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Sammanfattning	  
Föreliggande studie har behandlat kultur och systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten.  

Det huvudsakliga syftet var att genom tillämpning av kultur- och kraftfältsanalys studera hur 
väl förberedd en enhet inom socialtjänsten är att följa intentionerna för systematiskt 
kvalitetsarbete inom socialtjänsten.  

Studien genomfördes utifrån PDSA-cykeln som en variant av aktionsforskning och baserades 
på en fallstudie inom Individ- och familjeomsorgen i Hammarö kommun. Resultatet 
analyserades utifrån en kraftfältsanalys där med- och motkrafter identifierades. Av resultatet 
framkom att det sammantaget fanns en positiv inställningen till systematiskt kvalitetsarbete, 
men att kulturen inte tydde på detsamma. Sammanfattningsvis kan sägas att enheten har 
dåliga förutsättningar att följa intentionerna för systematiskt kvalitetsarbete. Om de skall 
införlivas måste enhetens positiva inställning kvarstå, ledningen vara aktivt närvarande, 
medarbetare göras delaktiga och kulturen förändras. 

Värdet i studien ligger i att det i Sverige idag finns ett pågående arbete med att implementera 
eller revidera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Kulturens 
betydelse av effektivitet och framgångsrikt kvalitetsarbete kan inte nog belysas. Studien kan 
ge inspiration till ledare och organisationer, främst inom socialtjänsten, att förena systematiskt 
kvalitetsarbete och arbetet med kultur.   

Fortsatt forskning bör ha fokus på ledarskapets betydelse avseende organisationskultur, men 
det saknas även forskning som visar hur förbättringskultur skapas som stäcker sig över 
organisations- och professionsgränserna.  

Nyckelord: kultur, förbättringskultur, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling, ledarskap.	    



	   5	  

Summery	  
The present study has examined the cultural and systematic quality work in social services. 

The main purpose was that through the application of cultural and force field analysis study 
how well prepared a unit in social services is to follow the intentions of systematic quality 
work in social services. 

The study was conducted based on the PDSA cycle as a variant of action research and was 
based on a case study in the Individual and family services in Hammaro municipality. The 
results were analyzed on the basis of a force field analysis, where with and counterweights 
were identified. My results show that overall there was a positive attitude towards systematic 
quality work, but that the culture did not suggest the same. In summary, the unit has poor 
conditions follow the intentions of systematic quality work. If they must be incorporated into 
the device's positive attitude persist, lead an active presence, employees involved and the 
culture is changing. 

The value of the study lies in the fact that in Sweden today there is an ongoing effort to 
implement or revise management system for systematic quality work in social services. The 
importance of culture of efficiency and successful quality work can not be elucidated. The 
study may provide inspiration for leaders and organizations, primarily in the social services, 
to reconcile systematic quality work and work culture. 

Further research should focus on the importance of leadership organizational culture, but there 
is also a lack of research that shows how improvement culture is created that extends across 
organizational boundaries and profession. 

Keywords: culture, culture of improvement, management system for systematic quality 
assurance, systematic quality assurance , business development, leadership.	  	   	  
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1.	  Inledning	  
Systematiskt kvalitetsarbete finns återfunnet i ristningar i pyramiderna och vittnar om att 
kvalitetsområdet har en lång historia. Även om kvalitetsarbetet sett ut på olika sätt och varit 
av olika betydelse genom tiderna återkommer kravet på kvalitet inom olika branscher och 
organisationer (Sörqvist, 2004). Sedan 1998 innehåller Socialtjänsten en bestämmelse om att 
socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt 
och fortlöpande utvecklas och säkras. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011:9) om systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. SOSFS 2011:9 
innehåller bestämmelser om hur kvaliteten i verksamheten systematiskt skall utvecklas och 
säkras. Definitionen av kvalitet är av central betydelse och utgör grunden för hur 
ledningssystemet skall byggas upp och säkras. Det är den som bedriver verksamhet enligt 
socialtjänstlagen som ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten samt har 
ansvar för att med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten (Socialstyrelsen, 2012).   
 
I ett kort inslag på Magisterprogrammet för ledarskaps- och organisationsutveckling 
presenterades studien ”SQMA- Kvalitetsutmaningar söker svar” (2012). Studien visar ur ett 
ledningsperspektiv på en rad intressanta områden. Bland annat lyfts kulturens betydelse för 
framgångsrik verksamhetsutveckling betydelsefull konkurrensfaktor. Studien visar att etablera 
och utveckla en positiv förbättringskultur har stor betydelse för förändringsarbetets framgång 
medan en negativ kan motverka. Även betydelsen av allas delaktighet lyfts fram- ju fler som 
aktivt deltar i förbättringsarbetet desto större möjlighet att få bra resultat, är essensen av 
flertalets utsagor. 

Enligt Yukl (2012) kan organisationskultur definieras som medlemmars gemensamma 
värderingar och övertygelser. Varje organisation har även en social kultur som består av 
symboler, roller, relationer, normer och värderingar som kommuniceras på en mängd olika 
sätt (Schien 1990). Ingelsson (2013) visar i sin avhandling att kultur och ledarskap är viktiga 
faktorer att ta hänsyn till när kvalitetssystem skall implementeras i en organisation. Ingelsson 
menar även att det kan vara svårt att uppnå kundnöjdhet om inte organisationen anammat 
kvalitetssystemets värden. Ett sätt att studera kultur kan vara att granska information och 
identifiera meddelanden, metaforer, bilder, grupptillhörighet, olika symboler, färger, retorik 
och placering av möbler. Tylefors (2007) menar att det finns tre kulturer inom de politiskt 
styrda organisationerna; den professionella, den administrativa och den politiska. Dessa 
kulturer har sinsemellan olika normer, principer och kriterier för framgång. 

