tid på arbetsplats vid 
kvalitetsarbetets början 
(år) 

Yrkesverksam 
(år) 

1 62 Kvinna Förvaltningschef 3 37 

2 60 Kvinna Områdeschef 1 33 

3 28 Man Medarbetare 0,5 2,5 

4 48 Kvinna Områdeschef 17 17 

5 60 Man Medarbetare 0 34 

6 38 Kvinna Medarbetare 4 13 

7 46 Kvinna Avdelningschef 6 30 

Tabell 3:1: Översikt bakgrundsvariabler respondenter. 

3.3 Kontext 
Respondenterna rekryterades från fyra kommuner i mellersta och södra Sverige: Berg, 
Katrineholm, Norrköping och Östersund. Kommunerna är av varierande storlek, såväl 
till ytan som till befolkningsmängd (se tabell 3:2). De liknade dock varandra då 
samtliga har en traditionell organisationsuppbyggnad som utgår från indelning utifrån 
verksamhetsområde (se bilaga D). 
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Kommun 
Antal 
invånare 

Antal kommunalt 
anställda  

Kommunareal 
km² 

Antal invånare per 
km² 

Berg 7 097 700 5 753 1,3 

Katrineholm 34 550 3 000 1 025 32 

Norrköping 141 676 11 000 1 494 94,8 

Östersund 63 227 5 600 2 208 28,6 

 
Tabell 3:2: Kommunfakta. Källa: SCB samt Bergs kommun, Katrineholms kommun, Norrköpings 
kommun, Östersund Kommun. Inhämtat 2019-04-20. 

3.4. Datainsamling  
Materialet samlades in via semistrukturerade intervjuer som utfördes enskilt av 
författarna. Intervjuerna ljudinspelades med hjälp av inspelningsfunktion på 
intervjuarens mobiltelefon och varade mellan 36-65 min. Innan intervjuerna fick 
respondenterna svara på frågor gällande bakgrundsvariabler ålder, kön, befattning och 
antal år på arbetsplatsen vid tiden för kvalitetsarbetets början och sammantagen 
arbetslivserfarenhet (se tabell 3:1).  
 
Danielson (2017) menar att intervjuer är lämpligt för att genom de beskrivningar som 
informanterna ger få ökad förståelse för ett fenomen, händelse eller situation. 
Frågorna som ställs bör vara utformade så att de rör ett avgränsat område för att 
motverka att information som saknar betydelse får alltför stort utrymme. Att intervjun 
är semistrukturerad innebär att frågorna har en viss struktur men att ordningen i vilken 
de ställs kan anpassas (a.a.). En intervjuguide utformades (se bilaga C) och i tillägg 
till dem ställdes kompletterande frågor utifrån svaren. Exempel på följdfrågor som 
kunde förekomma är: “Kan du berätta mer om…” “Kan du beskriva mer ingående 
om…”. Patton (2002) beskriver att en intervjuguide består av frågor eller 
ämnesområden och syftar till att samma ämnen tas upp med de olika individer som 
intervjuas. Intervjuaren kan ställa kompletterande frågor men fokus ska vara på de 
specifika områden som man på förhand beslutat sig för. Intervjuguiden utgör ett stöd 
för att använda tiden så effektivt som möjligt. Vidare hjälper intervjuguiden till att 
göra intervjuerna systematiska och begränsa omfattningen (a.a.). Danielsson (2017) 
menar att en intervjuguide inte bör vara mer omfattande än en A4 (a.a.).  
 
Den första intervjun var tänkt som en provintervju för att testa frågeguiden och få en 
närmare uppfattning om tidsomfattning. Danielsson (2017) påtalar flera fördelar med 
att utföra en provintervju. Utrustningen som ska användas för ljudinspelning testas, 
intervjuaren får öva på sin roll och frågorna prövas (a.a.). Den som blev intervjuad 
fick ta del av frågorna på förhand och efter intervjun lämna synpunkter på frågornas 
tydlighet, omfattning samt om något saknades. Den aktuella personen hade inga 
direkta negativa synpunkter på vare sig innehåll eller omfattning. Det enda som 
efterfrågades var mer kritiska, ifrågasättande frågor men eftersom en styrkebaserad 
ingång valts kompletterades inte frågeguiden med det. Då frågorna som ställts ansågs 
fungera fick utfallet av testintervjun ingå i analysen som studiens resultat grundar sig 
på. Frågeguiden kompletterades med ett fåtal frågor som ställts som följdfrågor i 
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testintervjun då de ansågs bidra med relevant information. Testintervjun resulterade 
också i att alla deltagare fick ta del av frågorna i intervjuguiden i förväg. Detta då 
personen i testintervjun hade upplevt det positivt då det möjliggjorde förberedelse 
innan intervjun. Personen upplevde sig hunnit tänka igenom händelsen ordentligt och 
därför kunnat ge tydligare och fylligare svar. 

3.4.1 Styrkebaserad intervju 

Utifrån syftet att identifiera framgångsfaktorer var frågorna som ställdes i intervjuerna 
inspirerade av appreciative inquiry (AI). Given (2008) och Bushe (2013) menar att 
utgångspunkten i appreciative inquiry är att det finns något som fungerar i alla system 
som kan identifieras och undersökas. AI lämpar sig väl vid kvalitativ forskning då 
syftet är att söka efter en individs eller ett sammanhangs styrkor. Syftet är att genom 
att använda ett positivt, samtalsbetonat språk få fram berättelser om 
höjdpunktsupplevelser (a.a). Michael (2005) menar att en fördel med styrkebaserade 
intervjuer är att det väcker respondentens lust att berätta då det skapas en positiv 
känsla vid intervjutillfället.  
 
Given (2008) beskriver att intervjuerna bör utföras ansikte mot ansikte och frågorna 
ska ha en positiv ingång. Det är av stor betydelse att den som intervjuar håller tillbaka 
antaganden om hur svaren ska bli och ifrågasätter det uppenbara. Att söka sig bortom 
ytliga svar frambringar en rikare berättelse. Det finns fyra primära frågetyper; 
djupberättelse, värdefokuserade, kärnfaktorer och framtid/mirakel. Informationen som 
framkommer kan användas för att dra slutsatser och göra rekommendationer om 
framtida riktning (a.a.). Given (2008) menar att frågor av typen djupberättelse 
utformas för att locka fram berättelser om höjdpunktsupplevelser. För att främja ett 
fylligt svar kan frågor ställas kring vem eller vilka som var involverade, vad som 
gjorde det till en höjdpunktsupplevelse och vad de själv respektive andra 
gjorde/bidrog med. Värdefokuserade frågor är utformade för att upptäcka vad 
människor värdesätter hos de individer som finns inom systemet som undersöks eller 
systemet som helhet. Den tredje frågetypen rör kärnfaktorer. Fokus för dessa frågor är 
att få fram vilka faktorer som är väsentliga för såväl individen som kollektivet och 
specificera varför just dessa faktorer är särskilt viktiga. Den sista typen av frågor, 
mirakel/framtid, ska bjuda in till detaljerat beskrivna drömmar och föreställningar om 
hur en ideal framtid skulle te sig (a.a.).  

3.5 Analys 
Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades med innehållsanalys. Patton 
(2002) menar att innehållsanalys innebär en möjlighet att få kunskap och förståelse av 
det studerade fenomenet (a.a.). Tillvägagångssättet var inspirerat av det som beskrivs 
av Graneheim och Lundman (2004) som menar att innehållsanalys används för att 
genom reducering av text identifiera och bevara kärnan (a.a.). Intervjuerna lästes 
igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten. De textavsnitt som svarade 
mot syftet markerades med överstrykningspenna. Även omgivande text markerades 
för att sammanhanget inte skulle gå förlorat. Dessa textavsnitt utgjorde 
meningsenheter som sedan kondenserades till kortare enheter utan att textens budskap 
gick förlorad. För fullständig sammanställning av citat, se bilaga E.  
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De kondenserade enheternas innebörd beskrevs kort genom att namnge dem med en 
kod. Koderna delades in i grupper baserat på likheter och samhörighet och grupperna 
bildade i nästa steg subteman. Dessa steg i analysen utfördes av författarna separat för 
att sedan jämföras och diskuteras. Författarna hade i huvudsak tolkat innehållet på 
snarlika sätt. I de fall olikheter fanns diskuterades det författarna emellan tills 
konsensus uppnåddes. Genom att reflektera över subtemanas innehåll bildades teman. 
Detta gjordes gemensamt av författarna. Analysprocessen innebar en växelvis 
jämförelse av hela texten med delarna, dvs koder, subteman och teman. Exempel på 
förfarande gällande tematisk analys, se bilaga A.  

3.6 Etiska överväganden 
Kjellström (2017) påtalar att vetenskapliga arbeten ofta förutsätter människors 
medverkan för att få fram ny kunskap om ett fenomen. Det finns alltid en risk att de 
som medverkar kan nyttjas på ett oskäligt sätt. Forskningsetikens syfte är att skydda 
människor, vare sig de önskar vara med eller tackar nej till deltagande, och försvara 
deras värde och rättigheter (a.a.). I detta avsnitt beskrivs de etiska hänsyn som tagits i 
denna studie. 

3.6.1 Informerat samtycke 

Informerat samtycke är enligt Kjellström (2017) en process som syftar till att skydda 
deltagarnas rättighet att avgöra om och på vilket sätt de önskar delta i en studie. 
Processen förutsätter att deltagarna fått information, har förmåga att ta den till sig och 
helst får tid att fundera innan de tar beslut. De ska inte känna sig tvingade att delta och 
tvång, hot eller lockelse får inte förekomma. De som väljer att delta ska vara fria att 
avbryta sin medverkan när som helst. Information om dessa rättigheter kan med fördel 
framföras såväl skriftligt som muntligt (a.a.). Informationsbrev (se bilaga B) 
skickades ut via mail till verksamhetsansvarig chef samt presumtiva respondenter. 
Informationsbrev utformades med utgångspunkt i det som beskrivs i Lag (2003:460) 
om etikprövning inom forskning som avser människor. Lagen föreskriver att personen 
som ska delta i forskning bör erhålla information om vad syftet och den övergripande 
planen med forskningen är. Deltagaren ska också informeras om valda metoder, 
eventuella följder och risker som deltagande kan innebära och vem som är 
forskningshuvudman. Slutligen ska individen informeras om att deltagande är 
frivilligt och rättigheten att när som helst avbryta medverkan (a.a.) 

Även inhämtande av samtycke regleras i Lag (2003:460) om etikprövning i forskning 
som avser människor. Lagen framhåller att forskning endast är tillåten om den som 
ska delta har samtyckt. Samtycket är enbart giltigt om forskningspersonen fått 
information om forskningen, det ska dessutom vara frivilligt, uttryckligt, gälla ett visst 
projekt och vara dokumenterat (a.a.). I tillägg togs rekommendationerna av Kjellström 
(2017) i beaktande, hon menar att informationsbrevet inte bör omfatta mer än en A4 
och, utöver det som beskrivs i ovan beskrivna lagen, innehålla information om 
beräknad tidsåtgång samt kontaktuppgifter för ytterligare information (a.a.). Skriftligt 
samtycke för studien erhölls från såväl verksamhetsansvarig chef som respondenter 
(se bilaga B). Inför varje intervju betonades återigen möjligheten att när som helst 
avbryta och respondenterna försäkrades om att det skulle ske utan negativa följder.  
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3.6.2 Konfidentialitet 

Konfidentialitet är enligt Kjellström (2017) viktigt att ta i beaktande. I detta ingår att 
personuppgifter och andra uppgifter som kan anses vara av känslig karaktär hanteras 
på ett sätt som förhindrar att obehöriga kan ta del av dem. Vidare ska åtgärder vidtas 
för att förhindra att deltagare i studien kan identifieras. Det bör framkomma i 
informationsbrevet som deltagarna får att uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt (a.a.). Respondenterna i denna studie garanterades konfidentiellt 
handhavande. Uppgift om namn har tagits bort i citat. Respondenternas kön, ålder, tid 
på arbetsplatsen, tid i yrket och titel är angivna i studien men då de rekryterades från 4 
olika kommuner bör risken för identifiering vara liten. Deltagarna var medvetna om 
att dessa uppgifter skulle komma att presenteras. Insamlat material förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga ej kan komma åt det. 

3.6.3 Etik kopplat till metod 

Kjellström (2017) menar att beroende på vilken metod som väljs för forskningen så 
följer olika etiska problem. En risk vid kvalitativ metod är närheten som kan uppstå. 
Vid t ex intervjuer kan forskaren och den som intervjuas komma alltför nära vilket 
kan leda till problem. Den som intervjuas kan ha en tendens att vilja vara till lags och 
ge de svar som den tror att intervjuaren vill ha, vilket kallas för intervjuareffekt. 
Förhållandet mellan forskare och deltagare är inte heller jämlikt. Forskaren har en 
maktposition vilket kan leda till att den som deltar kan uppleva viss tvång (a.a.). Att 
deltagande var frivilligt framhölls såväl skriftligt som muntlig men det är inte 
uteslutet att respondenterna kan ha upplevt sig tvungna att delta. Ämnet och innehållet 
i intervjuerna är dock av sådan art att risken att de farit illa av att delta borde kunna 
anses begränsad. 

3.6.4 Redlighet 

Författarna till denna studie har i arbetet med och presentationen av studien följt de 
allmänna etiska regler vid forskning som beskrivs av Vetenskapsrådet (2017). De tar 
sin i skrift God forskningssed upp betydelsen av att vara sanningsenlig i 
presentationen av sin forskning och att utgångspunkterna för forskningen ska granskas 
och redovisas. Vidare menar de att metod, resultat och eventuella bindningar av 
betydelse ska redovisas öppet. Vetenskapsrådet framhåller vikten av att inte stjäla 
resultat från andras forskning och att ha god ordning på sin egna genom 
dokumentation och arkivering. Slutligen menar de att det är av betydelse att 
forskningen ska bedrivas på ett sådant sätt att det inte skadar andra samt att 
bedömningen av andras forskning ska vara rättvis (a.a.).  

3.7 Giltighet, tillförlitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet 
Noble och Smith (2015) samt Polit och Beck (2012) menar att giltighet, tillförlitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet är associerade med att bedöma trovärdighet vid 
kvalitativ forskningsdesign. Giltighet är kopplat till hur sann datan och tolkningen av 
den kan sägas vara. Det är därmed relaterat till trovärdighet i datainsamling och 
analys. Resultatet bör belysa det som är typiskt och utmärkande för det som studeras 
(a.a.). Polit och Beck (2012) beskriver hur triangulering genom att t ex samla in data 
från flera olika platser och från olika typer av individer ökar graden av giltighet (a.a.). 
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Respondenter hade erfarenheter av framgångsrika, förvaltningsöverskridande 
kvalitetsarbeten inom kommunal verksamhet vilket är relevant utifrån syftet. 
Datainsamlingen skedde i flera kommuner och det fanns en spridning vad gäller 
variabler relaterade till respondenterna, vilket beskrivs närmare under rubrikerna urval 
och kontext.  

Citat från respondenterna redovisas, vilket enligt Patton (2002) är en styrka då det 
fångar deltagarnas upplevelser och åsikter med deras egna ord (a.a.). Patton (2002) 
och Noble och Smith (2015) menar att det kan utgöra en styrka när analysarbetet 
utförs av mer än en person. Viktiga insikter kan uppnås när kodningen utförs 
självständigt för att sedan diskuteras vad gäller likheter och skillnader (a.a.). Båda 
författarna har upprepat läst igenom intervjuerna. Analysarbetet skedde omväxlande 
enskilt och gemensamt och tillvägagångssättet har beskrivits ingående. Två 
respondenter har läst igenom insamlad data och analys för att stämma av riktigheten. 
Ett sådant tillvägagångssätt stärker giltigheten enligt Polit och Beck (2012).  

En studies tillförlitlighet bedöms enligt Mårtensson och Fridlund (2017) utifrån i 
vilken grad forskningen är oberoende av författaren och dennes perspektiv (a.a.). 
Henricson och Billhult (2017) påtalar att författare till kvalitativa studier ska 
reflektera över och redogöra för sin förförståelse. Det har betydelse eftersom 
författarens erfarenheter och kunskaper indirekt kan påverka studiens resultat (a.a.). 
Författarnas förförståelse består av att båda har flerårig erfarenhet av att arbeta inom 
kommunal verksamhet, som distriktssköterska inom hemsjukvård respektive 
upphandlingschef på ett samhällsbyggnadskontor. Bägge författarna har deltagit i 
kvalitetsarbeten, vilka främst berört den egna förvaltningen. Mårtensson och Fridlund 
(2017) menar att för att möjliggöra bedömning av tillförlitlighet även bör finnas en 
redogörelse för använd teknisk utrustning, samt vem eller vilka som intervjuat och 
transkriberat (a.a.). Detta beskrivs under rubriken datainsamling. 