Ledarskapsforskning belyser ledarens roll som en viktig faktor i hur verksamheter fungerar 
(Yukl 2012). Ledarskapet kan ses som ett relationsbeteende som handlar om att ta hänsyn till 
de anställdas behov. Yukl menar att deltagande ledarskap handlar om att ge andra möjligheter 
att påverka en ledares beslut.  

1.1	  Problemformulering	  
Kraven på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är fortfarande en stor utmaning för 
socialtjänsten. Arbetet innebär bland annat att verksamheten skall kunna beskriva sina 
processer och rutiner som rör verksamheten. Verksamheten skall även kunna visa hur den 
arbetar med att ständigt förbättra och utveckla sina rutiner och processer. Att implementera 
och göra ledningssystemet till en del av verksamheten där ledare och medarbetare arbetar 
tillsammans för att utveckla och förbättra rutiner och processer är inte helt enkelt. 
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Forskning visar att förutsättningarna för ett framgångsrikt kvalitetsarbete bland annat bygger 
på att det finns en förbättringskultur, att ledare och medarbetare är samspelta och har en 
gemensam riktning för verksamheten (Agboola 2011; Bergman & Klevsjö, 2007: Busch, 
Cadwallader & Turner Parish, 2008; Yukl, 2012). Förbättringskultur framhålls även som ett 
aktuellt forskningsområde (SQMA, 2012). Socialstyrelsens (2012) lyfter, i sin handbok för 
tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, fram vikten av att uppmuntra deltagande i kvalitetsarbete och 
påminner även om personalens skyldighet att delta i verksamhetens kvalitetsarbete. Utifrån 
SOSFS 2011:9 skall även den som ansvarar för socialtjänst arbeta systematiskt med 
verksamhetens kvalitet. 
 
När jag i november 2013 kom tillbaka till min enhet efter en tids ledighet möttes jag av en 
personalgrupp som var förtvivlad, trött och som kände sig ensamma i sitt arbete. De var trötta 
både på ledningen och till viss del på varandra och utryckte en önskan om förändring av 
verksamheten, samtidigt var det ytterst nödvändigt ur kvalitetssynpunkt. Utifrån föreskrifter 
från Socialstyrelsen, fanns ett pågående arbete inom Socialförvaltningen med att inrätta 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. IFO hade visserligen påbörjat en del 
processkartläggning, men låg rent kunskapsmässigt efter på området. Förutsättningar för 
framgångsrikt kvalitetsarbete bygger delvis på ledarskapet, dels på personalens delaktighet, 
men även inställningen till ett sådant arbete (Socialstyrelsen 2012; SQMA 2012).  
 
I aktuell organisation, IFO, saknades arbetssätt och rutiner på flera områden utifrån 
föreskrifterna om systematiskt kvalitetsarbete. Det fanns även en osäkerhet i kunskap och 
inställning till systematiskt kvalitetsarbete. Systematiskt kvalitetsarbete utgör ett för 
verksamheten viktigt område både nu och för framtiden. Sörqvist (2004) framhåller dock 
vikten av att inte enbart fokusera på tekniska förbättringar och menar att genombrott i 
förbättringar består av flera dimensioner. Sörqvist menar att förbättringar bland annat handlar 
om attitydmässiga förändringar så som beteenden och vanor och att om dessa åsidosätts 
riskerar förändringsarbetet att misslyckas. Vidare framhåller Sörqvist att målsättningen med 
förbättringsarbete är att det skall bli en del av medarbetarnas vardag och därigenom skapa en 
kultur av att vilja framföra idéer och en vilja att förbättra verksamheten. 
 
I min roll som enhetschef inom individ- och familjeomsorgen, IFO, har jag både ansvar för 
och möjlighet att påverka hur arbetet skall utföras på enheten. Möjligheten för mig som ledare 
att påverka och kanske till och med förändra en kultur på arbetsplatsen har gjort mig nyfiken 
på att ta reda på hur detta skulle kunna gå till. Som ledare fanns möjlighet att genom 
deltagande ledarskap skapa förutsättningar för förbättringskultur. Samtidigt behövde 
inställningen till ett sådant arbete på arbetsplatsen förtydligas.  

Mitt val av examensarbete har därför fokuserats på ledarskapets möjligheter i arbetet med 
systematiskt kvalitetsarbete. Min förhoppning är att jag kan bidra till socialtjänstens arbete 
med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Att jag skall kunna visa hur ledare 
tillsammans med sina medarbetare kan arbeta för att tillsammans lägga en grund för det 
systematiska kvalitetsarbetet genom att fokusera på förbättringskultur.  
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1.2	  Syfte	  
Genom tillämpning av kultur- och kraftfältsanalys studera hur väl förberedda en enhet inom 
socialtjänsten är att följa intentionerna för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten.  

1.3	  Frågeställning	  
För att uppnå syftet skall följande frågeställningar besvaras:  

• Vad är personalens inställning till systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten? 
• Vilken kultur råder inom enheten? 
• Hur följer kulturen intentionerna för det systematiska kvalitetsarbetet? 