Bekräftelsebarhet är enligt Polit och Beck (2012) kopplat till graden av objektivitet 
och neutralitet (a.a.). För att den ska öka bör beskrivningen av analysförfarandet vara 
ingående och gjorda ställningstagande noggrant redovisade (Mårtensson & Fridlund, 
2017). Lundman och Hällgren Graneheim (2008) samt Noble och Smith (2015) menar 
att en studies överförbarhet handlar om i vilken grad det är möjligt att överföra 
resultatet på andra grupper, kontexter och miljöer. Det är läsaren som avgör om 
resultatet kan överföras till andra sammanhang (a.a.). För att läsaren ska kunna 
bedöma det behöver resultatet vara tydligt beskrivet (Mårtensson & Fridlund, 2017), 
vilket författarna till denna studie strävat efter att göra. 

4. Empiri och tematiserande analys 
I detta kapitel presenteras insamlad data och tematiserande analys. Resultatet bygger 
på analys av intervjuer med sju kommunala tjänstemän som deltagit i framgångsrika 
förvaltningsöverskridande kvalitetsarbeten. Materialet analyserades i enlighet med det 
som beskrivs under rubriken metod. Huvudfynden beskrivs i fem teman: Gemensam 
bild, Struktur, Uppmuntrande ledarskap, Gå utanför ramarna och Maktbalans. Varje 
tema inleds med en kort inledning samt en figur som presenterar temat och redogör 
för vilka subteman som ingår. Sedan beskrivs subtemat kort i löpande text samt 
illustreras med citat. I de fall ett subtema haft många citat kopplat till sig så har några 
av utrymmesskäl valts ut för att representera de olika aspekter som framkommit i 
intervjuerna. En översikt av citat som ligger till grund för analysen finns i bilaga E. 
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4.1 Gemensam bild 
Att ha en gemensam bild att enas kring är enligt respondenterna av betydelse för att 
kvalitetsarbetet ska inledas och fungera på sikt. I intervjuerna beskrivs hur det tydligt 
kan framkomma i inledande förvaltningsöverskridande diskussioner att förvaltningar 
har skilda uppfattningar om vad som utgör problemet, vilka resurser som finns och 
hur problematiken bör angripas. Vidare kan fördomar eller bristande kunskaper om 
varandras verksamheter utgöra hinder. Det kan därför vara nödvändigt att 
förvaltningarna informerar om sin respektive roll och lagutrymme för att samarbetet 
ska fungera. Kunskap kan också uppnås på andra sätt, såsom genom personlig 
erfarenhet. Ett effektivt sätt att bli överens om vad som överenskommits är gemensam 
dokumentation och att föra protokoll som skrivs på av alla förvaltningar. I temat 
Gemensam bild ingår subtemana: Fokus på medborgaren, Kartlägga nuläget, 
Kunskap om varandras verksamheter samt Dokumentera överenskommelser (se figur 
4:1).  

 
Figur 4:1: Tema Gemensam bild med subteman 

4.1.1 Fokus på medborgaren 

Fokus på medborgaren kan fungera som en katalysator för att inleda ett 
kvalitetsprojekt. När behov hos medborgarna identifieras av förvaltningarna, utifrån 
deras olika perspektiv, uppnås en känsla av angelägenhet som de kan enas kring. Att 
ha fokus på medborgaren kan också leda till att individuella anpassningar görs för att 
möta dennes behov i högre utsträckning.  

• “Det som initierade det var egentligen att klienter kom i kläm mellan två förvaltningar. Ingen 
tog riktigt ansvar för den här gruppen personer som behövde stöd både från vård- och 
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.” (Intervju 1) 

 
• “För att fatta vad vi gjort behöver man veta varför vi har gjort det. Bakgrunden var att vi 

under ganska många år på de olika förvaltningarna hade gjort insatser för barn och unga 
som vi var lite oroliga för. Vi hade också tidigare försökt samordna oss kring det, men det 
blev liksom aldrig verkstad. Men vi gick omkring med oron kring att barn och unga befann sig 
på olika platser i staden där de inte förväntades vara.” (Intervju 7) 

 
• “Ja vård- och omsorg har ju kompetensförsörjningsbehovet, och vi såg ju personer som 

riskerade att fastna i försörjningsstöd fastän dom egentligen hade en utbildning.” (Intervju 2) 
 

• “Att praktiken har varit individuellt lång utformats utifrån behov, det är ju centralt.” (Intervju 
2) 
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• “...att fokus skulle va på ungdomar och inte egentligen på hur vi fick till..det skulle inte va 
personbundet, utan situationsbundet, och det skulle va likadant.” (Intervju 4)  

4.1.2 Kartlägga nuläget 

Att kartlägga nuläget är en viktig del för att möjliggöra samarbete. De olika 
förvaltningarna kan ha skilda bilder av hur läget egentligen är. En gemensam 
kartläggning kan därför vara nödvändig för att komma vidare i arbetet. 
Förvaltningarnas olika perspektiv skapar en gemensam bild att utgå från. Att 
kartlägga nuläget kan också vara nödvändigt inom den egna förvaltningen för att 
stämma av förutsättningar, både inför och under ett kvalitetsprojekt. 
 

• “Så får varje verksamhet i uppdrag, när vi fått samtycket så då är det som ok att prata om 
ungdomen, och då kartlägger varje...polisen kartlägger vad känner man till, skolan, den som 
är ansvarig för den skolan, socialtjänsten och så fritidsgårdarna.” (Intervju 4) 

 
• “Sen så gjorde vi ingen gemensam projektplan utan mitt uppdrag från styrgruppen var att 

göra en nulägesbeskrivning.“ (Intervju 6) 
 

• “Det är sagt att vi ska finnas där behoven är som störst. Just nu är det stökigt på NN 
(namngiven skola), vilket det inte varit tidigare. Så då har vi sagt att vi lägger nästa gatufest 
där. Så hela tiden kalibrera hur läget är runt om i staden.” (Intervju 7) 

 
• “Så det som vi gjorde hos innan projektet var att vi gick igenom alla klienter med långvarigt 

försörjningsstöd för att göra en bedömning, har vi möjliga individer som skulle kunna bli 
deltagare.” (Intervju 2) 

 
•  “Denna förstudie genomfördes på tjänstemannanivå. Då hade ett antal områden med brister 

identifierats.” (Intervju 5) 
 

4.1.3 Kunskap om varandras verksamhet 

Flera respondenter lyfter vikten av kunskap om varandras verksamhet för att 
samarbetet mellan förvaltningarna ska fungera. Att visa intresse för varandras 
verksamhet bygger såväl tillit som ökar förståelsen. Kunskap kan även komma från 
personlig erfarenhet. Att ha arbetet i någon av de andra förvaltningarna medför 
vetskap om hur den fungerar och kunskap kring vilka resurser som finns att tillgå.  

• “Tillit i min värld bygger man bara genom att ha förtroendefull dialog där man vågar lyssna 
och sätter sig in i och förstå vad de olika representanterna vart dom kommer ifrån, vad 
ingångsvärdena är för dom. Man behöver egentligen inte förstå i detalj allting men att man 
vågar lyssna på det.” (Intervju 3) 

 
• “Både jag  och den andra förvaltningschefen hade tidigare erfarenheter utav den andras 

område. Vi var inte helt obekanta med hur man tänkte “på andra sidan” utan vi visste i stora 
drag vart dom befann sig och vise versa och det tror jag faktiskt underlättade.” (Intervju 1) 

 
• “Både, att vi jobbar med dom här, om det är lagstiftning- att man berättar om sin lagstiftning 

så att man inte tänker att vi kan omhänderta en ungdom på vilken grund som helst eller vård- 
och omsorg om det gäller det; dom kan inte bevilja LSS insats för då krävs det här. Och det är 
inte för att man ska va särskilt byråkratisk eller man ska...vara i stuprör utan vissa saker 
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måste vi förhålla oss till men därutöver kan vi mötas. Ofta kan man ju mötas i det där bara 
man känner till det.” (Intervju 4)  

 
• “Jag hade erfarenhet från bägge verksamheter, både socialtjänst och vård- och 

omsorgsförvaltningen. Det gjorde att jag var bekväm med att ställa obekväma frågor för jag 
visste något som när vad man hade för resursbatteri på andra sidan också. Och jag visste 
också om vi hade gjort tillräckligt eller om det fattades från vår egen sida och kunna stoppa 
upp ärendena.” (Intervju 1)  

 
• “Tidigare i min roll som IT-chef fick jag besöka många olika verksamheter i kommunen och 

fick förståelse och såg hur de olika delarna intimt hänger samman.” (Intervju 5) 
 

4.1.4 Dokumentera överenskommelser 

Att dokumentera överenskommelser är viktigt för att uppnå en gemensam bild om vad 
som bestäms i gemensamma mötesforum. Dokumentationen kan också fungera som 
en mall för hur liknande ärenden kan hanteras i framtiden. I de fall något fallerade i 
arbetet kan dokumentationen utgöra ett stöd i att analysera orsaken. 

• “Vi såg också till att föra anteckningar på dom här mötena så det var tydligt var vi hade 
kommit fram till så vi inte tog upp samma typer av ärenden gång på gång utan vi hittade en 
fungerande modell för en person som exempelvis bor på ett LSS boende men också behöver 
stöd i sin, ja, drogproblematik, vilka vägar man skulle gå för den personen. Då skrev vi ned en 
sån modell som sanktionerades av bägge förvaltningar.” (Intervju 1) 

 
• “Vi kunde också se, eftersom vi gemensamt noterat vad vi skulle göra, vad vi hade missat. 

Varför fallerade det återigen på en viss enhet, vi hade ju kommit överens om de här 
åtgärderna. Vi kunde identifiera gruset i maskineriet på nåt sätt.” (Intervju 1) 

 
• “Och att det dokumenterades på ett bra sätt, vilket va mitt ansvar.” (Intervju 3)  

 
• “Och så dokumenterar man det tydligt i en åtagandeplan som alla ska ta del och självklart 

familjen också och så sätter man igång.”( Intervju 4) 
 

• “På intranätet finns också en grupp för projektet som alla kommer åt. Här läggs 
mötesprotokoll upp och annan information upp.” (Intervju 7) 

4.2 Struktur 
Analysen visar tydligt vikten av struktur för ett framgångsrikt 
förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete. Strukturen utgör tydliga ramar inom vilka 
de som är delaktiga i kvalitetsarbetet kan röra sig. Då resurserna är begränsade finns 
det ett värde i att tydligt avgränsa vad eller vilka som kvalitetsarbetet ska omfatta. 
Risken är annars att önskade resultat uteblir eftersom satsningen blir för utspridd och 
begränsad. Uppföljning har ett värde både för att kontrollera att kvalitetsarbetet går i 
rätt riktning och för att användas som argument inför politiken i de fall positiva 
resultat kan uppvisas. I struktur ingår subtemana; Avgränsa omfattningen, Tydliga 
roller, Krav på leverans och Uppföljning (se figur 4:2).  
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Figur 4:2: Tema Struktur med subteman 
 

4.2.1 Avgränsa omfattningen 

Vikten av att avgränsa omfattningen framkommer i flera intervjuer. Det bidrar med 
såväl trygghet som riktning. Avgränsningen kan vara kopplat till tydliga mål och 
syften men också till vilken typ av ärenden som hanteras i ett visst samverkansforum.  
 

• “Det var inte vilka ärenden som helst som skulle dit. Det var ärenden som verkligen berörde 
oss bägge förvaltningar, där vi inte hade hittat några lösningar tidigare. Det skulle va en viss 
utmaning i det här också, vi skulle taggas igång av problemställningen och skulle också lösa 
dom. Skulle vi dit dom lätta ärendena skulle vi tappa lite fokus.” (Intervju 1) 

 
• “Sen jobbade de fram en arbetsmodell hur man skulle erbjuda det individuella stödet, 

klargöra mål, urval, urval och praktikplatser.” (Intervju 2) 
 

• “Det var vi tydliga med från första mail...kallelsen i första mailen som gick ut till första 
gången vi träffades i gruppen så var vi väldigt tydliga med att ramarna...alltså att ramarna 
såg ut på ett visst sätt.” (Intervju 3) 

 
• “Och jag tänkte väldigt mycket på att vi måste visa på den här strukturen, att en sån här 

grupp kan inte jobba med mer än kanske 10 individer åt gången. Vi måste verkligen kunna 
sortera på ett bra sätt, vi måste stå ut med att andra blir frustrerade över att inte alla kan 
komma in.” (Intervju 4) 

 

4.2.2 Tydliga roller 

Tydliga roller underlättar i förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete eftersom det 
erbjuder en slags ram till innehållet i det egna uppdraget, både inför sig själv och för 
de övriga i gruppen. Att tydliggöra rollerna är också en hjälp när det kommer till att 
ha rätt förväntningar förvaltningar emellan. 
 

• “Ja både att andra kunde se vad dom hade för roll, men också att rollen blev tydliggjord för 
dom själva. För det är inte alltid man...man vet vilket ansvar man har i stort... men man 
kanske har tagit på sig ett större ansvar eller man har ja undandragit sig ett ansvar också.” 
(Intervju 1) 

 
• “Vårt uppdrag det är dels att ta fram en projektplan, en handlingsplan, vad vi förväntar oss, 

vad syfte och mål är med arbetet var vi vill nå. Det är också att styra på vilket sätt gruppen 
ska arbeta, hur ska vi avgränsa det. Vi ska också se till att de vi utsett till arbetsgruppen 
faktiskt kommer på möten och att man bidrar med det man ska.” (Intervju 4) 

Struktur 

Avgränsa 
omfattningen Tydliga roller Krav på leverans Uppföljning 
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• “...vi var också väldigt tydliga med arbetsfördelningen utifrån respektive funktion, deltagare i 

gruppen.” (Intervju 3) 
 

• “Ja att jag suttit på alltför många möten som inte gett någonting. Man har inte vetat varför 
man har mötena, man har inte vetat under mötena vem som egentligen ansvarat för mötena 
och dess innehåll och man har gått från mötet utan att egentligen tagit några beslut. Och det 
har varit alldeles för mycket av den varan. Och då ville jag inte att den här gruppen skulle 
vara likadan.” (Intervju 1) 

 
• “Vi hade redan gjort mycket av det här jobbet, vi och skolan har jobbat med vilka 

förväntningar och vilka roller vi har under många, många år och har jobbat på det. Det har 
inte alltid varit enkelt men idag känns inte det där det minsta knepigt och svårt för det har vi 
gjort redan.” (Intervju 4) 

 

4.2.3 Krav på leverans 

I intervjuerna beskrivs krav på leverans. Tydliga direktiv om vad som ska göras 
skapar trygghet och styr arbetets inriktning på ett effektivt sätt. Det gör det även mer 
accepterat att avsätta tid, därför att det finns krav på att göra det och leverera därefter. 
Krav på leverans kan också förekomma i form av att omgivningen förväntar sig att ett 
problem skulle lösas, vilket bidrar till att arbetet går framåt. 
 

• “vad man skulle göra för jobb mellan mötena och hur det skulle återrapporteras också på 
mötena var vi ganska tydliga med.” (Intervju 3) 

 
• “Och att man får till ett bra... men hur har vi kontakten och där tänker jag att det är viktigt att 

det är respekt i att hör man av sig, har vi bestämt att vi ska jobba ihop då får man faktiskt 
svara på mailen och man får återkoppla. Alla måste ju visa att man gjort det man har lovat.”( 
Intervju 4) 

 
• “Att vi också sa till dom att ni SKA träffas två timmar varannan vecka, ni måste träffas. Alltså 

det är... den här arbetsgruppen ska arbeta på det sättet. Det tror jag hjälpte dom, för att då 
kan man inte heller... det är ungefär som att köpa extern handledning...man måste göra det 
här.” (Intervju 4)   

 
• “Och det var ju också ett krav från politiken, att vi skulle lösa situationen för dom här 

personerna, bara det inte kosta mer.” (Intervju 1)  
 

• “Och sen hade vi ju ett tryck underifrån naturligtvis, från enskilda handläggare som körde 
fast. Det var socialsekreterare, det var folk på biståndsenheten, det var anhöriga, det var 
grannar. Det var folk som reagerade för den här gruppen människor som for illa och som 
själva inte aktivt bad om hjälp. Eller dom bad kanske om hjälp men på ett destruktivt sätt.” 
(Intervju 1)  

 

4.2.4 Uppföljning 

Uppföljning bidrar på ett väsentligt sätt till den övergripande strukturen och syftar till 
att kontrollera att det som bestämts utförts som planerat. Respondenterna beskriver att 
uppföljning sker både vad gäller enskilda delar men också för att säkerställa att arbetet 
som helhet fortsätter framåt. Det kan även användas för att motivera ett visst 
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arbetssätt för politiken. Genom uppföljningar kan framsteg påvisas vilket gör 
politiken mer välvilligt inställd.  
 