1.4	  Disposition	  
Uppsatsen är indelat i olika kapitel och varje kapitel kan i sig innehålla olika delar. Uppsatsen 
inleds med en teoretisk referensram som belyser socialtjänstlagen, ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling, ledarskap och kultur, aktionsforskning 
och kraftfältsanalys. Uppsatsens upplägg följer därefter ramen för PDSA-cykeln (Plan, Do, 
Study, Act) där metodavsnittet motsvarar ”Plan”, Resultatavsnittet ”Do”, Analysavsnittet 
”Study” och Diskussionsavsnittet ”Act”. I metodavsnittet redogörs för uppsatsens ansats, 
metoddesignens olika delar, urval och avgränsning, genomförandet, analytiskt ramverk, 
validitet och reliabilitet samt etiska aspekter.  Vidare presenteras resultat, analys, och 
slutsatser. Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt.  

2.	  Teoretisk	  referensram	  
Kapitlet beskriver den teoretiska referensramen och tar upp begreppsförklaringar, 
socialtjänstens ansvar, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling 
och ledarskap, kultur och avslutas med teori om aktionsforskning och kraftfältsanalys. 

2.1	  Begreppsförklaringar	  
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten ligger till grund för 
diskursen runt kvalitet i uppsatsen. Systematiskt kvalitetsarbete och kvalitet är benämningar 
som förekommer i uppsatsen och båda har då koppling till ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Socialstyrelsen skiljer på föreskrifter och allmänna råd där föreskrifter är 
allmänna råd och föreskrifter bindande regler.  

Respondenter - används i uppsatsen som en sammantagen beskrivning av den grupp inom 
Socialtjänsten som studerats.  

AAPT- aktiv arbetsplatsträff 

Beredning- ett forum för beredning av olika ärenden. 

SOL- Socialtjänstlagen (2001:453) 

LVM- Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU- Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser av vård av unga 

LSS- Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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2.2	  Socialtjänstens	  ansvar	  
Sedan 1998 innehåller Socialtjänstlagen en bestämmelse om att socialtjänstens insatser skall 
vara av god kvalitet (Socialstyrelsen, 1999). Enligt 3 kap. 3 § Socialtjänstlagen skall: 

”Insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom 
socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i 
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (www.riksdagen.se). 

I enighet med de nya föreskrifterna och allmänna råden definieras den som bedriver 
socialtjänst enligt följande: 

• socialnämnd eller motsvarande kommunal nämnd, i fråga om sådan socialtjänst som 
kommunen bedriver i egen regi 

• Statens institutionsstyrelse, då den myndigheten bedriver socialtjänst 
• Annan juridisk person än staten eller kommunen som bedriver socialtjänst, till exempel 

ett aktiebolag eller en stiftelse. Även en juridisk person som ägs av en eller flera 
kommuner omfattas. 

• Enskild näringsidkare som bedriver socialtjänst (SOSFS 2011:9 s. 4). 

Ansvaret för inrättande av ledningssystem ligger på var och en som bedriver socialtjänst 
(Socialstyrelsen, 2012).	  

2.3	  Ledningssystem	  för	  systematiskt	  kvalitetsarbete	  
Socialstyrelsens tidigare föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamheten enligt SoL, 
LVU, LVM och LSS upphävdes den 1 januari 2012 och ersattes av socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 20011:9). Socialstyrelsens handbok för tillämpning och 
allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete förklarar innebörden av ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete och tillämpningen av SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsen 2012).  

I enighet med bestämmelserna i 3 kap 3 § SoL om kvalitet skall SOSFS 2011:9 tillämpas i 
arbetet med att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. I socialtjänst 
innefattas även verksamhet som bedrivs enligt LMV och LVU. I sin handbok förklarar 
Socialstyrelsen att verksamhetens kvalitet säkras genom att verksamhetens inriktning och 
omfattning först klargörs. Ett ledningssystem anpassas sedan till verksamheten och 
nödvändiga rutiner och processer tas fram som uppfyller de krav och mål som gäller för 
verksamheten. Genom att använda egenkontroller, riskanalyser samt utredningar av rapporter, 
synpunkter och klagomål av verksamhetens kvalitet kan man få vägledning i vilka rutiner och 
processer som behöver tas fram eller utvecklas (Socialstyrelsen, 2012). 

Enligt 14 kap 2 § SoL skall vara och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten medverka 
till att de insatser som ges och den verksamhet som bedrivs är av god kvalitet. Personalen som 
utför uppgifter skall ha adekvat utbildning och erfarenhet. Personalen skall arbeta efter de 
rutiner och processer som finns för verksamheten och skall uppmuntras att aktivt deltaga i 
kvalitetsarbetet. Den som bedriver socialtjänst måste därför planera för kompetensutveckling 
och personalförsörjning (Ibid).  

2.4	  Verksamhetsutveckling	  och	  ledarskap	  
Yukl (2012) menar att leda förändring i organisationer handlar om att ta hänsyn till 
organisationskultur, ha kunskap om förändringsprocessers olika stadier samt underlätta 
lärande och innovation. Bland annat tar han upp att det är lättare att påverka en 
organisationsstruktur i förändring. Enligt Yukl måste man innan man startar ett 
förändringsarbete ha förankrat förstudie, projektplan, konsekvensanalys och riskanalys hos 
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ledningen. Roller och ansvar ska vara tydligt fördelade och handlingsplanen ska tydliggöra i 
vilken ordning alla steg ska tas. Ledningen måste visa sitt fulla stöd för arbetet och visa varför 
det är så viktigt att förändringen sker. Agboola (2011) liksom Yukl framhåller att ett 
stödjande förhållningssätt från ledaren är absolut nödvändigt för att en smidig 
förändringsprocess ska kunna genomföras. Stöd till medarbetaren kan ges i form av såväl 
moraliskt-, materiellt- som emotionellt stöd.  
 