• “Sen var det regelbunden uppföljning på praktikplats och individ. Och jag tänker att det här 
att det är regelbunden uppföljning med individen och den som är handledare, det tror jag är 
väldigt viktigt. För annars så, man tappar fotfästet lite grann.” (Intervju 2) 

 
• “Och sen så mätte vi också i vårt rekryteringssystem, i och med att vi gjorde vissa aktiviteter, 

att det sammanföll t ex när vi hade olika rekryterings...när vi rekryterade vissa tjänster eller 
vissa perioder, så gruppen fram med vissa aktiviteter och så tittade vi på hur ansökningarna 
gick upp eller inte gick upp och påverkades av de aktiviteter som vi gjorde.” (Intervju 3) 

 
• “Så nästa gång, två veckor senare, så följer man upp åtagandeplanen och tittar på har vi 

lyckats med det här? Är det nåt som behöver skruvas på?” (Intervju 4) 
 

• “Att vara tålmodig. Låta saker ta tid. Inte värdera så mycket utan bara konstatera att nu är vi 
här. Ha ro i det och låta det ta tid. Jag jobbade i tre till tre och ett halvt år med projektet. En 
sån här typ av projekt behöver få ta tid. Det är viktigt att hålla i.” (Intervju 6) 

 
• “Vi har kunnat använda resultatet som argument och som skäl för att ändå jobba på det här 

sättet, i den här typen av arbetsgrupp. Inte minst gentemot politiken, det var ett viktigt skäl att 
kunna peka på det, att vi har faktiskt uppnått tydliga och konkreta resultat genom att arbeta så 
här, förvaltningsövergripande. Att det vart också ett försvar för formen att jobba i.” (Intervju 
3) 

 

4.3 Uppmuntrande ledarskap 
Respondenterna beskriver vikten av uppmuntrande ledarskap. Ett sådant ledarskap ger 
kraft och självförtroende att verka i det aktuella kvalitetsarbetet. Innehållet i 
intervjuerna visar att respondenterna egentligen inte är beroende av att chefen i någon 
större omfattning är direkt delaktig i kvalitetsarbetet. Det kan upplevas tillräckligt att 
chefen eller politiken är positivt inställd och ger uttryck för sitt stöd. I detta tema ingår 
subtemana Ge mandat, Feed-back och Främja delaktighet (se figur 4:3). 
 

Figur 4:3: Tema Uppmuntrande ledarskap med subteman 

4.3.1 Ge mandat 

Att ge mandat framkommer som en framgångsfaktor i intervjuerna. Mandatet verkar 
dock inte behöva vara direkt uttalat. Genom sitt agerande kan chefer och politiker ge 
en känsla av mandat. Den som upplever sig ha mandat får ett ökat självförtroende och 
större trygghet. Det leder i sin tur till att denne vågar mer. Det kan också handla om 

Uppmuntrande ledarskap 

Ge mandat Feed-back Främja delaktighet 
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att de som väljs ut att delta i kvalitetsarbetet redan har, eller får mandat att driva 
frågan för förvaltningens räkning. Det underlättar arbetet eftersom de som finns på 
plats också kan ta beslut. Mandat bidrar till en känsla av att det är accepterat att nyttja 
olika resurser, såsom att ta tid i anspråk. 
 

• “Och sen att jag har det väldigt enkelt med NN som är förvaltningschef nu här, att hon har 
full tillit till att, hon har inget kontrollbehov på det sättet att...ja men hon släpper, ja men kör 
liksom. Ge mig bara lite information, var är ni på väg och särskilt när det inte handlar om 
kostnader så, så kändes som att jag hade mandatet att göra det.” (Intervju 4) 

 
• “Ja men det stärkte mig, det stärkte min identitet, det stärkte min tro om att jag ändå trots 

begränsad erfarenhet ändå hade kompetens, kunnighet att klara uppdraget.” (Intervju 3) 
 

• “Och då tycker jag att en sån framgångsfaktor va att samtliga förvaltningar prioriterade att 
just få med representanter som vi vill, att man skulle ha mandat eller tydligt uppdrag redan att 
jobba med kompetensförsörjning.”(Intervju 3) 

 
• “Och så hade vi också koordinatorn på plats och att vi gav mandatet, att det är ok att ni 

lägger den tid som ni behöver.” (Intervju 4) 
 

• “Det påverkar mycket att vi har en tillåtande styrgrupp. De vill se resultat naturligtvis men vi 
har mycket frihet att testa olika saker.” (Intervju 7) 

 

4.3.2 Feed-back 

Feed-back togs upp av en par respondenter. Det används som en del av ett 
uppmuntrande ledarskap och ges på olika sätt. Ibland för att stärka personen som 
utsetts till att delta i kvalitetsarbete genom att chefen tydliggör anledningen till valet. 
Det kan också handla om en enklare form av feed-back, där chef med korta 
uppmuntrande tillrop ger återkoppling på att arbetet fungerar väl. Det ger en känsla av 
att vara på rätt väg vilket upplevs stärkande. En annan form av feed-back sker mellan 
de olika grupper som kan finnas inom ramen för kvalitetsarbetet. 

• Och jag tror att alla fick den feed-backen att de var valda för att de hade något viktigt att 
bidra med.“ (Intervju 4) 

 
• “Så jag vet inte om träffarna...dom var nödvändiga, men om dom egentligen tillförde 

någonting annat än att vi kunde bekräfta, ni är på rätt spår, fortsätt, ni har vårt förtroende att 
fortsätta.” (Intervju 2)  

 
• “Ja men det va ju intresset från min chef, från vård- och omsorgsförvaltningens chef. Jag 

menar, han fick ju sina rapporter och när jag träffa honom på diverse...det vart ju ett roligt 
samtalsämne; “va kul att det går så bra!”. Och sen när vi presenterade det för politiken och 
de också var så positiva.” (Intervju 2) 

 
• “Men hon har ju hela tiden varit så här; men kul. kör bara! Gör det, ta den tid ni behöver och 

“har du förutsättningarna?, Hur går det?” allt det där, då gör det ju...då bidrar ju det såklart 
jättemycket. Att då känns det ju som att jag gör nånting som är viktigt”. (Intervju 4) 

 
• “Men också att man är intresserad av att få tillbaka informationen, att man vet att vi läser 

deras protokoll och att det kommer tillbaka till styrgruppen och dom får tillbaka. Så att det 
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här länkandet fungerar, så att frågorna som kommer till styrgruppen besvarar vi och så 
skickar vi tillbaks det.” (Intervju 4) 

 

4.3.3 Främja delaktighet 

I intervjuerna kommer olika beskrivningar på initiativ för att främja delaktighet fram. 
Det kan bestå i att medarbetare får komma med synpunkter, bjuds in till information 
och erbjuds möjlighet att ställa frågor. Delaktighet kan även främjas genom att chefen 
delger kunskap som möjliggör att medarbetaren kan hantera arbetsuppgifter som 
normalt lämnas över till chef. 
 

• “Men vi tog inspel efter att gruppen startade, efter att vi haft en par möten, så lät vi också 
medarbetarna i gruppen vara med och tänka till och ha åsikter på agendan.” (Intervju 3) 

 
• “Och så bjöd vi in arbetsgruppen till ett första möte, det här var innan kick-offen, så fick dom 

ta del...så gjorde vi liksom samma resa med dom. Vi gick igenom att så här tänker vi och så 
hade vi lite inspirationsstund utifrån vad vi ville med det här.  Och hur vi tänkte att det skulle 
kunna bli och visade på dokumentet.” (Intervju 4) 

 
• “Projektledaren var ut i personalen och lyssnade in deras synpunkter, det fanns mycket 

funderingar kring saker som inte fungerade.” (Intervju 5)  
 

• “Jag intervjuade alla projektdeltagare inför projektet innan alla träffades i grupp. De gavs 
utrymme att berätta hur deras respektive uppfattning om situationen såg ut. Allt 
sammanställdes i en rapport så de fick läsa varandras beskrivningar”. (Intervju 6) 

 
• “Att det va inte alltid en chefsfråga utan man kunde dela med sig av erfarenheter, jag tog 

kontakt med den och jobbade på det här sättet. Mentor är väl förmätet att säga men det 
skedde en metodutveckling i gruppen och en kunskapsspridning om va vi har för resurser, och 
vi har ju faktiskt mer än vad vi tror.” (Intervju 1) 

 

4.4 Gå utanför ramarna 
Att gå utanför ramarna och inte fastna i formella mönster gör att kvalitetsarbetet får 
en större kraft och väcker arbetslust. Kraven på att hålla budget är ofta tydligt uttalade 
vilket kan leda till försiktighet. Det är i flera fall så att det inte finns några ekonomiska 
medel för att genomdriva kvalitetsarbete utöver redan tilldelad budget. I de fall 
cheferna vågar göra avsteg och satsa medel som de inte säkert har, möjliggörs att 
kvalitetsarbetet kommer framåt. Att söka sig bortom sin egen förvaltning bidrar till att 
det blir tydligt vilka resurser som fanns att tillgå. Det blir även en påminnelse om att 
kommunen är en helhet bortom enskilda förvaltningar. I detta tema ingår subtemana 
Utveckla personliga relationer, Våga satsa och Se helheten (se figur 4:4). 
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Figur 4:4: Tema Gå utanför ramarna med subteman 
 

4.4.1 Utveckla personliga relationer 

Att utveckla personliga relationer framhålls av flera respondenter som viktigt. Att 
lära känna varandra skapar förutsättningar för att utveckla tillit. Respondenter 
beskriver hur informella möten bidrar till att personliga relationer utvecklas. 
Upplevelsen hos deltagarna är att det möjliggör en mer otvungen, fri kommunikation 
där tankar och idéer kan testas fritt. Att mötas informellt leder till att de vågar sänka 
guarden och inte bevakar sina respektive område på samma sätt som de upplever att 
de gör i mer formella sammanhang. 

• “Tillit är viktigt överallt, men tillit var nog viktigt för att våga tro på att det 
kommunövergripande perspektivet kunde ge någonting för respektive förvaltning”. (Intervju 
3) 

 
• “Att vi hade ett välkomnande klimat, att man hamnade i nåt som man blev fort bekväm i. För i 

från början...det tar ju ett tag att lära känna varann..” (Intervju 1) 
 

• “Och sen att vi bestämde oss för att hålla en kick off och att vi fick blotta oss lite för varandra 
också. Alla tycker kanske inte att det är bekvämt att prata inför andra och så. Vi använde 
humor och visade också att vi tycker inte alltid lika och så blir det också lite kitt, ja men vi är 
olika typer av personer så.” (Intervju 4) 

 
• “För i från början...det tar ju ett tag att lära känna varann, och..men vi hade lagt grunden till 

det i och med att vi varit så informella. Från att ha varit väldigt formella, jag har min budget 
och du har din, så hitta vi liksom... som vi vågade gå ut på, även om isen kändes lite halkig 
och lite tunn, den höll ju då.” (Intervju 1) 

4.4.2 Våga satsa 

Att våga satsa är en framgångsfaktor som beskrivs i intervjuerna. Flera respondenter 
beskriver hur kraven på att hålla budget kan utgöra en hämmande broms. Det kan 
därför vara nödvändigt att våga avsätta medel som egentligen inte finns. Att våga 
satsa trots att utfallet inte är givet positivt gör att arbetet kommer igång och blir mer 
kreativt. 
 

• “Men vi körde, vi hade inga extra pengar, utan vi bara drog igång.” (Intervju 1) 
 

Gå utanför ramarna 

Utveckla personliga 
relationer Våga satsa Se helheten 
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• “När man går in  i ett sånt här samarbete och nån föreslår att; vore det inte bra med en 
koordinator från er, så vill man ju inte det första som händer “ja men hur ska vi finansiera det 
här, det här kommer inte att gå, vi har inte resurser.” Ska vi försöka tänka lösningsfokuserat 
så ville jag inte gå in med det, så jag tänkte att jag får ta det med min förvaltningschef sen om 
jag inte löser ut det. Och så tänkte jag att det är alltid föräldraledigheter och..ja det löser sig 
och det gjorde ju det.“ (Intervju 4) 

 
• “Men det gjorde att vi kunde visa att kan vi ge ordentligt med stöd så ger det resultat. Så på 

det sättet är det ju viktigt att våga pröva även om det inte är så stort.” (Intervju 2) 
 

• “Men sen inte va rädd, att våga när du fått nån slags bild av hur landet ligger och hur 
förutsättningarna är. Det är ju en sån här klassiker men våga göra fel. Testa sig fram, alltså 
funkar det inte så funkar det inte.” (Intervju 3) 

 
• “Man kommer på och förkastar idéer på löpande band och testar idéer. Man fick under 

workshopen sitta och ringa upp en sextonåring och fråga, kan det här fungera?” (Intervju 7) 
 

4.4.3 Se helheten 

Att se bortom den egna förvaltningen och se helheten underlättas av tidigare 
erfarenheter och insikten om att alla olika förvaltningar har något att bidra med, både i 
form av kompetens och resurser. Det kan också handla om insikten kring vinsterna 
som det förvaltningsöverskridande arbetet har över tid, att de ekonomiska åtagandena 
jämnar ut sig i längden. Det förekommer även att medvetna åtgärder genomförs för att 
främja helhetsperspektiv. 

• “Ja dom bidrog ju med den kunskap kring vilka resurser som fanns inom respektive område. 
Vad kunde...dom olika teamen hjälpa till med, vad fanns det för stöd i form av 
kontaktpersoner, stöd i form av stödteam, nattpatruller. Dom satt inne med den sakkunskapen. 
Å det var vid fler tillfällen vi kunde konstatera, jaha ja just det, dom finns också. Det är så lätt 
att man fastnar liksom i sin egen bild av dom resurser man själv har och bolla med, och 
tänker inte; dom här finns”. (Intervju 1) 

 
• “De andra förvaltningscheferna ställde upp mangrant och stöttade arbetet med 

översiktsplanen. Man hade fått förståelse för att allt hänger samman.” (Intervju 5) 
 

• “Jag tror att det har betydelse att jag förstår hur de här individerna har det. Man behöver 
inte alls ha arbetat som socialsekreterare själv men jag har ju gjort det en gång i tiden.“ 
(Intervju 2) 

 
• “Och det kostade stundtals mer för en förvaltning men nästa gång var det den andra 

förvaltningen som fick ta större ansvar. Och det såg vi inte förut, för då titta vi på ett ärende i 
taget, nu titta vi på fler ärenden och hittade modeller.” (Intervju 1) 

 
• “Om vi t ex gav uppdraget att titta på hur kan vi jobba övergripande med universitet och 

högskolor, alltså vägen in till universitet och högskolor. Kan vi hitta gemensamma nämnare 
och sätt att jobba med det för hela gruppen? Och den som då fick ansvaret att titta på det fick 
ju ansvaret att tänka för hela gruppen, och då måste man ju tänka på dom representanter som 
fanns i gruppen och det var ju socialförvaltningen och det va barn- och 
ungdomsförvaltningen, stödfunktionerna såklart men framförallt stödverksamheterna. Det 
ingick i uppdraget att inte bara titta utifrån sitt egna perspektiv utan från hela gruppen. Så du 
tvingades ju lite till det.” (Intervju 3) 
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4.5 Maktbalans 
Temat maktbalans innefattar tre subteman: Jämbördig representation, Neutralitet och 
Lägga prestige åt sidan (se figur 4:5). I intervjuerna framkommer en vana att 
organisera sig utifrån hierarki. Chefer ingår ofta i en styrgrupp medan medarbetare 
lägre i hierarkin ingår i arbetsgrupper som arbetar utifrån styrgruppens direktiv. För 
att maktbalans ska uppstå är det en fördel om kvalitetsarbetet leds på ett sätt som 
uppfattas som neutralt. Ingen förvaltning bör ha mer utrymme om alla förvaltningar 
ska uppleva sig delaktiga i samma utsträckning.   