Moss, Papastefanou och Tubbs (2012) menar att kvalitetsarbetet blir effektivast om 
organisationen är öppen för att dela information. Medarbetare som är informerade om 
kommande händelser blir bekräftade, känner tillhörighet, delaktighet och kan påverka sin 
egen arbetsroll. En ledare med kommunikativa färdigheter har förmåga att uttrycka en 
lockande vision som tydliggör behovet av förändring. Genom att till exempel sammanfatta 
och/eller ställa frågor till gruppen kan ledaren försäkra sig om att budskapet gått fram. Moss, 
Papastefanou och Tubbs anser att det finns risk för konflikter i kommunikation eftersom det 
är en dubbelriktad process. Agboola (2001) menar att sannolikheten är betydligt större att 
medarbetare är mer positiva till en förändring som de är välinformerade om.  

I en artikel av Armenakis, Feild, Harris och Holt (2007) diskuteras ett instrument för att mäta 
förändringsberedskap på individnivå (drygt 900 medlemmar från organisationer i såväl 
offentlig som privat sektor deltog i studien). Resultaten av studien tyder på att 
förändringsberedskap påverkas av de anställdas föreställningar om att de har förmågan att 
genomföra en föreslagen förändring, att ledare är engagerade i föreslagen förändring samt att 
föreslagen förändring är till fördel för organisationens medlemmar samt att föreslagen 
förändring är lämplig för organisationen. 
 
I en studie av Busch, Cadwallader och Turner Parish (2008) undersöktes den roll 
medarbetarnas engagemang spelar i framgången för förändringsinitiativ. Resultaten visade att 
de faktorer som påverkar förändringsengagemanget är; att förändringen överensstämmer med 
visionen, kvaliteten på relationen mellan anställd och chef, arbetsmotivationen samt 
självständighet i sin roll. Samtidigt framför Yukl (2012) att en metod som ledare kan använda 
sig av inför ett förändringsarbete är att arbeta med medarbetarnas värderingar och attityder. 
Dessa attitydinriktade metoder kan vara i form av övertygande uppmaningar, utbildning eller 
team- building. Med nya attityder hos medarbetarna ökar sannolikheten för att medarbetarna 
blir ”förändringsagenter” som ser nyttan med förändringen istället för att motarbeta den. 
Agboola (2011) framhåller att ledaren, för att skapa större entusiasm till förändring, även bör 
stödja medarbetarna genom att uppmuntra till delaktighet, lärande av nya kunskaper och 
färdigheter och menar samtidigt att medarbetare sällan motverkar en förändringsprocess som 
de varit delaktiga i. Agboola hävdar dessutom att ledare borde se sina medarbetare som 
resurser och att de kan förändringsarbetet. Genom att lägga energi på att ta reda på vad som 
motiverar de anställda kan ledaren lättare hitta drivkrafter i förändringen. Bristande förtroende 
uppstår som en naturlig följd av att medarbetaren inte tror att en förändring är nödvändig eller 
genomförbar. 
 
Enligt Yukl (2012) kan förändring genomföras betydligt lättare om ledaren lägger kraft på att 
minska de psykologiska motstånd som finns mot förändringen. Ledare underlättar 
förändringsproceduren genom att visa medarbetare förståelse för den oro som kan uppstå och 
sanningsenligt informera om vilka orosmoment som är befogade och vilka som inte är det. 
Likaså är det enligt Yukl mer troligt att förändringsprocessen blir effektiv om medarbetarna 
litar på sin ledare. Även Agboola (2011) framhåller att ledaren måste kunna upptäcka 
motstånd innan det får fäste. Ledaren ska ha förmåga att lyssna både på det som sägs och det 
som inte sägs. Ledaren måste vara noggrann med att informera sig om att medarbetarna 
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förstått organisationens syfte och intention till förändringen korrekt. Ledaren måste också 
bemöda sig med att försöka förstå anledningen till missnöje och klagomål hos sina 
medarbetare. Yukl (2012) menar även att bland de grundläggande ledarskapsprocesserna finns 
bland annat förbättra medlemmars rolltydlighet och kunskap samt skapa engagemang för 
gemensamma mål. Han framhåller även att ett sätt att underlätta grupplärande är granskningar 
av dialogsessioner och aktiviteter. 
 
Bergman och Klevsjö (2007) skriver om kopplingen mellan kvalitet och arbetsmiljö och pekar 
bland annat på att framgångsrika ledare har fokus på de sociala relationerna och inte bara på 
att arbetet blir utfört. De skriver även om att förutsättningar som krävs för ett engagemang 
och motivation är ett brett resursutnyttjande, meningsfulla arbetsuppgifter och återkoppling av 
resultat. Bergman och Klevsjö (2007) refererar till en amerikansk studie, Harper (1992), som 
visar att:  
 

”den största utmaningen för ledningen ligger i att skapa möjligheter för ledningen att engagera 
sig i det dagliga förbättringsarbetet” (Bergman och Klevsjö, 2007, s. 74). 