 
Figur 4:5: Tema Maktbalans med subteman 

 

4.5.1 Jämbördig representation 

För att förvaltningsöverskridande arbete ska fungera förefaller det vara av betydelse 
med jämbördig representation. Respondenterna beskriver att förvaltningarna 
representeras på liknande nivå, både numerärt och hierarkiskt. Att organisera sig så 
har fördelen att beslut kan fattas vid sittande bord, eftersom samtliga förvaltningar har 
representanter i samma chefsnivå.  

• “Då var det förvaltningschefer, handläggaren kunde vara föredragande och så försökte man 
se till att handläggaren med motsvarande funktion på den andra förvaltningen som ej 
aktualiserade ärendet fanns närvarande så man kunde få en sån diskussion”. (Intervju 1) 

 
• “När vi landade och startade upp gruppen så hade vi representation från fem förvaltningar. 

Det var både representanter på högsta nivå, dvs förvaltningschef. Det fanns chefer på nivån 
under som vi kallade områdeschef och det fanns också chefer från den första nivån som vi 
kallar för enhetschef”. (Intervju 3)  

 
• “Det gjorde ju processen enklare tänker jag, i och med att hade man haft medarbetare på 

ungefär min nivå bara, då hade det troligen behövt kopplats tillbaka till en chef som skulle 
godkänna det som hände i gruppen.”(Intervju 3) 

 
• “Delprojektledarna representerade de olika kontoren och bolaget och i respektive delprojekt 

fanns representanter från samtliga kontor. Styrgruppen bestod av kontorschefer och vd.” 
(Intervju 5) 

 
• “Representation från de olika parter som ska samverka, att dessa sitter med i styrgrupp”. 

(Intervju 6) 
 

Maktbalans 
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4.5.2 Neutralitet 

Neutralitet bidrar till att ingen förvaltning får övertaget eller känner sig utpekad. 
Deltagarna beskriver även olika lösningar på hur de kan uppnå detta. Det kan vara 
neutrala benämningar eller att den del i organisationen som upplevdes som mest 
neutral får ha ordförandeskapet.  
 

• “Och istället för att bilda en grupp med massa olika förkortningar så är populärt så bildade 
vi en grupp med det namn vars namnsdag det var den dag vi bildade gruppen, så gruppen 
hette Irmelingruppen. Och vi tänkte att det var ett så pass ovanligt namn att ingen behövde 
känna sig träffad”. (Intervju 1) 

 
• “Det här är ett gemensamt uppdrag. Ingen förvaltning har ett större ansvar än en annan 

förvaltning. Ofta är det ju en förvaltning som har huvuduppdraget och initierar samverkan 
mellan förvaltningar.” (Intervju 7) 

 
• “Då tänkte vi någonstans att det kunde va problematiskt att ha...det blir problematiskt hur 

man en gör det, vem som ska ha ordförandeskapet i en sån här grupp. För oavsett så alla 
tillhör vi ju en förvaltning på ett eller annat sätt. Men vår tanke var, att jag och min chef 
tillhör ju en stödfunktion och som stödfunktion var det lättare för oss att ta på sig det här 
kommunövergripande kepsen i och med att vi jobbade även då obehindrat över 
förvaltningsgränser i vårt dagliga arbete. Så det föll sig naturligt för oss att ta det ansvaret 
för en sån här arbetsgrupp.” (Intervju 3)  

 

4.5.3 Lägga prestige åt sidan 

Att lägga prestige åt sidan bidrar till framgång då det möjliggör att ha det aktuella 
kvalitetsarbetet, och inte bevakande av revir, i fokus.  

• “Men innan dess var det ett väldigt revirpinkande. Så det var ju inte nån rosenträdgård vi 
lämnade och kom in i Edens lustgård utan vi hade bråkat väldigt mycket innan den här 
gruppen. Vi kände väl att vi måste göra nånting också.” (Intervju 1)  

 
• “Ja prestigelöshet och att släppa liksom budgettänket.” (Intervju 1) 

 
•  “Prestigelöshet, välj personer till en arbetsgrupp som är intresserade av uppgiften och inte 

av att hålla på gränser.” (Intervju 7). 
 

• “Vi känsla skapar delaktighet och generositet i projektgruppen och mellan förvaltningarna.” 
(Intervju 7). 
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5. Analys mot teori 
Det förefaller finnas många likheter mellan vad som utgör framgångsfaktorer vid 
förvaltningsöverskridande kommunalt kvalitetsarbete och det som beskrivs som 
viktiga beståndsdelar i offensiv kvalitetsutveckling. Resultatet i denna studie pekar 
dock också på vissa skillnader, vilka möjligen kan anses specifika för kommunal 
verksamhet.  
 
I temat Gemensam bild finns flera beröringspunkter med hörnstensmodellen. Att ha 
fokus på medborgaren kan jämföras med kunden i centrum, vilket av Bergman och 
Klefsjö (2012) beskrivs som en väsentlig del av hörnstensmodellen. I modellen 
framhålls även betydelsen av att basera beslut på fakta där material kan vara såväl 
verbal som numerisk och analyseras med hjälp av de sju ledningsverktygen respektive 
de sju förbättringsverktygen (a.a.). Respondenterna beskriver hur de genom att 
kartlägga nuläget och inhämta kunskap om varandras verksamhet försöker ta fram 
faktaunderlag inför och under kvalitetsarbetet. Att dokumentera överenskommelser 
beskrivs stärka den gemensamma bilden och utgöra ett stöd i förbättringsarbetet. 
Respondenterna menar att det gör det möjligt att gå tillbaka och se hur liknande 
problem hanterats. Dokumentation i sig tas inte upp i hörnstensmodellen men verkar 
utifrån resultatet vara av betydelse i förvaltningsöverskridande kommunalt 
kvalitetsarbete.  
 
Betydelsen av struktur framkommer tydligt i resultatet. Det handlar i flera fall om att 
avgränsa omfattningen. Det ger möjlighet att fokusera på en specifik grupp och 
anpassa insatserna. Respondenterna beskriver att det resursmässigt inte är möjligt att 
omfatta för många. Den ekonomiska aspekten finns enligt Bergman och Klefsjö 
(2012) även med som en del i offensiv kvalitetsutveckling, där ambitionen är att 
uppfylla eller helst överträffa kundernas behov till lägsta möjliga kostnad (a.a.). En 
väsentlig del av att skapa struktur utgörs enligt respondenterna av tydliga roller. 
Arbetet med att utforma dem skapar tydlighet gällande målsättning, hur arbetet ska 
utföras och av vem, hur avstämningar ska utföras och vilka resurser de olika 
arbetsgrupperna behöver. Sammantaget tangerar innehållet i detta subtema mycket av 
innehållet i hörnstenen arbeta med processer. Lagrosen och Lagrosen (2009) menar att 
det finns betydande fördelar med att arbeta med processer istället för att låsa sig vid 
den organisatoriska strukturen (a.a.).  
 
Krav på leverans, där tydliga direktiv styr arbetet i önskad riktning framkommer i 
flera intervjuer. Subtemat handlar även om omgivningens förväntningar från såväl 
politiker, medarbetare som medborgare. Det här subtemat innefattar en del av vad 
som ingår i ett engagerat ledarskap enligt hörnstensmodellen. Genom att efterfråga 
leverans upplever respondenterna att det skapas en känsla av angelägenhet. För att 
veta att arbetet utförts enligt det som beslutats beskriver respondenterna behovet av 
uppföljning. Detta subtema innefattar element som finns i hörnstenen arbeta ständigt 
med förbättringar samt steget studera i förbättringscykeln. Bergman och Klefsjö 
(2012) menar att uppföljning är en viktig del av offensiv kvalitetsutveckling. Genom 
att identifiera sådant som brustit kan förbättringar genomföras (a.a.). En skillnad mot 
hörnstensmodellen är att uppföljning även används som ett medel gentemot politiken 
för att motivera fortsatt arbete och framtida satsningar.  
 



 
 

35 

Temat Uppmuntrande ledarskap innehåller såväl likheter som skillnader med att 
utveckla ett engagerat ledarskap enligt hörnstensmodellen. Såväl denna studie som 
hörnstenen beskriver att ledarna har betydelse i kvalitetsarbete. Däremot förefaller det 
finnas skillnader i vilken utsträckning ledarna behöver vara involverade. Bergman och 
Klefsjö (2012) menar att “arbetet med offensiv kvalitetsutveckling i en organisation 
måste bygga på ledningens helhjärtade och ständiga engagemang för kvalitetsfrågor” 
(a.a.), medan respondenterna snarare beskriver att även ett relativt begränsat 
engagemang med enkel feed-back från ledningen har stor betydelse. Det som 
respondenterna beskriver i subtemana ge mandat och främja delaktighet har stora 
likheter med innehållet i hörnstenen skapa förutsättningar för delaktighet. Innehållet i 
ge mandat går i linje med den goda cirkeln, vilken beskrivs i teoriavsnittet. 
 
Temat Gå utanför ramarna svarar sammantaget mot aspekter som beskrivs som 
väsentligt inom offensiv kvalitetsutveckling, såsom helhetssyn. Respondenterna 
berättar hur de genom att se helheten bortom den egna förvaltningen får en samlad 
bild av kommunens resurser och djupare förståelse för hur problem bäst angrips. Att 
utveckla personliga relationer och att våga satsa har inga direkta motsvarigheter i 
hörnstensmodellen. Det kan snarare ses som en övergripande förutsättning för att ett 
framgångsrikt kvalitetsarbete ska kunna äga rum. Detsamma gäller det femte temat 
Maktbalans, där subtemana jämbördig representation, neutralitet och lägga prestige 
åt sidan identifierats, vilket utifrån respondenternas svar möjligen får anses vara 
framgångsfaktorer utifrån organisationsform och att arbete i hierarki.  
 
Bergman och Klefsjö (2012) beskriver hur offensiv kvalitetsutveckling innebär att 
frågor rörande kvalitet är väl integrerat (a.a.). Utifrån det som framkommit i analysen 
förefaller förvaltningsöverskridande kvalitetsfrågor kräva insatser utanför den gängse 
arbetsgången. Respondenterna beskriver att när ett problem identifieras bildas 
specifika projekt med speciellt arbets- och styrgrupper. Det sker på så sätt som ett 
sidospår till den verksamhet som normalt bedrivs. Bergman och Klefsjö (2012) 
poängterar att offensiv kvalitetsutveckling inte bygger på projekt utan är ett arbete 
som ständigt pågår (a.a.). Resultatet kan möjligen sägas spegla följderna av 
funktionsorienterad organisationsform samt att kvalitet inte framhålls på ett tydligare 
sätt från ledningen. I intervjuerna framkommer fokus på budget och den egna 
verksamhetens ramar. Framgång förefaller möjliggöras när avsteg görs från detta.  

 

6. Slutsats 
Syftet med studien var att skapa insikt i vad som utgör framgångsfaktorer vid 
förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete inom kommunal verksamhet. Syftet 
besvarades utifrån styrkebaserade intervjuer som genomfördes med sju 
kommunanställda från fyra olika svenska kommuner av varierande storlek. 
Respondenterna hade en spridning gällande erfarenhet, förvaltning, befattning och 
roll.  
 
I resultatet presenteras ett antal faktorer som deltagande tjänstemän beskrev som 
bidragande till ett positivt utfall. I analysen av resultatet identifierades fem teman med 
sjutton subteman som beskriver vad som utgör framgångsfaktorer i enlighet med vad 
syftet efterfrågade (se figur 6:1). Resultatet bör kunna anses relevant för svenska 
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kommuner, då det visar på faktorer som bidrar till att ett kommunalt 
förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete blir framgångsrikt. 
 

 
 

Figur 6:1: Översikt framgångsfaktorer vid förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete 

 

7. Diskussion 
Avsnittet innefattar diskussion kopplat till denna studies resultat respektive metod och 
avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

7.1. Resultatdiskussion 
I första temat Gemensam bild framkommer fokus på medborgaren med en 
övergripande vilja att arbeta för dennes bästa. Det förefaller finnas en ambition att 
genom detta bidra till att förändra samhället till det bättre. Det överensstämmer med 
Fountain (2001) som beskriver att tjänstemän inom offentlig sektor har värderingar 
som leder till en uttalad ambition att tjäna medborgarna (a.a.). Wennergren (2008) 
menar att det inom förvaltningsarbete skett en förskjutning från en passiv förvaltning 
med fokus på tillämpning av lagar till en mer progressiv styrning med fokus på att 
göra insatser för samhället (a.a.). Deltagarna i studien använde sällan ordet kund, utan 
använde ord som klienter, ungdomar, barn och personer. Lagrosen och Lagrosen 
(2009) menar att begreppet kund ännu inte är helt vedertaget inom offentlig sektor. En 
fördel med att använda begreppet är att det tvingar organisationen att reflektera över 
vem de arbetar för (a.a.). 
 
Resultatet av studien visar hur förvaltningarna arbetar för att skapa en gemensam 
plattform för kvalitetsarbetet. Möjliggörande verkar vara insikten att förvaltningarna 
har olika utgångspunkter och ibland bristande kunskaper kring vad de andra har för 
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resurser och lagutrymme att förhålla sig till. För att kunna inleda ett kvalitetsarbete 
behöver därför de olika förvaltningarna kartlägga nuläget samt tillgodogöra sig 
kunskap om varandras verksamheter. Bengtsson och Melke (2014) menar dock att 
utbyte av information och förståelse för varandras verksamheter är en förhållandevis 
låg ambitionsnivå när det kommer till samverkan. En högre ambitionsnivå är att 
organisera verksamheter tillsammans och ytterst en sammanslagning till en ny, 
gemensam enhet (a.a.). Syftet förefaller dock inte enbart vara att få ett faktaunderlag 
utan verkar också i sig stärka samarbetet mellan förvaltningarna. Den gemensamma 
bild som framkommer blir en tydlig utgångspunkt som fungerar enande på 
arbetsgruppen.  
 
Parmander (2005) menar att ansvar och beslutsfattande inom kommunal verksamhet 
är fördelat på ett flertal individer vilket resulterar i bristande helhetssyn. Vidare kan 
synen på förändringar skilja sig åt inom samma organisation, vilket har inverkan på 
utfallet (a.a.). Förvaltningarna förefaller genom sitt tillvägagångssätt, där de 
tillsammans kommer fram till nuläget och vad de olika förvaltningarna kan bidra med, 
försöka skapa den helhetssyn som organisationsformen i sig motverkar. Om 
kommunerna i högre grad skulle arbeta processorienterat snarare än utifrån funktion 
skulle sannolikt helhetssyn uppnås i högre grad. Sörqvist (2004) påpekar att 
samordningen mellan olika funktioner ofta är bristfällig och att det kan motverkas 
genom att processer kartläggs och definieras (a.a.). En utmaning som kvarstår är dock 
det faktum att förvaltningarna inte själva styr vad de ska arbeta med. Om det politiska 
läget är osäkert, t ex beroende på minoritetsstyre, innebär det en osäkerhet. En följd 
kan bli att tid läggs på att kartlägga och definiera processer som strax efter inte längre 
är aktuella. Respondenterna beskriver det som en framgångsfaktor att tydligt 
dokumentera överenskommelser. Kanske kan det delvis ses som ett tecken på en vana 
att bevaka sin förvaltnings intressen. Det skulle också kunna vara så att benägenheten 
att i hög grad vilja dokumentera är relaterad till vanan att arbeta utifrån de krav på 
transparens och spårbarhet som finns inom offentlig verksamhet.  
 
Betydelsen av struktur kan möjligen vara kopplad till den utmaning som lyfts av 
Löfström (2010); att samverkan försvåras när parterna skiljer sig vad gäller normer, 
arbetssätt och metoder (a.a). Utifrån respondenternas beskrivning är de medvetna om 
att förvaltningarna kan ha förutfattade meningar och att risken för felaktiga 
förväntningar ej bör underskattas. Det är tänkbart att det är en anledning till att tydliga 
roller framhålls som en framgångsfaktor för att samverkan ska fungera. Strukturen 
förefaller motverka att förvaltningarna driver sin egen agenda på bekostnad av den 
överenskomna, gemensamma. Krav på leverans upplevs av respondenterna som något 
positivt. Det verkar som om det uppfattas som en tillåtelse att prioritera 
kvalitetsarbetet. Kraven kan också bli en möjliggörande faktor då chefer uppfattar att 
det finns ett yttre krav på att ett problem ska lösas. Inom många förvaltningar är 
arbetsbördan stor och kanske kan det vara så att yttre tryck är det som krävs för att 
just den aktuella arbetsuppgiften ska prioriteras. Att avgränsa omfattningen kan 
sannolikt kopplas till de utmaningar som finns inom kommunal verksamhet gällande 
resurser, såväl personella som ekonomiska. Fountain (2001) framhåller, att kunderna 
inom offentlig sektor är många och som grupp mycket heterogen samtidigt som 
resurserna ofta begränsade (a.a.). Samtidigt uttrycks viss ambivalens då vissa 
respondenter uttrycker tveksamhet kring att vissa medborgare väljs ut framför andra. 
Det kan möjligen kopplas till det som beskrivs av Fountain (2001) som menar att en 
viktig princip inom offentlig sektor är att behandla medborgarna lika (a.a.). Vikten av 
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uppföljning tas upp utifrån olika perspektiv. Resultatet talar för att tjänstemännen har 
en medvetenhet kring risken att ett kvalitetsarbete ebbar ut om inte regelbundna 
uppföljningar äger rum. Samtidigt beskriver respondenter att uppdraget ibland är så 
komplext att resultatet inte går att se förrän efter flera år.  
 
Muvhungu och Bussin (2017) menar att det finns ett samband mellan ledarskapsstil 
och prestation inom offentlig sektor när det gäller såväl graden av motivation som 
individuell arbetsprestation (a.a.). I temat Uppmuntrande ledarskap beskrivs hur 
chefen genom att ge mandat, kan bidra till att medarbetaren får högre självförtroende 
och växer med uppgiften. Samtidigt så förefaller förväntningarna på chefernas 
engagemang vara begränsad. Feed-back i form av uppmuntrande återkoppling till 
varför någon valts ut till kvalitetsarbetet eller att arbetet var på väg i rätt riktning anses 
bidra på ett positivt sätt. Möjligen är det en spegling av en stark medvetenhet kring 
kraven på att hålla budget. Att få en enkel “tumme upp” från ledningen blir en viktig 
signal på acceptans att fortsätta arbetet, eventuella extra kostnader till trots. Det kan 
även vara så att medarbetare har förståelse för att chefernas arbetssituation inte 
möjliggör deras fulla engagemang. I en fallstudie av Ekström (2016) framkom att 
chefer inom kommunal förvaltning har starkt begränsade förutsättningar för att 
bedriva systematiskt förbättringsarbete. Orsakerna härleddes till fem olika 
systemnivåer, individen, organisationens kultur, förvaltningsledningen och 
omständigheterna och chefernas arbetssituation (a.a). Detta står i stark kontrast till 
Bergman och Klefsjö (2012) som menar att ledningen genom sitt agerande måste visa 
att de värderar kvalitet i minst samma utsträckning som kostnader för att offensiv 
kvalitetsutveckling ska vara möjlig (a.a.). Det respondenterna beskriver om att främja 
delaktighet går i linje med det som beskrivits av Yukl (2012) som menar att de som 
ska delta i en process bör involveras och ges möjlighet att uttrycka synpunkter och 
ställa frågor (a.a.). 
 
I det fjärde temat Gå utanför ramarna identifieras vikten av att utveckla personliga 
relationer. Betydelsen av att våga lita på varandra, dela med sig av kunskap och 
resurser framkommer. Ord som också nämns är generositet, prestigelöshet samt vi-
känsla. Att se helheten förefaller vara en förutsättning för att ett 
förvaltningsöverskridande arbete påbörjas. Det kan också vara ett resultat av arbetet 
över organisationsgränserna, att deltagarna lär sig om kommunen som helhet i det 
gemensamma uppdraget gentemot medborgarna. Det går i linje med Parmander 
(2005) som påtalar att revirtänkande har en negativ inverkan på samarbetet mellan de 
olika delarna (a.a.). Insikten om att förvaltningarna genom ett förtroendefullt 
samarbete kan uppnå ett bättre resultat, såväl kvalitets- som resursmässigt, förefaller 
motivera trots de svårigheter som samarbete för med sig. Resultatet i den här studien 
styrker betydelsen av helhetssyn, systemsyn och tvärfunktionella team som är 
frekvent förekommande i litteraturen kring kvalitetsarbete. För att lyckas med det 
uppdraget krävs även mod att våga satsa. Att våga kan handla om att våga pröva nya 
arbetssätt och metoder men också att våga arbeta i en ny sammansättning av 
människor.  
 
Femte temat Maktbalans kan möjligen anses unikt för samverkan över organisatoriska 
gränser. Att lägga prestige åt sidan, neutralitet och jämbördig representation hjälper 
till att skapa balans mellan förvaltningarna. För att lyckas är det viktigt att samtliga 
deltagande förvaltningar får komma till tals och påverka beslut. Innehållet i tema 
maktbalans kan sannolikt kopplas till Parmander (2005) som menar att arbete inom 
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kommunal verksamhet som syftar till att öka kvaliteten för medborgarna innebär en 
rad utmaningar. Svårigheterna är ofta kopplade till hierarkier och att arbetet många 
gånger är byråkratiskt och regelstyrt (a.a.).  

7.2 Metoddiskussion 
En kvalitativ, induktiv ansats valdes i föreliggande studie. Valet gjordes utifrån 
ambitionen att skapa insikt i vad som utgör framgångsfaktorer i 
förvaltningsövergripande, kommunala kvalitetsarbeten. Det hade möjligen även 
kunnat uppnås genom kvantitativ metod via t ex enkät. Enkät bedömdes dock inte 
vara aktuellt då det sannolikt inte skulle ge samma djup och innehållsrika svar. Det 
skulle även innebära en sämre möjlighet till följdfrågor. Det hade kunnat vara aktuellt 
med mixad metod, att utföra såväl intervjuer som enkät. Borglin (2017) menar att 
syftet med mixad metod är att få det optimala svaret på en forskningsfråga, men 
påpekar samtidigt att det kräver en hel del metodkunskap eftersom det innefattar både 
kvalitativ och kvantitativ design. Därtill är det tidskrävande (a.a.). Utifrån detta valdes 
den metoden bort. Ett deduktivt förhållningssätt, där utgångspunkten utgörs av en på 
förhand bestämd teori som löper genom hela forskningsprocessen bedömdes ej aktuell 
då ett mer förutsättningslöst förhållningssätt önskades.  
 
Studiens giltighet bör gynnas av att samtliga respondenter deltagit i framgångsrika, 
förvaltningsöverskridande kvalitetsarbeten inom kommunal verksamhet. Det hade 
dock varit positivt om det funnits möjlighet att spendera mer tid med att utföra 
intervjuer, kanske i kombination med observationer. Polit och Beck (2012) menar att 
forskning som bedrivs under lång tid ofta har en ökad giltighet. Det möjliggör en 
djupgående förståelse för fenomenet och ökar sannolikheten för att korrekt och rik 
information kan inhämtas (a.a.). Tyvärr ansågs det varken praktiskt eller tidsmässigt 
genomförbart att utföra observationer. Möjligheten att utföra fler intervjuer bedömdes 
även det som begränsat pga tidsbrist. Sju personer deltog och det var relativt svårt att 
hitta lämpliga respondenter. Henricson och Billhult (2017) menar att det är av större 
betydelse att hitta rätt personer, med olika erfarenheter som kan delge djupa 
beskrivningar om ett visst fenomen, än att rekrytera många som inte har lika mycket 
att bidra med (a.a.). Tillförlitligheten kan anses stärkt av det faktum att den initiala 
analysen utfördes separat av författarna för att sedan jämföras. Det fanns endast små 
skillnader i hur författarna tolkat datan. Dessutom redovisas samtliga citat som 
analysen grundar sig på vilket möjliggör för utomstående att bedöma i vilken grad 
resultatet är påverkat av författarnas uppfattning.  
 
Det är rimligt att anta att författarnas begränsade erfarenhet av att utföra intervjuer, 
framför allt styrkebaserade sådana, har påverkat resultatet. Trots att frågorna ställdes 
utifrån en positiv ingång så hade respondenterna en tendens till självkritik och att vilja 
framhålla sådant som inte fungerat. Möjligen hade fokus på styrkor kunnat 
upprätthållas i högre grad om en större kunskap om intervjutekniken förelegat. 
Michael (2005) beskriver dock att det är en utmaning med styrkebaserade intervjuer, 
att få respondenterna att fokusera på styrkor. Det finns en känd benägenhet hos 
respondenter att vilja redogöra för brister och problem (a.a.). För att föra tillbaka 
fokus till framgångsfaktorer ställdes följdfrågor av typen; “Kan du beskriva vad det 
var som gjorde att det, trots de problem du beskriver, ändå blev ett lyckat resultat?”, 
vilket oftast var framgångsrikt.  
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Det går inte heller att utesluta att det faktum att författarna delat upp utförandet av 
intervjuerna kan ha påverkat resultatet. Även om det mesta av intervjun utgick från 
intervjuguiden så skiljer sig följdfrågorna åt mellan intervjuerna. Skillnader i 
personlighet, intresse och erfarenhet har troligen spelat in. Det går inte att bortse ifrån 
att det kan finnas en risk att respondenterna kände en förväntan att beskriva många 
framgångsfaktorer som gjorde att de framhållit faktorer som egentligen inte var så 
betydande. För att försöka motverka det klargjordes att det var deras upplevelse som 
var av betydelse och att författarna till denna studie varken krävde eller förväntade 
något speciellt. 
 
Författarnas förförståelse kan ha påverkat intervjuernas innehåll. Båda arbetar inom 
kommunal verksamhet och är väl förtrogna med hur en sådan organisation är 
uppbyggd och fungerar. Enligt Polit och Beck (2012) är det svårt för den som 
intervjuar att upprätthålla ett neutralt förhållningssätt. Förväntningar från forskaren 
kan omedvetet kommuniceras till deltagarna, vilket kan påverka deltagarna och 
därmed resultatet (a.a.). Författarna har dock varit medvetna om och diskuterat denna 
risk innan studien påbörjades. Neutralitet har eftersträvats genom att lägga fokus på 
frågeguiden och aktivt försöka undvika egna värderingar i frågorna. Frågorna som 
ställdes i intervjuerna var öppna för att ge respondenterna utrymme att med egna ord 
beskriva sin upplevelse. Patton (2002) framhåller att syftet med öppna frågor är att 
genom svaren kunna uppnå förståelse och fånga andra människors åsikter (a.a.).  
 
Intervjuerna analyserades med innehållsanalys. För att stärka studien och underlätta 
för läsaren att bedöma giltighet redogörs samtliga citat som analysen grundar sig på. 
Dessutom redovisas exempel på analysförfarandet. Två av respondenterna erbjöds att 
läsa igenom empiri och analys för att stämma av dess korrekthet. En brist är dock att 
inte alla fick denna möjlighet. Fem personer har läst studien och ombads komma med 
synpunkter. De läste dock inte de fullständiga transkriberingarna. Mårtensson och 
Fridlund (2017) menar att utomstående med fördel kan granska förekommande 
dokument, analys samt resultat för att kontrollera att data inte påverkats av forskaren. 
Detta är ett förfarande som ökar bekräftelsebarheten (a.a.).  
 
Flera val gjordes för att stärka studiens överförbarhet. Både chefer och medarbetare 
deltog. De var av olika ålder och hade skillnader vad gäller yrkeserfarenhet. Bägge 
kön fanns representerade, även om det var fler kvinnor. Respondenterna kom från fyra 
olika kommuner vilka beskrivs vad gäller organisationsuppbyggnad, antal kommunalt 
anställda, areal och invånarantal. Det går dock inte att utesluta att fler intervjuer, i 
ytterligare kommuner, hade kunnat öka överförbarheten. Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering (SBU) påpekar att kvalitativ forskning har kritiserats 
för att åstadkomma resultat som i alltför hög grad är beroende av sammanhanget. Det 
är upp till läsaren att utifrån det som beskrivs i en studie ta ställning till i vilket grad 
en studies resultat är överförbar till andra sammanhang (SBU, 2018).  
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7.3 Förslag på fortsatt forskning  
Som en fortsättning på denna studie vore det intressant att beakta de identifierade 
framgångsfaktorerna i ett framtida förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete och 
studera utfallet.  
 
Något som inte tagits hänsyn till i den här studien är skillnader mellan medarbetare 
och chefers syn på framgångsfaktorer. Detta skulle kunna vara ett angreppssätt i en 
framtida studie.  
 
Det skulle också kunna vara givande att avgränsa något av de teman som identifierats 
och göra en djupanalys, t ex betydelsen av maktbalans för framgångsrikt 
förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete.  
 
En annan aspekt som kan vara intressant för fortsatt forskning kring 
förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete är betydelsen av de stödförvaltningar som 
ofta förekommer inom kommunal verksamhet, exempelvis HR och kansli.   
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Bilaga A Exempel tematisk analys 
 

 
  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subtema Tema 

“Vi såg också till att 
föra anteckningar på 
dom här mötena så det 
var tydligt var vi hade 
kommit fram till så vi 
inte tog upp samma 
typer av ärenden gång 
på gång utan vi hittade 
en fungerande modell 
för en person som 
exempelvis bor på ett 
LSS boende men också 
behöver stöd i sin, ja, 
drogproblematik, vilka 
vägar man skulle gå för 
den personen. Då skrev 
vi ned en sån modell 
som sanktionerades av 
bägge förvaltningar” 

Vi såg till att 
föra 
anteckningar 
så det blev 
tydligt vad vi 
kommit fram 
till. 

Föra 
anteckningar 

Dokumenterade 
överenskommelser 

Gemensam 
bild 

“Och så dokumenterar 
man det tydligt i en 
åtagandeplan som alla 
ska ta del och självklart 
familjen också och så 
sätter man igång.” 

Dokumentera 
tydligt i en 
åtagandeplan 
som alla tar 
del av. 

Åtagandeplan 

“Vi kunde också se, 
eftersom vi gemensamt 
noterat vad vi skulle 
göra, vad vi hade missat. 
Varför fallerade det 
återigen på en viss 
enhet, vi hade ju 
kommit överens om de 
här åtgärderna. Vi kunde 
identifiera gruset i 
maskineriet på nåt sätt. 

Vi kunde se 
vad som 
missats 
eftersom vi 
noterat vad vi 
skulle göra. 

Notera vad 
som ska göras 
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Bilaga B Informationsbrev 
 
Till vederbörande chef 
Förfrågan om tillstånd att utföra en vetenskaplig studie 
 
Forskning visar att det finns en rad utmaningar när det kommer till kvalitetsarbete över 
förvaltningsgränser inom kommunal verksamhet. Många projekt blir kortvariga och 
genomförs inte enligt plan. Det riskerar att leda till att motvilja hos medarbetarna vilket 
försvårar kommande projekt.  
 
Vi planerar därför att genomföra en studie med syftet att skapa insikt i vad som utgör 
framgångsfaktorer vid förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete inom kommunal verksamhet.  
Förhoppningen är att resultatet av studien kan vara av intresse för Sveriges kommuner, då det 
kan visa vilka faktorer som främjar ett framgångsrikt förvaltningsöverskridande 
kvalitetsarbete. 
Med förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete inom kommunal verksamhet menas i denna 
studie ett arbete som genomförts med syftet att: 
- öka kvaliteten/förbättra för kommunmedborgarna  
och 
- arbetet utförts inom en kommun där minst två av kommunens förvaltningar deltagit och 
samarbetat. 
 
Studiens resultat kommer att baseras på intervjuer med tjänstemän inom kommunala 
förvaltningar som har erfarenhet av förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete med positivt 
utfall. Intervjuerna kommer att genomföras på arbetsplatsen eller annan avskild plats som 
deltagaren föredrar. Intervjuerna ljudinspelas och beräknas ta ca 30-60 minuter per intervju.  
Studien bygger på frivillighet och deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande utan 
motivering. Insamlat intervjumaterial kommer behandlas konfidentiellt och förvaras så att 
ingen obehörig kan ta del av det. Identitet kommer inte att kunna utläsas i resultatet. 
Vår fråga är om vi kan få Ert medgivande till att genomföra studien hos Er.  
Studien är ett studentarbete på magisternivå vid Mittuniversitetet Östersund och kommer att 
presenteras i form av en uppsats inom ämnesområdet kvalitetsteknik. 
 