Samt till ett Svenskt forskningsprojektet, ”ledarskap för hållbar hälsa”, Harnesk et al., 
(2004a), som visar entydigt på att: 

”ledarskap som bygger på gemensamma värderingar, ömsesidigt förtroende, jämlikhet, 
personlig utveckling och kommunikation i dialog skapar lägre sjukfrånvaro, men också en bättre 
finansiell utveckling, än ett ”genomsnittsföretag” (Bergman och Klevsjö, 2007, s.74) 

 
SQMA, Swedish Quality Management Academy har bildats för att stärka konkurrenskraften 
hos svenska organisationer och verksamheter.  SQMA består av ett antal lärosäten som 
tillsammans ska bli en samlad resurs kring kvalitetsutveckling. Den senaste studien ” SQMA- 
Kvalitetsutmaningar söker svar” (2012) visar ur ett ledningsperspektiv på en rad intressanta 
områden. Studien visar att etablera och utveckla en positiv förbättringskultur har stor 
betydelse för förändringsarbetets framgång medan en negativ kan motverka. Även betydelsen 
av allas delaktighet lyfts fram, ”Ju fler som aktivt deltar i förbättringsarbetet desto större 
möjlighet att få bra resultat, fungerande processer och engagerade medarbetare” är essensen 
av flertalets utsagor. Kulturens betydelse för framgångsrik verksamhetsutveckling lyfts fram 
som en grundläggande och betydelsefull konkurrensfaktor.  

Yukl (2012) beskriver modeller som ledare kan använda för att påverka kulturen i en 
organisation. Yukl delar upp modellerna i två breda kategorier, den ena handlar om att 
förändra eller skapa kulturformer, organisationsstruktur eller system och den andra handlar 
om direkta åtgärder från ledaren, se vidare tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Olika sätt att påverka organisationskultur 

Kulturformer, strukturer, system och program Ledarskapsbeteende 

Symboler, ritualer, berättelser och ceremonier Fungera som förebild och ge uppmärksamhet 

Utformning av anläggningar och struktur Reaktioner på kriser 

Utformning av program- och ledningssystem Formulering av visioner och värderingar man 
ansluter sig till 
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Ledare kommunicerar sina värderingar genom att formulera vilka ideal och värderingar som 
är viktiga samt mål och strategier för att nå dem (Yukl, 2012). För att visa prov på lojalitet, 
självuppoffring och service utöver vad plikten kräver krävs handling som stöder sådana 
prioriteringar och intressen. Som ledare krävs att man är trogen de värderingar som 
förmedlats även när det uppstår press och förändringar i verksamheten. Det som premieras 
och värderas högt i en organisation säger även något om de värderingar som är viktiga för 
organisationen. Därför är det viktigt att tydliggöra vilka förväntningar som finns på 
medarbetarna (Ibid).  

Vidare menar Yukl (2012) att struktur, rutiner, introduktionsprogram, budget och 
planeringsmöten är några delar som ledare kan använda sig av för att lyfta fram vad som är av 
vikt i organisationen. Kännetecknade för centraliserande organisationsstrukturer är att ledaren 
är den som vet bäst, medan decentraliserade organisationsstrukturer kännetecknas av en tro på 
gemensamt ansvar och individuella initiativ. Kulturella uppfattningar och värderingar 
påverkas av olika kulturformer. Rent generellt är det oftast svårare att förändra en kultur i en 
mogen organisation än att skapa en kultur i en ny organisation (Ibid).  

Ingelsson (2013) visar i sin avhandling att kultur och ledarskap är viktiga faktorer att ta 
hänsyn till när kvalitetssystem skall implementeras i en organisation. Ingelsson menar även att 
det kan vara svårt att uppnå kundnöjdhet om inte organisationen anammat kvalitetssystemets 
värden. Ett sätt att studera kultur kan vara att granska information och identifiera 
meddelanden, metaforer, bilder, grupptillhörighet, olika symboler, färger, retorik och 
placering av möbler. Tylefors (2007) menar att det finns tre kulturer inom de politiskt styrda 
organisationerna; den professionella, den administrativa och den politiska. Dessa kulturer har 
sinsemellan olika normer, principer och kriterier för framgång. 

2.5	  Kultur	  
Kultur växer fram under påverkan av organisationsinterna förhållanden, omgivningens 
möjligheter, begränsningar och krav (Abrahamsson & Aarum, 2007). Utvecklingen av 
organisationskultur kan beskrivas genom fyra faser: 

1. Ledarna i en ny organisation förmedlar sin filosofi och strategi för verksamheten. 
2. De anställdas beteende påverkas av ledningens intentioner för verksamheten. 
3. I en framgångsrik organisation uppfattas dessa beteenden som värdefulla och befästs. 
4. En kultur som speglar verksamhetens filosofi, strategi och mål växer fram samtidigt 

som kulturen återger erfarenheter som människor i organisationen haft (Ibid). 

En del menar att organisationer har kultur och en del menar att organisationer är kulturer 
(Ibid). Utifrån ett symboliskt perspektiv ses kultur som: 

”ett kitt som håller samman organisationer och som samlar människor kring gemensam 
uppsättningar värderingar och övertygelser” (Abrahamsson och Aarum Andersson, 2007, s. 
297).  