Östersund 2019-02-20 
 
Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående: 
 
 
 
Annika Sundvisson                                                        Britta Westermark  
Student                                                                           Student 
Magisterprogrammet i ledarskaps-                                Magisterprogrammet i ledarskaps- 
och kvalitetsutveckling                                                  och kvalitetsutveckling 
Mittuniversitetet                                                            Mittuniversitetet 
Mail: xxx                                                                       Mail: xxx 
Tel: xxx                                                                        Tel: xxx 
 
Petter Stenmark 
Universitetsadjunkt 
Institutionen för Kvalitetsteknik 
och maskinteknik 
Mittuniversitetet     
Mail: xxx 
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Svar på förfrågan om medgivande 
Jag har informerats om studien och tagit del av medföljande skriftlig information.  
Kryssa för passande alternativ: 

(   ) Jag ger mitt medgivande till genomförande av intervjuer med tjänstemän som uppfyller 

urvalskriterierna. 

(   ) Jag vill bli uppringd för att få mera upplysning 

Datum: ____________________________________________________________ 

Namn:____________________________________________________________ 

Arbetsplats:________________________________________________________ 

Telefonnummer:____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

50 

Förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie 
 
Forskning visar att det finns en rad utmaningar när det kommer till kvalitetsarbete över 
förvaltningsgränser inom kommunal verksamhet. Många projekt blir kortvariga och 
genomförs inte enligt plan. Det riskerar att leda till att motvilja hos medarbetarna vilket 
försvårar kommande projekt.  
 
Vi planerar därför att genomföra en studie med syftet att skapa insikt i vad som utgör 
framgångsfaktorer vid förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete inom kommunal verksamhet.  
Förhoppningen är att resultatet av studien kan vara av intresse för Sveriges kommuner, då det 
kan visa vilka faktorer som främjar ett framgångsrikt förvaltningsöverskridande 
kvalitetsarbete. 
 
Med förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete inom kommunal verksamhet menas i denna 
studie ett arbete som genomförts med syftet att: 
- öka kvaliteten/förbättra för kommunmedborgarna  
och 
- arbetet utförts inom en kommun där minst två av kommunens förvaltningar deltagit och 
samarbetat. 
 
Studiens resultat kommer att baseras på intervjuer med tjänstemän inom kommunala 
förvaltningar som har erfarenhet av förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete med positivt 
utfall. Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats eller annan avskild plats som du 
föredrar. 
 
Intervjuerna kommer ljudinspelas och beräknas ta ca 30-60 minuter per intervju.  
Studien bygger på frivillighet och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
motivering. Insamlat intervjumaterial kommer behandlas konfidentiellt och förvaras så att 
ingen obehörig kan ta del av det. Identitet kommer inte att kunna utläsas i resultatet. 
Studien är ett studentarbete på magisternivå vid Mittuniversitetet Östersund och kommer att 
presenteras i form av en uppsats inom ämnesområdet kvalitetsteknik. 
 
Östersund 2019-02-20 
 
Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående: 
 
Annika Sundvisson                                                        Britta Westermark  
Student                                                                           Student 
Magisterprogrammet i ledarskaps-                                Magisterprogrammet i ledarskaps- 
och kvalitetsutveckling                                                  och kvalitetsutveckling 
Mittuniversitetet                                                            Mittuniversitetet 
Mail: xxx                                                                       Mail: xxx 
Tel: xxx                                                                          Tel: xxx 
 
Petter Stenmark 
Universitetsadjunkt 
Institutionen för Kvalitetsteknik  
och maskinteknik 
Mittuniversitetet     
Mail: xxx 
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Svar på förfrågan om medgivande 
Jag har informerats om studien och tagit del av medföljande skriftlig information.  

Kryssa för passande alternativ: 

(   ) Jag ger mitt medgivande till deltagande i studien 

(   ) Jag vill bli uppringd för att få mera upplysning 

Datum: ____________________________________________________________ 

Namn:____________________________________________________________ 

Telefonnummer:____________________________________________________ 
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Bilaga C Intervjuguide 
Bakgrundsvariabler 
Ålder: 
Kön:  
Tid på arbetsplatsen vid tidpunkten för arbetets början/Sammantaget i yrket: 
Befattning under arbetet chef/medarbetare: 
 
Intervjuguide 
Djupberättelse: 

• Berätta om ett tillfälle då du upplevde ett framgångsrikt förvaltningsöverskridande 
kvalitetsarbete. 

• Vad fick er att genomföra det hela/vad initierade att arbetet startade/var togs beslutet? 
• Hur var arbetet organiserat? Vilka funktioner var involverade, hur valdes de ut?  
• På vilket vis bidrog gruppens sammansättning/de olika funktionerna till att arbetet blev 

framgångsrikt? Vad gjorde dom, och vad gjorde du? 
• Hur kommunicerade ni med varandra inför arbetets början och under arbetets gång?  
• Fick ni något extra stöd (i form av tid, ekonomiska resurser, kompetens osv) som bidrog till att 

arbetet kom igång, kan du i så fall beskriva vad?  
• Var arbetet förankrat med politiken innan det startade, och i så fall hur? Vilken inverkan hade 

det?  
• Vad anser du att du bidrog med för att arbetet blev framgångsrikt?  
• Specifikt vad värdesätter du av din tidigare erfarenhet och kunskap som förberedde dig att 

klara uppgiften på ett framgångsrikt sätt?  

Värdefråga: 

• Vad var det i omgivningen som hjälpte dig att lyckas? 

Kärnfaktorer: 

• Beskriv vad du anser var unikt med denna upplevelse? Vilka faktorer gjorde att det blev den 
framgång som det blev?   

• Hur visste ni att arbetet blev en framgång? 

Framtid/mirakel: 

• Med bakgrund mot din kunskap och vad du har upplevt, vilka visdomsord har du till dem som 
ska genomföra ett förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete? När du tänker på framtiden, hur 
önskar du att ett förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete ska utföras? 
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Bilaga D Organisation deltagande kommuner 

 
Bild 1: Organisation Östersunds kommun. Hämtad från ostersund.se 
 
 
 
 

 
Bild 2: Organisation Katrineholms kommun. Hämtad från tjänsteman på kommunen  
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Bild 3: Tjänstemannaorganisation Bergs kommun. Hämtad från 
https://www.berg.se/medborgare/kommunochpolitik/omkommunen/organisation/tjanstemannaorganisat
ion.4.2a948e2414c4aa4dd9a20433.html 
 
 
 

 
Bild 4: Politisk organisation Bergs kommun. Hämtad från: 
https://www.berg.se/medborgare/kommunochpolitik/omkommunen/organisation/politiskorganisation.4.
2a948e2414c4aa4dd9a20452.html 
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Bild 5: Organisation Norrköpings kommun. (Siffrorna anger antalet ledamöter). Hämtad från 
norrkoping.se 
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Bilaga E Översikt citat utifrån tema/subteman 
 

Tema 1: Gemensam bild 
 

1.1 Medborgarfokus 
“Det som initierade det var egentligen att klienter kom i kläm mellan två förvaltningar. Ingen tog 
riktigt ansvar för den här gruppen personer som behövde stöd både från vård- och 
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.” Intervju 1 

“Och då måste man på nåt vis bestämma, dels vad vill personen själv, men vilka konsekvenser får det 
om hen är uppe om nätterna och kanske inte klarar av sin dagliga verksamhet, man kanske tar 
narkotiska preparat för att orka va uppe ett helt dygn. Vi gav oss möjlighet att bryta ned det lite mer 
och sen givetvis ha en diskussion med personen i fråga, vad den har för valmöjligheter. För hela tiden 
när vi gör det här så handlar det om frivillig lagstiftning.” Intervju 1 

“Ja vård- och omsorg har ju kompetensförsörjningsbehovet, och vi såg ju personer som riskerade att 
fastna i försörjningsstöd fastän dom egentligen hade en utbildning”. Intervju 2 
 
“Gruppträffarna valde man medvetet att hålla till i Rådhuset för att det skulle vara en neutral plats, 
lätt att komma åt, men framför allt inte präglat av socialförvaltningen där jag är beroende.” Intervju 2 
 
Sen fanns det ju arbetsplatser som inte hade utrymme att ta emot för man kanske hade ny 
personalgrupp. Så de var ju utvalda för att orka med.” Intervju 2 
 
“Att praktiken har varit individuellt lång utformats utifrån behov, det är ju centralt.” Intervju 2 

“Sen, absolut att det fanns den här övergripande viljan att satsa på det här och därmed följde också 
intresset och engagemanget.” Intervju 2 

“Projektet gick ut på att bland dom som har försörjningsstöd hitta dom som är intresserade att jobba 
inom vården, som kanske har utbildning inom vårdyrket, undersköterska, men som kanske inte hittat en 
stadigvarande lösning.” Intervju 2 
 
“Och då var det särskilda boenden som de gjorde praktiken på för att det skulle finnas bra med 
handledning och så.” Intervju 2 
 
“...att fokus skulle va på ungdomar och inte egentligen på hur vi fick till..det skulle inte va 
personbundet, utan situationsbundet, och det skulle va likadant.” Intervju 4  
 
“För att fatta vad vi gjort behöver man veta varför vi har gjort det. Bakgrunden var att vi under 
ganska många år på de olika förvaltningarna hade gjort insatser för barn och unga som vi var lite 
oroliga för. Vi hade också tidigare försökt samordna oss kring det, men det blev liksom aldrig verkstad. 
Men vi gick omkring med oron kring att barn och unga befann sig på olika platser i staden där de inte 
förväntades vara.” Intervju 7 
 
“Vi ville göra något för att fånga upp de här barnen och unga och skapa likvärdiga förutsättningar för 
dem.” Intervju 7 
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1.2 Kartlägga nuläget 

 
“Ja att målbilden blev tydligare genom att dels genom dels hur man planerade inför ett sånt här möte, 
föredragningen. Bara genom att göra dom delarna så framträder ju den här personen och dess behov 
på ett tydligare sätt.” Intervju 1 

“Så det som vi gjorde hos hos innan projektet var att vi gick igenom alla klienter med långvarigt 
försörjningsstöd för att göra en bedömning, har vi möjliga individer som skulle kunna bli deltagare.” 
Intervju 2  

“Koordinator håller i mötet, mötet har vi i styrgruppen beslutat ska delas in i två delar; man ska jobba 
dels på gruppnivå där man går laget runt och tittar på hur ser det ut i områdena utifrån vad mitt 
ansvar är. Hur ser jag på centrala stan, där det varit ganska stort fokus på busstorget till exempel. Är 
det oroligt ute på nån skola eller fritidsgård osv. Så varje representant ansvarar för att ge sin bild av 
hur situationen ser ut. Och den andra delen av mötet handlar om att arbete med individerna, 
ungdomarna, där man inhämtat samtycke från vårdnadshavarna. Man har kartlagt, vilka är vi oroliga 
för, är det några som sticker ut?” Intervju 4 
 
“Så får varje verksamhet i uppdrag, när vi fått samtycket så då är det som ok att prata om ungdomen, 
och då kartlägger varje...polisen kartlägger vad känner man till, skolan, den som är ansvarig för den 
skolan, socialtjänsten och så fritidsgårdarna.” Intervju 4  
 
“Delar vi samma bild? För det är ju lätt att man pratar om ja men busstorget, men vet vi? Vi ska inte 
gå på medias bild utan..det här att jobba med att alla gör sin bild är ju jättespännande för vi ser ju 
ibland helt olika saker.” Intervju 4 

“Denna förstudie genomfördes på tjänstemannanivå. Då hade ett antal områden med brister 
identifierats.” Intervju 5 
 
“vissa processer kartlades”. Intervju 5 
 
“Processerna var ju inte fullt ut kartlagda och det är svårt att kartlägga ett arbetssätt som inte 
fungerar eller ingen vet hur det skulle se ut. Det blev mycket framtagande av en process.” Intervju 6 
 
“Sen så gjorde vi ingen gemensam projektplan utan mitt uppdrag från styrgruppen var att göra en 
nulägesbeskrivning.“ Intervju 6 
 
“Vi gjorde en gedigen undersökning med intervjuer av barn, ungdomar och personal kring dem för att 
få en helhetsbild för att försäkra oss om att våra förutfattade meningar stämde överens med 
verkligheten”. Intervju 7 

“Projektmetoden bottnar i att man måste säkerställa att det är korrekta uppgifter man utgår ifrån när 
man sätter igång med åtgärder.” Intervju 7 

“Det är sagt att vi ska finnas där behoven är som störst. Just nu är det stökigt på Öster, vilket det inte 
varit tidigare. Så då har vi sagt att vi lägger nästa gatufest där. Så hela tiden kalibrera hur läget är 
runt om i staden.” Intervju 7 
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1.3 Kunskap om varandras verksamheter 
 
“Både jag  och den andra förvaltningschefen hade tidigare erfarenheter utav den andras område. Vi 
var inte helt obekanta med hur man tänkte “på andra sidan” utan vi visste i stora drag vart dom 
befann sig och vise versa och det tror jag faktiskt underlättade.” Intervju 1 

“Jag hade erfarenhet från bägge verksamheter, både socialtjänst och vård- och omsorgsförvaltningen. 
Det gjorde att jag var bekväm med att ställa obekväma frågor för jag visste något som när vad man 
hade för resursbatteri på andra sidan också. Och jag visste också om vi hade gjort tillräckligt eller om 
det fattades från vår egen sida och kunna stoppa upp ärendena.” Intervju 1  

“Tillit i min värld bygger man bara genom att ha förtroendefull dialog där man vågar lyssna och sätter 
sig in i och förstå vad de olika representanterna vart dom kommer ifrån, vad ingångsvärdena är för 
dom. Man behöver egentligen inte förstå i detalj allting men att man vågar lyssna på det.” Intervju 3 

“...man ska lyssna och ha förståelse för var de olika förvaltningarna kommer ifrån ändå, nu talar jag 
lite emot mig själv i och med att jag var ny och inte hade den kunskapen, men att va lyhörd och förstå 
nånstans förutsättningarna som förvaltningarna har att jobba inom.” Intervju 3 

“Jag tänker lite på det här att man ändå ska, ha förståelse för att medarbetare från olika förvaltningar 
har olika förutsättningar, man jobbar på olika sätt, man kan ha olika målsättningar också..” Intervju 3  

“Både, att vi jobbar med dom här, om det är lagstiftning- att man berättar om sin lagstiftning så att 
man inte tänker att vi kan omhänderta en ungdom på vilken grund som helst eller vård- och omsorg om 
det gäller det; dom kan inte bevilja LSS insats för då krävs det här. Och det är inte för att man ska va 
särskilt byråkratisk eller man ska...vara i stuprör utan vissa saker måste vi förhålla oss till men 
därutöver kan vi mötas. Ofta kan ju mötas i det där bara man känner till det”. Intervju 4  

“Känner man inte varandra eller har gjort det arbetet tidigare så tror jag först att man måste känna 
till varandras verksamhet. Man måste få kunskap om varandra, vad är mitt uppdrag och vilken roll kan 
jag ha i det här.” Intervju 4 

“Tidigare i min roll som IT-chef fick jag besöka många olika verksamheter i kommunen och fick 
förståelse och såg hur de olika delarna intimt hänger samman.” Intervju 5 
 

1.4 Dokumentera överenskommelser 
 
“Vi såg också till att föra anteckningar på dom här mötena så det var tydligt var vi hade kommit fram 
till så vi inte tog upp samma typer av ärenden gång på gång utan vi hittade en fungerande modell för 
en person som exempelvis bor på ett LSS boende men också behöver stöd i sin, ja, drogproblematik, 
vilka vägar man skulle gå för den personen. Då skrev vi ned en sån modell som sanktionerades av 
bägge förvaltningar”. Intervju 1 

“Vi kunde också se, eftersom vi gemensamt noterat vad vi skulle göra, vad vi hade missat. Varför 
fallerade det återigen på en viss enhet, vi hade ju kommit överens om de här åtgärderna. Vi kunde 
identifiera gruset i maskineriet på nåt sätt.” Intervju 1 

“Nu är vi fast igen, alltså att man verbalt med stöd av journalanteckning att, det här har vi missat. Vi 
kom bort från den här känslan av frustration till en tydligare definition av problemställningarna.” 
Intervju 1 
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“Och att det dokumenterades på ett bra sätt, vilket va mitt ansvar.” Intervju 3  

“Och så dokumenterar man det tydligt i en åtagandeplan som alla ska ta del och självklart familjen 
också och så sätter man igång.” Intervju 4 
 