Schein (1990;1984) definierar kultur som ”ett mönster av delade antagande i en grupp om hur 
de löser sina problem med yttre anpassning och intern integration, som har fungerat 
tillräckligt bra för att betraktas som giltig och därför lärs ut till nya medlemmar som det 
korrekta sättet och skall anses som giltigt sätt att lösa problemen ” (fritt översatt Schein, 1990, 
s.111). Vidare menar Schein att kultur i en organisation bygger på tre typer av värderingar; 
artefakter exempel det man ser och hör så som språk och kläder, gemensamma värderingar 
som visar hur man agerar, löser problem och arbetar i sin yrkesroll samt grundläggande 
antaganden som beskrivs som så djupt rotade att man inte reflekterar över dem som till 
exempel hur man förhåller sig till annan kulturell bakgrund. Alvesson (2002) ser kultur 
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bredare och som ett sätt att dela erfarenheter, betydelser, överenskommelser och värden som 
kommuniceras och uttrycks symboliskt.              

Utifrån ett symboliskt perspektiv på kultur menar Bolman och Deal (2008) att historier och 
berättelser i organisationer och verksamheter gör klart vart organisationer står för och vad 
som måste göras. I effektiva organisationer finns det många bra historier, men historier kan 
även dölja misslyckanden. Författarna hänvisar till Armstrong 1992 som menar att 
historieberättande är ett enkelt sätt att ha roligt, rekrytera och anställa rätt människor, 
marknadsföra och sälja, bemyndiga människor, utbilda och träna anställda, uppmärksamma 
prestationer, sprida information, budskap samt att sprida företagstraditioner. Vidare utgör 
historier och berättelser möjligheter att sprida organisationers myter samtidigt som de 
upprätthåller och skapar traditioner.  Både innanför och utanför organisationen fungerar 
historier och berättelser som ett sätt att förmedla identitet, värderingar, information, etik, men 
även stöd, hopp och vägledning (Ibid). 

Balthazard, Cooke och Potter (2006) lyfter fram en annan dimension av kultur genom att 
beskriva hur organisationskultur kommer till uttryck i förväntningar och beteendenormer, med 
fokus på 12 uppsättningar av beteendenormer i samband med konstruktiva, passiva/ defensiva 
och offensiva/ defensiva kulturella stilar. Deras studie visar att det finns negativa effekter av 
dysfunktionella defensiva stilar, men även att det finns en positiv effekt av konstruktiva stilar. 
Sammantaget visar studien på att kulturella dysfunktionella stilar tydligt är kopplat till 
förluster i driftseffektivitet och effektivitet.  

Hildebrant (1991) liksom Moss, Papastefanou och Tubbs (2012) menar att etablering av 
organisationskultur är ett långsiktigt arbete och att det inte finns några enkla verktyg och 
metoder för att arbeta med kultur och kvalitetskultur i praktiken. Förändring av kulturen har 
dock betydelse för hela organisationen. Lee och Yu (2004) har i sin studie bland annat 
undersökt hur kultur påverkar organisationers kapacitet och fann att kultur påverkar olika 
organisatoriska processer och resultat vilket i sin tur gör att de med sin studie vill framhålla 
att kultur har förmåga att påverka organisationer kapacitet.    

Lumby (2012) hävdar att ledare måste använda kulturen som en viktig förmedlare av makt 
inom organisationer. Fyra nivåer av kulturell verksamhet lyfts fram; organisationskultur, sub- 
och motkultur, kulturen i lokalsamhället samt den kulturella kontexten som skapas av globala 
fenomen. Enligt Lumby uppmuntras ledare idag inte tillräckligt att fokusera på kultur vilket 
leder till att kulturen tenderar att förbli ojämlik i organisationer.  Sammantaget visar Lumby 
på behovet av att ledare i större utsträckning skall fokusera på att skapa en stark kultur, som 
anpassas till organisationens medlemmar. Samtidigt menar Bergman och Klefsjö (2007) att 
konkreta arbetssätt och verktyg behövs för att skapa delaktighet i en organisation som även 
stöttar värderingarna i en organisation så att de verkligen blir en del av kulturen. Även 
Sörqvist (2004) hävdar att om målet att skapa en kultur där förbättringsarbetet utgör en del av 
det vardagliga förbättringsarbetet, kräver det att ledningen är del av förbättringsarbetet och 
skapar goda förutsättningar för att det skall fungera.  

Sörqvist (2004) menar att när man pratar om förbättringar måste man först förstå begreppet 
”förbättring” och titta på de faktorer som utgör grunden för att något kan bli bättre som till 
exempel olika brister och möjligheter. Sörqvist nämner även begrepp som problemlösning 
eller problemidentifiering, men skiljer samtidigt på tillfälliga och kroniska problem. 
Tillfälliga problem utgörs av enstaka problem som uppstår i det dagliga arbetet medan 
kroniska problem är problem som ”man lärt sig leva med”, dolda eller kända. Om tillfälliga 
problem blir alltför många kan de lägga grunden till en ”fixarkultur” där stora resurser läggs 
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på att lösa tillfälliga problem och inte de egentliga grundorsakerna, verksamhetens kroniska 
problem.  
 
Enligt Sörqvist (2004) består genombrott i förbättringar av flera dimensioner, generellt delar 
han in genombrotten i attityder och tekniker. Tekniska genombrott kan vara ett nytt 
hjälpmedel eller arbetssätt medan attitydmässiga genombrott handlar om hur individer i 
verksamheten tar till sig förändringar. Det handlar till exempel om förändringar av beteenden 
och vanor. Sörqvist framhåller vikten av att inte enbart fokusera på tekniska förbättringar då 
risken är stor att attitydmässiga förbättringar åsidosätts och förbättringsarbetet misslyckas. 