“Och så bollade vi det här mellan varann och vi skapade en mailgrupp som vi förde det 
enkla..skickade så vi kunde ändra, och vi jobbade ganska smart på det sättet att vi gick in och lade till 
och skötte ändringarna mellan varann via gemensamt dokument. När vi var nöjda med det så träffades 
vi och fattade beslut att vi kör på det här.” Intervju 4 
 
“På intranätet finns också en grupp för projektet som alla kommer åt. Här läggs mötesprotokoll upp 
och annan information upp.” Intervju 7 

 

Tema 2 Struktur 
 

2.1 Avgränsa omfattningen 
 
“Det var inte vilka ärenden som helst som skulle dit. Det var ärenden som verkligen berörde oss bägge 
förvaltningar, där vi inte hade hittat några lösningar tidigare. Det skulle va en viss utmaning i det här 
också, vi skulle taggas igång av problemställningen och skulle också lösa dom. Skulle vi dit dom lätta 
ärendena skulle vi tappa lite fokus”. Intervju 1  

“Hindra dom som tänkte komma dit ändå, nä du får ta upp det nästa gång. Alltså just det här, att man 
måste tänka efter när man lyfter fram ett ärende dit. Kanske lite så där målvakt i den bemärkelse att 
dom ärenden som skulle dit verkligen skulle ha den dignitet som det skulle vara. Det skulle va dom 
verkligt krångliga ärendena. Vi skulle inte frånta enskilda handläggare ansvaret att lösa vanliga 
ärenden, utan det här skulle vara när man verkligen gått in i väggen i det här arbetet.“ Intervju 1 

“Att inte lyfta fram vad som helst. Att det verkligen skulle vara “exklusivt”, att dom ärendena som kom 
dit verkligen va av den karaktären som kräver dom här resurserna. Vi avsatte ju en hel del tid, det 
skulle märkas att det var viktiga ärenden som kom dit” Intervju 1 

“Men sen så finns det ju en grupp däremellan, hur många är dom som med individuellt stöd, typ det 
man jobbade fram här, skulle kunna klara ett jobb eller i varje fall närma sig, med praktik och man 
klär på dem.” Intervju 2  

“Det här är ju...man gjorde ju ett projektbeskrivning innan som man hade ju tänkt igenom ordentligt 
vad det här ska gå ut på.” Intervju 2 
 
“Ja en grej är väl att inte gapa över för mycket, så är det.” Intervju 2 
 
“Sen jobbade de fram en arbetsmodell hur man skulle erbjuda det individuella stödet, klargöra mål, 
urval, urval och praktikplatser.” Intervju 2 
 
“Men jag tror att det framför allt var tydligheten i syfte och mål som gjorde att man kände sig trygg i 
vad man ansvarade för och vad man skulle göra för jobb mellan mötena och hur det skulle 
återrapporteras också på mötena var vi ganska tydliga med.” Intervju 3 
 
“Det var vi tydliga med från första mail...kallelsen i första mailen som gick ut till första gången vi 
träffades i gruppen så var vi väldigt tydliga med att ramarna...alltså att ramarna såg ut på ett visst 
sätt.” Intervju 3 
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“För att kunna jobba förvaltningsövergripande, då tänker jag att man behöver va lite tuff och liksom 
kunna sätta en ganska tuff agenda och en tuff ram. Annars kommer gruppen att bli, tror jag, eeh alltså 
uppäten om man får säga så, av förvaltningarnas egna målsättningar, egna viljor, egna drivkrafter.” 
Intervju 3 
 
“Men i ganska stor utsträckning så styrde vi över agendan och..som höll i taktpinnen för gruppen. 
Både gällande vilka frågor som skulle med, hur lång tid det skulle hållas ungefär varje fråga och så 
där.” Intervju 3 
 
“Och jag tänkte väldigt mycket på att vi måste visa på den här strukturen, att en sån här grupp kan inte 
jobba med mer än kanske 10 individer åt gången. Vi måste verkligen kunna sortera på ett bra sätt, vi 
måste stå ut med att andra blir frustrerade över att inte alla kan komma in.” Intervju 4 
 
“Och där bestämde skolchefen, verksamhetschefen, vilka rektorer, för skolan...barn- och 
utbildningsförvaltningen är ju stor, det är ju många skolan så alla rektorer kan ju inte sitta med. Så där 
valde skolchefen att välja dom... skolor där det hade visat sig när man tittat på det socioekonomiska 
indexet...som hade störst utmaningar kan man säga.” Intervju 4.  
 
“Så kändes det som att ska man ha en koordinator i ett sånt här jobb så gäller det att man vet nivån, 
vilken nivå ska vi hålla, man kan inte hjälpa alla.” Intervju 4 
 

2.2 Tydliga roller 
 
“Ja både att andra kunde se vad dom hade för roll, men också att rollen blev tydliggjord för dom 
själva. För det är inte alltid man...man vet vilket ansvar man har i stort... men man kanske har tagit på 
sig ett större ansvar eller man har ja undandragit sig ett ansvar också.” Intervju 1  

“Ja en viss form utav uthållighet, struktur: nu har vi bestämt det här, nu bokar vi möten, nu har vi den 
här konstellationen, nu kör vi vidare.“ Intervju 1 

“Ja att jag suttit på alltför många möten som inte gett någonting. Man har inte vetat varför man har 
mötena, man har inte vetat under mötena vem som egentligen ansvarat för mötena och dess innehåll 
och man har gått från mötet utan att egentligen tagit några beslut. Och det har varit alldeles för 
mycket av den varan. Och då ville jag inte att den här gruppen skulle vara likadan.” Intervju 1 
 
“...vi var också väldigt tydliga med arbetsfördelningen utifrån respektive funktion, deltagare i 
gruppen.” Intervju 3 
 
“Vårt uppdrag det är dels att ta fram en projektplan, en handlingsplan, vad vi förväntar oss, vad syfte 
och mål är med arbetet var vi vill nå. Det är också att styra på vilket sätt gruppen ska arbeta, hur ska 
vi avgränsa det. Vi ska också se till att de vi utsett till arbetsgruppen faktiskt kommer på möten och att 
man bidrar med det man ska.” Intervju 4 
 
“Jag tror att den här strukturen; med bestämda möten, tydlig dagordning som vi ska följa varje gång, 
vad ska arbetsgruppen göra, hur dom ska dokumentera. Alla får ta del av informationen och vi har 
utsett en koordinator som har fått ordentligt med tid i sitt uppdrag, det har varit hjälpsamt” Intervju 4. 
 
“Så varje representant ansvarar för att ge sin bild av hur situationen ser ut.” Intervju 4  
 
“Vi hade redan gjort mycket av det här jobbet, vi och skolan har jobbat med vilka förväntningar och 
vilka roller vi har under många, många år och har jobbat på det. Det har inte alltid varit enkelt men 
idag känns inte det där det minsta knepigt och svårt för det har vi gjort redan.” Intervju 4 
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2.3 Krav på leverans 

“Men satt båda förvaltningscheferna där så kunde vi ju inte smita undan. Vi fanns där, det fanns ett 
tryck på oss att lösa det här på nåt sätt. Dom hade ju redan provat, nu var det vår sak att faktiskt 
bestämma hur det ska va.” Intervju 1 

“Och det var ju också ett krav från politiken, att vi skulle lösa situationen för dom här personerna, 
bara det inte kosta mer.” Intervju 1 

“Och sen hade vi ju ett tryck underifrån naturligtvis, från enskilda handläggare som körde fast. Det 
var socialsekreterare, det var folk på biståndsenheten, det var anhöriga, det var grannar. Det var folk 
som reagerade för den här gruppen människor som for illa och som själva inte aktivt bad om hjälp. 
Eller dom bad kanske om hjälp men på ett destruktivt sätt.” Intervju 1 

“...vad man skulle göra för jobb mellan mötena och hur det skulle återrapporteras också på mötena 
var vi ganska tydliga med.” Intervju 3 

“Att vi också sa till dom att ni SKA träffas två timmar varannan vecka, ni måste träffas. Alltså det är... 
den här arbetsgruppen ska arbeta på det sättet. Det tror jag hjälpte dom, för att då kan man inte 
heller... det är ungefär som att köpa extern handledning...man måste göra det här.” Intervju 4   
 
“Och att man får till ett bra..men hur har vi kontakten och där tänker jag att det är viktigt att det är 
respekt i att hör man av sig, har vi bestämt att vi ska jobba ihop då får man faktiskt svara på mailen 
och man får återkoppla. Alla måste ju visa att man gjort det man har lovat.” Intervju 4 

2.4 Uppföljning 
 
“Sen var det regelbunden uppföljning på praktikplats och individ. Och jag tänker att det här att det är 
regelbunden uppföljning med individen och den som är handledare, det tror jag är väldigt viktigt. För 
annars så, man tappar fotfästet lite grann.” Intervju 2 
 
“Om man får från samordningsförbundet så följer en del krav: det ska rapporteras, det skulle va en 
rapport till dom när halva projekttiden hade gått t ex. Det tror jag va ett sätt att jobba med projekt, 
vare sig man är helt egenfinansierad eller har en delfinansiär så behöver man den styrningen annars 
kan man ju lulla på och tro att det är bra och inte riktigt få bilden klar för sig.” Intervju 2 
 
“Utvärderingarna gjordes framför allt av mig och det gjorde jag genom att de aktiviteter som togs 
fram där medarbetarna engagerade i dom aktiviteterna så gjorde jag uppföljning genom att jag dels 
skickade ut en mindre form av frågeformulär till alla som var med och sen så hade vi en gemensam 
uppföljning för alla i slutet för alla som varit med när aktiviteten var avslutad.” Intervju 3 

“Och sen så mätte vi också i vårt rekryteringssystem, i och med att vi gjorde vissa aktiviteter, att det 
sammanföll t ex när vi hade olika rekryterings...när vi rekryterade vissa tjänster eller vissa perioder, så 
gruppen fram med vissa aktiviteter och så tittade vi på hur ansökningarna gick upp eller inte gick upp 
och påverkades av de aktiviteter som vi gjorde.” Intervju 3 

“Vi har kunnat använda resultatet som argument och som skäl för att ändå jobba på det här sättet, i 
den här typen av arbetsgrupp. Inte minst gentemot politiken, det var ett viktigt skäl att kunna peka på 
det, att vi har faktiskt uppnått tydliga och konkreta resultat genom att arbeta så här, 
förvaltningsövergripande. Att det vart också ett försvar för formen att jobba i.” Intervju 3 
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“hur många samtycken har vi jobbat med och hur mycket åtagandeplaner, det följer vi varje möte, och 
vad ledde som till, vad var det som hände med dom här ungdomarna.” Intervju 4  

“Så nästa gång, två veckor senare, så följer man upp åtagandeplanen och tittar på har vi lyckats med 
det här? Är det nåt som behöver skruvas på?” Intervju 4 
 

“Att vara tålmodig. Låta saker ta tid. Inte värdera så mycket utan bara konstatera att nu är vi här. Ha 
ro i det och låta det ta tid. Jag jobbade i tre till tre och ett halvt år med projektet. En sån här typ av 
projekt behöver få ta tid. Det är viktigt att hålla i.” Intervju 6 
 

Tema 3 Uppmuntrande ledarskap 

3.1 Ge mandat 

“Det måste va ordentligt förankrat så att man fått acceptans att lägga ned den här tiden.” Intervju 2 
 
“Ja men det stärkte mig, det stärkte min identitet, det stärkte min tro om att jag ändå trots begränsad 
erfarenhet ändå hade kompetens, kunnighet att klara uppdraget.” Intervju 3 

“Det här ju ändå en grupp på 10-12 medarbetare med förvaltningschef, områdeschef och enhetschef, 
det är en ganska kostsam arbetsgrupp på så sätt. Det är ganska många medarbetare och dom har 
ganska höga befattningar. Att låta då en medarbetare som mig som inte hade så mycket erfarenhet att 
arbeta på det här sättet i den här rollen, tänka ganska fritt och våga testa något ganska nytt och 
fritt...de ska mig chef ha en eloge för tycker jag...det fick mig att känna tilltro till min egna kompetens, 
att jag kunde klara det här.” Intervju 3  

“Vi bjöd in via förvaltningscheferna och gav dem i uppdrag att utse en representant som man tyckte va 
dels lämplig utifrån området det handlade om, rekrytering, och sen utifrån att vi ville ha representanter 
som kunde ha...antingen att man hade i sitt uppdrag i dag, ett uttalat ansvar för att jobba med 
rekrytering redan eller att medarbetaren i sin chefsroll hade mandat att fatta beslut om hur man kunde 
jobba framgent istället.” Intervju 3   
 
“Och då tycker jag att en sån framgångsfaktor va att samtliga förvaltningar prioriterade att just få 
med representanter som vi vill, att man skulle ha mandat eller tydligt uppdrag redan att jobba med 
kompetensförsörjning.” Intervju 3  
 
“Och sen att jag har det väldigt enkelt med NN som är förvaltningschef nu här, att hon har full tillit till 
att, hon har inget kontrollbehov på det sättet att...ja men hon släpper, ja men kör liksom. Ge mig bara 
lite information, var är ni på väg och särskilt när det inte handlar om kostnader så, så kändes som att 
jag hade mandatet att göra det.” Intervju 4 
 
“Och så hade vi också koordinatorn på plats och att vi gav mandatet, att det är ok att ni lägger den tid 
som ni behöver.” Intervju 4  
 
“Det starka stödet som fanns i ledningen. Det blir väldig pondus i det man gör när det är förankrat 
högst upp. En gammal tråkig hierarkigrej som funkar.“ Intervju 6 
 
“Det påverkar mycket att vi har en tillåtande styrgrupp. De vill se resultat naturligtvis men vi har 
mycket frihet att testa olika saker.” Intervju 7 
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“Också jätteviktigt att gruppen har mandat att kunna fatta beslut på mötena om att vi kan nyttja 
resurser som finns tillgängliga för projektet.” Intervju 7 

 
3.2 Ge feed-back 
 
“Så jag vet inte om träffarna...dom var nödvändiga, men om dom egentligen tillförde någonting annat 
än att vi kunde bekräfta, ni är på rätt spår, fortsätt, ni har vårt förtroende att fortsätta.” Intervju 2 

“Så vi kunde liksom bara “ kul, fortsätt!”. Det var ju liksom så lätt att bara bekräfta..” Intervju 2 
 
“Det var en sak som kom fram under projektets gång och jag och NN, vi sa liksom visst kör på det!” 
Intervju 2 
 
“Så projektsamordnarna var ju där och redovisade projektet i alla fall två gånger för politiken som var 
väldigt intresserade.” Intervju 2 

“Ja men det va ju intresset från min chef, från vård- och omsorgsförvaltningens chef. Jag menar, han 
fick ju sina rapporter och när jag träffa honom på diverse...det vart ju ett roligt samtalsämne; “va kul 
att det går så bra!”. Och sen när vi presenterade det för politiken och de också var så positiva.” 
Intervju 2 

“För mig är det det bästa sättet att ge feed back, man ger ett uppdrag till nån och förklarar varför man 
gett det uppdraget. För det finns alltid en anledning, utan det är ju alltid så att jag tänker att du har..du 
är intresserad av dom här frågorna, du är väldigt snabb och har mycket ideér om den här typen av 
frågor eller vad det nu kan va.” Intervju 4  

“Men hon har ju hela tiden varit så här; men kul. kör bara! Gör det, ta den tid ni behöver och “har du 
förutsättningarna?, Hur går det?” allt det där, då gör det ju...då bidrar ju det såklart jättemycket. Att 
då känns det ju som att jag gör nånting som är viktigt”. Intervju 4 
 
“Och jag tror att alla fick den feed-backen att de var valda för att de hade något viktigt att bidra med.“ 
Intervju 4 
 
“Men också att man är intresserad av att få tillbaka informationen, att man vet att vi läser deras 
protokoll och att det kommer tillbaka till styrgruppen och dom får tillbaka. Så att det här länkandet 
fungerar, så att frågorna som kommer till styrgruppen besvarar vi och så skickar vi tillbaks det.” 
Intervju 4 
 
“Att man efterfrågar det här...att man uttalar att det här är viktigt och bra. Så det här är kanske en av 
dom...när det gäller ungdomar som är på glid så tänker jag att politiken är intresserad och generös i 
hur man ser på en sån samverkan. Jag tyckte att man märkte när kommunalråden blev intervjuade så 
nämner dom den här samverkan i media, vilket visar att dom vet vad vi håller på med och dom står 
bakom den och backar upp den.” Intervju 4 
 

3.3 Främja delaktighet 
 
“Att det va inte alltid en chefsfråga utan man kunde dela med sig av erfarenheter, jag tog kontakt med 
den och jobbade på det här sättet. Mentor är väl förmätet att säga men det skedde en metodutveckling i 
gruppen och en kunskapsspridning om va vi har för resurser, och vi har ju faktiskt mer än vad vi tror.” 
Intervju 1 
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“Men vi tog inspel...efter att gruppen startade, efter att vi haft en par möten , så lät vi också 
medarbetarna i gruppen vara med och tänka till och ha åsikter på agendan.” Intervju 3 
 
“Då hade vi en kick-off för dom som skulle bli berörda så det var kanske 100.. det var för att sätta 
igång det här arbetet.” Intervju 4  
 
“Och så bjöd vi in arbetsgruppen till ett första möte, det här var innan kick-offen, så fick dom ta 
del...så gjorde vi liksom samma resa med dom. Vi gick igenom att så här tänker vi och så hade vi lite 
inspirationsstund utifrån vad vi ville med det här.  Och hur vi tänkte att det skulle kunna bli och visade 
på dokumentet.” Intervju 4 
 
“Men att också att de skulle kunna komma med inspel att vi tycker att vi tycker att vi ser för få från 
uppsökande teamet på stan den här tiden t ex.” Intervju 4 
 
“Projektledaren var ut i personalen och lyssnade in deras synpunkter, det fanns mycket funderingar 
kring saker som inte fungerade.” Intervju 5 
 
“Jag intervjuade alla projektdeltagare inför projektet innan alla träffades i grupp. De gavs utrymme 
att berätta hur deras respektive uppfattning om situationen såg ut. Allt sammanställdes i en rapport så 
de fick läsa varandras beskrivningar.” Intervju 6. 
 