2.6	  Aktionsforskning	  
Aktionsforskning har sitt ursprung främst kopplade till två oberoende källor; affärsmannen 
John Collier som främst verkade under 30- och 40 talet och forskaren Kurt Lewin vars 
socialpsykologiska studier om aktionsforskning kom fram under mitten av 40-talet och början 
av 50-talet. Collier lyfte fram svårigheter med förändring i etniska relationer och menade att 
framgången låg i att involvera klienter, praktiker och forskare för gemensamma insatser i 
förändringsarbete, ett arbete som han kallade för aktionsforskning.  Lewin och hans 
forskargrupp hade i sin forskning fokus på beteendeförändring och menade att 
förändringsarbete handlade om interaktions mellan forskare och forskningsobjekt. Lewin 
konstaterade att det inte blir någon handling utan forskning, och ingen forskning utan 
handling, där av aktionsforskning (French & Bell, 1999). Aktionsforskning avfärdas ofta för 
att den är för partisk i sin inriktning, samtidigt som den förespråkas i avseendet att den 
engagerar och involverar människor (Bryman, 2012). Coughlan och Coughlan (2002) menar 
att aktionsforskningen ger forskaren möjlighet att tillsammans med en grupp lösa problem 
samt förstå och beskriva förändring över tid.	  

French och Bell menar att det finns olika varianter av aktionsforskning och lyfter fram Lewin 
som beskriver två breda kategorier, undersökning av allmänna lagar som bidrar till nya teorier 
och ny forskning samt diagnos av specifika situationer som bidar till att lösa specifika 
problem. Vidare beskriver French och Bell forskare som Chien, Cook och Harding och visar 
på fler varianter av aktionsforskning; diagnostisk-, deltagande-, empirisk- och experimentell 
aktionsforskning. Som en variant av aktionsforskning nämns även ” appreciative inquiry” 
samt PDSA- cykeln. 

2.6.1 PDSA-cykeln 
PDSA- cykeln är i dag en symbol för ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2007). 
Modellen finns beskriven i olika varianter med snarlika innehåll. Ursprungligen är den 
utvecklad som en lärandecykel av Walter A. Shewhart och kallas därför ibland även Shewart-
cykeln. Shewart- cykeln utvecklades dock av W. Edwards Deming till PDSA-cykeln, se figur 
2.1. Modellen beskrivs ibland även som PSCA-cykeln där C står för Check och ersätter så S 
som står för Study (Ibid). Liksom Bergman och Klefsjö (2007) och Sörqvist (2004) beskriver 
French och Bell (1999) Stewarts modell där PDSA kan vara ett sätt att visa på kvalitetsarbete 
genom att testa något eller genomföra en undersökning. PDSA-modellen kan visa att det finns 
en planering för att bevisa något, för att sedan genomföra det man planerat, studera och dra 
lärdom för att sedan aktivt arbeta med den nya kunskapen. Nya studier kan sedan planeras 
utifrån den nya kunskapen.  

 

 

 



Figur	  2.1	  PDSA-‐cykeln.	  	  

Bergman och Klefsjö beskriver de olika faserna som följer: 

Plan	  (Planera)	  
Problem som upptäcks bryts ner till mindre hanterbara problem för att fastställa den 
huvudsakliga orsaken till problemet. Beslut om förändringar ska baseras på fakta (Bergman 
och Klefsjö, 2007).  

Do	  (Gör)	  
När de huvudsakliga orsakerna till problemet är identifierade bör en arbetsgrupp utses som 
sätt in i problem och åtgärdsprogram. Arbetsgruppen får sedan i uppdrag att genomföra de 
föreslagna åtgärderna (Ibid). 

Study	  (Studera)	  
När åtgärder genomförts undersöks materialet igen för att se om åtgärderna åstadkom 
förbättring och en höjning av kvalitetsnivån. Den nya, bättre nivån, skall därefter bibehållas 
(Ibid). 

Act	  (Lär)	  
Förbättringsarbetet skall sedan fortsätta genom att dra lärdom av den förbättrings som 
genomförts. Om förbättringen var lyckad skall den förbättrade nivån göras bestående och 
förbättringen spridas. Om förbättringsåtgärderna inte lyckades dras lärdom av det och sedan 
används förbättringscykeln ytterligare ett varv. Förbättringsarbetet fortsätter sedan till nästa 
problem i samma process där förbättringscykeln upprepas (Ibid). 

2.7	  Kraftfältsanalys	  
Organisationsforskaren Kurt Lewin är upphovsman till Kraftfältsanalysen som är en 
användbar metod när man vill påverka och skapa förändring i en verksamhet exempelvis 
förändring av kultur. Grundel (2013) menar att aktionsforskning kan kopplas till Lewins 
arbete kring fältteori. Fältteorin kan vara ett sätt att tydliggöra förekomsten av krafter som 
reglerar individens beteende inom systemet. Krafterna påverkar och kan förklara gruppens 
upprätthållande av värderingar och normer för det tillstånd man uppfattar som mest adekvat 
för det sammanhang som gruppen befinner sig i (Ibid). 

  

Do	  

Study	  Act	  

Plan	  
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Vidare menar Grundel (2013) att styrkan i modellen är dess pedagogiska struktur, med 
metaforer som dynamik, krafter och jämvikt som underlättar användandet, och som stödjer en 
organisation och dess medarbetare att övergripande analysera sin situation och dynamik. Med 
stöd av modellen undersökte Grundel vilka dynamiska krafter som uppstod vid en institutions 
interna arbete. Utifrån sin studie anser Gundel att modellen är tillämpbar i 
organisationsutvecklingssammanhang, främst utifrån perspektivet att den gav en bild av hur 
deltagarna hade det, men att antalet ord och pilar i kraftfältsanalyserna var mindre viktiga 
utifrån deltagarnas utsagor. Grundell menar att modellens svaghet är dess instrumentella och 
standardiserade struktur med sitt ursprung i nordamerikansk metodutveckling. En svaghet 
som Grundell menade att han förstärkte i sin tillämpning. 