 
Tema 4 Gå utanför ramarna 
 
4.1 Utveckla personliga relationer 
“För i från början...det tar ju ett tag att lära känna varann, och..men vi hade lagt grunden till det i och 
med att vi varit så informella. Från att ha varit väldigt formella, jag har min budget och du har din, så 
hitta vi liksom... som vi vågade gå ut på, även om isen kändes lite halkig och lite tunn, den höll ju då.” 
Intervju 1 

“Så jag tror jättemycket på att det ska finnas utrymme för dom här informella träffarna. Man släpper 
guarden litegrann, man är kanske inte lika förberedd, man tänker lite utanför ramen, när man inte är i 
ramen, sitt rum.” Intervju 1 

“Ja, alltså på förvaltningschefsnivå så satt vi i samma hus, så det liksom bara att gå in till varann och 
fundera; vad ska vi göra åt det här, vi måste lösa det på nåt sätt, nu är det ännu ärende som vi kör fast 
i.” Intervju 1  

“Att vi hade ett välkomnande klimat, att man hamnade i nåt som man blev fort bekväm i. För i från 
början...det tar ju ett tag att lära känna varann..” Intervju 1  

“Tillit är viktigt överallt, men tillit var nog viktigt för att våga tro på att det kommunövergripande 
perspektivet kunde ge någonting för respektive förvaltning”. Intervju 3 

“Och sen en samarbetsinställning, du måste gilla och ha bra kontakter och skapa relationer ” Intervju 
4 

“ Jag tror att...ingen samverkan ska vara personbunden men dom personer som ska samverka måste, 
man måste fungera tillsammans.” Intervju 4 
 
“Och sen att vi bestämde oss för att hålla en kick off och att vi fick blotta oss lite för varandra också. 
Alla tycker kanske inte att det är bekvämt att prata inför andra och så. Vi använde humor och visade 
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också att vi tycker inte alltid lika och så blir det också lite kitt, ja men vi är olika typer av personer så.” 
Intervju 4 
 
“Att det det ska va meningsfullt och begripligt och att det ska möjligt, men också relationerna. Alltså 
att ska man samarbeta så måste man jobba på förtroendefulla relationer, jag tror att relationerna är 
jätteviktiga.” Intervju 4 
 

4.2 Våga satsa 
 
“Men vi körde, vi hade inga extra pengar, utan vi bara drog igång.” Intervju 1 

“Det var inte liksom...jag tror inte vi gjorde nåt aktivt val att inte gå till politiken. Vi la inte det fokuset 
på det utan vi tänkte att, det här ansvaret har vi, och så körde vi.” Intervju 1 

“...se att det faktiskt kanske ger ett större positivt utfall om vi vågar satsa lite grann.” Intervju 1 

“Men det gjorde att vi kunde visa att kan vi ge ordentligt med stöd så ger det resultat. Så på det sättet 
är det ju viktigt att våga pröva även om det inte är så stort.” Intervju 2 

“Men sen inte va rädd, att våga när du fått nån slags bild av hur landet ligger och hur 
förutsättningarna är. Det är ju en sån här klassiker men våga göra fel. Testa sig fram, alltså funkar det 
inte så funkar det inte.” Intervju 3 

“Vi tänkte förstås mycket fram och tillbaka på det men sen när vi väl bestämde oss så trodde vi på det 
fullt ut och så körde vi på det. Att man vågar testa.” Intervju 3 
 
“När man går in  i ett sånt här samarbete och nån föreslår att; vore det inte bra med en koordinator 
från er, så vill man ju inte det första som händer “ja men hur ska vi finansiera det här, det här kommer 
inte att gå, vi har inte resurser.” Ska vi försöka tänka lösningsfokuserat så ville jag inte gå in med det, 
så jag tänkte att jag får ta det med min förvaltningschef sen om jag inte löser ut det. Och så tänkte jag 
att det är alltid föräldraledigheter och..ja det löser sig och det gjorde ju det.“ Intervju 4 
 
“Och i första läget så tänkte jag att vi får väl lösa det, vi får väl ge 10 % var, det får lös sig på nåt vis. 
Vi hade ingen lösning så jag chansade med att lova det, men sen så har det löst sig med att vi använt 
riktade tjänster som kommit sen för trygghetsskapande arbete.” Intervju 4 
 
“Man kommer på och förkastar idéer på löpande band och testar idéer. Man fick under workshopen 
sitta och ringa upp en sextonåring och fråga, kan det här fungera?” Intervju 7 
 
“Vi kör, det kommer ordna sig.” Intervju 7 

“Sitt inte på kammaren och tänk ut saker utan gå ut och testa.” Intervju 7 

 

4.3 Se helheten  
“Så att i förlängningen så blev det också så att man hade ett par gånger per år gemensamma nämnder 
mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen så att även politiken fick information 
om det här. Ja så man släppte sin fyrkant och lyfte upp det till politiken.” Intervju 1 
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“Och det kostade stundtals mer för en förvaltning men nästa gång var det den andra förvaltningen som 
fick ta större ansvar. Och det såg vi inte förut, för då titta vi på ett ärende i taget, nu titta vi på fler 
ärenden och hittade modeller.” Intervju 1 

“Ja dom bidrog ju med den kunskap kring vilka resurser som fanns inom respektive område. Vad 
kunde...dom olika teamen hjälpa till med, vad fanns det för stöd i form av kontaktpersoner, stöd i form 
av stödteam, nattpatruller. Dom satt inne med den sakkunskapen. Å det var vid fler tillfällen vi kunde 
konstatera, jaha ja just det, dom finns också. Det är så lätt att man fastnar liksom i sin egen bild av 
dom resurser man själv har och bolla med, och tänker inte; dom här finns”. Intervju 1 

“Men jag tror ju att...vi upptäckte när vi satt gemensamt att, för det handlar ju trots allt om en person, 
en livs levande varelse som på olika sätt behöver stöd, att vi från de olika förvaltningarna hade tolkat 
hens behov på helt olika sätt.” Intervju 1  

“Det kunde vi också tar lärdom av varandra, att den här personen kanske inte klarade av att ta emot 
stöd om det presenterades på ett visst sätt.” Intervju 1 

“Jag tror att det har betydelse att jag förstår hur de här individerna har det. Man behöver inte alls ha 
arbetat som socialsekreterare själv men jag har ju gjort det en gång i tiden.“ Intervju 2 

“Man kan ju alltid tänka att man jag tillhör en enhet som i sin tur tillhör en förvaltning och så långt 
tror jag de flesta kan liksom relatera i sin anställning. Att jag tillhör en förskola som i sin tur hör till ett 
förskoleområde som i sin tur hör till barn- och ungdomsförvaltningen, men jag tror att det för många 
är svårt att sen ta det ett steg till och tänka att man jobbar att man jobbar åt en kommun, att låta 
kommunperspektivet få styra. Och det va det vi ville litegrann, att man skulle försöka alltså ja tänka 
kommun snarare än bara sin egna förvaltning.” Intervju 3 
 
“Och vi ville ha ett bra forum för det, ett forum för att fånga upp och för att kunna planera framåt för 
kommunens övergripande gemensamma kompetensförsörjningsarbete.” Intervju 3 
 
“Vi delade inte upp arbetet utifrån förvaltningssammansättning utan vi delade upp arbetet utifrån 
sakområde.” Intervju 3 
 
“Om vi t ex gav uppdraget att titta på hur kan vi jobba övergripande med universitet och högskolor, 
alltså vägen in till universitet och högskolor. Kan vi hitta gemensamma nämnare och sätt att jobba med 
det för hela gruppen? Och den som då fick ansvaret att titta på det fick ju ansvaret att tänka för hela 
gruppen, och då måste man ju tänka på dom representanter som fanns i gruppen och det var ju 
socialförvaltningen och det va barn- och ungdomsförvaltningen, stödfunktionerna såklart men 
framförallt stödverksamheterna. Det ingick i uppdraget att inte bara titta utifrån sitt egna perspektiv 
utan från hela gruppen. Så du tvingades ju lite till det.” Intervju 3 
 
“För att genom att ha den formen så tvingade vi litegrann gruppens medlemmar att tänka lite större än 
man kanske va van vid”. Intervju 3 
 
“Och sen att att ge dom stora förvaltningarna en arena att kunna mötas och kommunicera med 
varandra, med ett sätt som...där de tvingades tänka förvaltningsövergripande och inte liksom ta på sig 
lite mer nischade glasögon.” Intervju 3 

“Samlar du olika kompetenser och människor med olika bakgrund så ökar möjligheten att man faktiskt 
kan svara  upp mot komplexa problem, därför att människor har med sig olika ingångsvärden, kan 
olika saker och bidrar med olika saker.” Intervju 3 
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“Jag tror att jag kan visa att jag är intresserad, lyssnar och inte bara ser min verksamhet, utan jag kan 
se helheten. Jag vet att vi inte kan göra det här själv och jag vet att dom andra verksamheterna sliter 
med den här typen av frågor.” Intervju 4 
 
“Jag har tidigare haft flera roller där jag varit centralt placerad i en kommun och fått förståelse för 
hur starkt integrerade frågorna är i en kommun.” Intervju 5 
 
“De andra förvaltningscheferna ställde upp mangrant och stöttade arbetet med öp. Man hade fått 
förståelse för att allt hänger samman.” Intervju 5 
 
“Det var väldigt tydligt att vi behöver allas kompetens i den här gruppen och det har vi fått bevis för 
flera gånger så att vi behöver vara alla, alla sitter med sin del i vad som händer i samhället.” Intervju 
7 
 
“Vi hade två representanter från fem olika förvaltningar som kände sig involverade i de här barnen 
med lite olika ingång. Service och teknik är de som ansvarar för skadegörelse och klottersanering så 
de hade ju det perspektivet. Medans socialförvaltningen, bildningsförvaltningen och 
kulturförvaltningen hade en annan ingång.” Intervju 7 
 
“Det är det här som är styrkan att vi tillsammans sitter på så mycket information om vad som händer i 
staden.“ Intervju 7 

 
Tema 5 Maktbalans 
5.1 Jämbördig representation  

“Eller om det finns en obalans, om den ena har lång erfarenhet och den andra är ny, den 
maktobalansen som trots allt kan uppkomma, får man nog vara medveten om och våga prata om. Det 
tror jag kan va ett problem, då måste man lyfta det och då tycker jag att det är den som har jobbat 
längst som har det ansvaret.” Intervju 1 

“Då var det förvaltningschefer, handläggaren kunde vara föredragande och så försökte man se till att 
handläggaren med motsvarande funktion på den andra förvaltningen som ej aktualiserade ärendet 
fanns närvarande så man kunde få en sån diskussion.” Intervju 1 

“När vi landade och startade upp gruppen så hade vi representation från fem förvaltningar. Det var 
både representanter på högsta nivå, dvs förvaltningschef. Det fanns chefer på nivån under som vi 
kallade områdeschef och det fanns också chefer från den första nivån som vi kallar för enhetschef.” 
Intervju 3 

 
“Det gjorde ju processen enklare tänker jag, i och med att hade man haft medarbetare på ungefär min 
nivå bara, då hade det troligen behövt kopplats tillbaka till en chef som skulle godkänna det som hände 
i gruppen.” Intervju 3 
 
“Delprojektledarna representerade de olika kontoren och bolaget och i respektive delprojekt fanns 
representanter från samtliga kontor. Styrgruppen bestod av kontorschefer och vd.” Intervju 5 
 
“Representation från de olika parter som ska samverka, att dessa sitter med i styrgrupp.”. Intervju 6 
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5.2 Neutralitet 
 
“Och istället för att bilda en grupp med massa olika förkortningar så är populärt så bildade vi en 
grupp med det namn vars namnsdag det var den dag vi bildade gruppen, så gruppen hette 
Irmelingruppen. Och vi tänkte att det var ett så pass ovanligt namn att ingen behövde känna sig 
träffad.” Intervju 1 

“Då tänkte vi någonstans att det kunde va problematiskt att ha...det blir problematiskt hur man en gör 
det, vem som ska ha ordförandeskapet i en sån här grupp. För oavsett så alla tillhör vi ju en 
förvaltning på ett eller annat sätt. Men vår tanke var, att jag och min chef tillhör ju en stödfunktion och 
som stödfunktion var det lättare för oss att ta på sig det här kommunövergripande kepsen i och med att 
vi jobbade även då obehindrat över förvaltningsgränser i vårt dagliga arbete. Så det föll sig naturligt 
för oss att ta det ansvaret för en sån här arbetsgrupp”. Intervju 3  
 
“Det här är ett gemensamt uppdrag. Ingen förvaltning har ett större ansvar än en annan förvaltning. 
Ofta är det ju en förvaltning som har huvuduppdraget och initierar samverkan mellan förvaltningar.” 
Intervju 7 

5.3 Lägga prestige åt sidan 
 
“Men innan dess var det ett väldigt revirpinkade. Så det var ju inte nån rosenträdgård vi lämnade och 
kom in i Edens lustgård utan vi hade bråkat väldigt mycket innan den här gruppen. Vi kände väl att vi 
måste göra nånting också.” Intervju 1 

“Ja prestigelöshet och att släppa liksom budgettänket”. Intervju 1 

“Prestigelöshet, välj personer till en arbetsgrupp som är intresserade av uppgiften och inte av att hålla 
på gränser.” Intervju 7 

“Prestigelös arbetsgrupp är superviktig för att det ska fungera.” Intervju 7 

“Vi känsla skapar delaktighet och generositet i projektgruppen och mellan förvaltningarna. Det här är 
ett gemensamt uppdrag. Ingen förvaltning har ett större ansvar än en annan förvaltning.” Intervju 7 
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Bilaga F Tabell över förekomsten av subteman  
 Intervju 

1 
Intervju 
2 

Intervju 
3 

Intervju 
4 

Intervju 
5 

Intervju 
6 

Intervju 
7 

Medborgar- 
Fokus 

x x  x   x 

Kartlägga nuläge x x  x x x x 

Kunskap om 
varandras 
verksamheter 

x  x x x   

Dokumenterade 
överenskommelser 

x  x x   x 

Avgränsa 
omfattningen 

x x x x    

Tydliga roller x   x    

Krav x  x x    

Uppföljning  x x x  x  

Ge mandat  x x x  x x 

Ge feedback  x  x    

Främja 
delaktighet 

x  x x x x  

Utveckla 
personliga 
relationer 

x  x x    

Våga satsa x x x x   x 

Se helheten x x x x x  x 

Jämbördig 
representation 

x  x  x x  

Neutralitet x  x    x 

Lägga prestige åt 
sidan 

x      x 

 