Sörqvist (2004) beskriver kraftfältsanalys som ett sätt att identifiera och värdera de krafter 
som hindrar (motkrafter) eller möjliggör (medkrafter) den förändring som planeras. 
Grundarbetet med kraftfältsanalys utgår från grupparbete där man fastställer de krafter som 
kan tänkas förekomma genom brainstorming och därefter bestämmer deras relativa storlek. 
För att sedan förebygga att problem uppstår bestämmer man vad som bör ske. Till exempel 
kan de ”medkrafter” som identifierats användas för att skapa stöd i arbetet. En modell för 
kraftfältsanalys kan beskrivas enligt figur 2.2. 

_________________________________________________________________________________ 

Medkraft	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Motkraft	  

_________________________________________________________________________________	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MÅL	   	  

	  

	  

_________________________________________________________________________________________	  

Figur	  2.2	  Modell	  för	  Kraftfältsanalys	  (fritt	  översatt	  Sörqvist,	  2004)	  

Modellen följer olika steg. Inledningsvis identifieras vilken situation som är föremål för 
analysen. Som Sörqvist (2004) presenterar modellen innefattas ofta situationen av en grupp 
som berörs av situationen. Sörqvist framhåller att det är viktigt att alla individer i gruppen 
uppnår samsyn och förståelse för situationen som analyseras. I steg nummer två identifieras 
med- och motkrafter, först utan att värdera de krafter som tas fram.  I steg nummer tre 
värderas krafterna enklast genom att gradera utifrån en 10-gradig skala. Den kraft som 
upplevs ha störst betydelse ges en bedömning på skalan och därefter jämförs de andra 
krafterna med den. Krafternas kan bestämmas på olika sätt genom konsensusbeslut eller 
genom omröstning där samtliga krafter ges en röst av varje gruppmedlem för att sedan räkna 
ut ett medelvärde för varje kraft. I det fjärde steget ritas ett kraftfältsdiagram där de krafter 
som bedöms ha liten betydelse kan lämnas utanför alternativt slås samman till två krafter som 
benämns övriga mot- respektive medkrafter. Det färdiga diagrammet analyseras sedan för att 
identifiera de viktigaste faktorerna att påverka för att öka framgångsmöjligheter. 
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3.	  Metod	  (Plan)	  
Utifrån PDSA-cykeln utgör metodkapitlet ”P” Plan. Här beskrivs planeringen för hela arbetet 
och kapitlet beskriver uppsatsens ansats, metoddesignens olika delar, urval och avgränsning, 
genomförande, analytiskt ramverk, validitet och reliabilitet och avslutas med etiska aspekter. 

3.1	  Ansats	  
Studien bygger på kvalitativ metodik med en hermeneutisk ansats. Val av metodik och 
perspektiv bygger på att studien har som avsikt att samla in data att kategorisera för att sedan 
tolka, upptäcka mönster och kanske hitta sådant som inte direkt framkommit omedelbart ur 
data som samlats in. Ansatsen följer intentionerna för den hermeneutiska ansatsen där 
undersökaren utgår från en förförståelse, har inslag av nya distinktioner och rör sig växelvis 
mellan delar och helhet (Wedin och Sandell, 2011).  

Studiens ansats följer även den induktiva processen som bygger på att man drar slutsatser 
utifrån observationer (Bryman, 2012). En induktiv strategi brukar kopplas samman med ett 
kvalitativt synsätt. Bryman framhåller dock att många kvalitativa studier inte genererar någon 
teori och att det är därför är bättre att prata om induktiva ansatser som tendenser istället för 
någon given distinktion. Ett förhållningssätt som även följer intentionen för denna studie. 
Kvalitativa data har samlats in genom systematiska observationer som går ut på att 
observatören följer en eller flera personers beteenden som fått en eller flera instruktioner 
(Wedin och Sandell, 2011). 

3.2	  Metoddesign	  

3.2.1 Fallstudie 
Uppsatsen baseras på en fallstudie där PDSA-cykeln applicerats vid införandet av 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom IFO i Hammarö kommun. Populationen 
bestod av tjänstemän vid enheten. Studien genomfördes med alla medarbetare under två och 
en halv dagar.  

Bryman (2012) liksom Marlow (2000) menar att fallstudien som forskningsdesign kan anta 
olika former. Bryman beskriver det kritiska eller avgörande fallet, det extrema eller unika 
fallet samt det representativa eller typiska även kallat det exemplifierande fallet. Det 
exemplifierande fallet har som mål att beskriva de omständigheter som gäller för en viss 
situation och väljs ofta för att det representerar eller passar en viss kontext och gör det möjligt 
att studera viktiga sociala processer till exempel inom en organisation. Fallstudien brukar 
kritiseras för att dess resultat inte är generaliserbart (Ibid). 

I både kvalitativa och kvantitativa undersökningar kan man använda sig av olika typer av 
urval som till exempel bekvämlighetsurval, sannolikhetsurval och slumpmässigt urval. 
Bryman (2012) menar dock att det i kvalitativa undersökningar är vanligt att urvalsprocessen 
är oklar. Bryman beskriver även målstyrt urval som ett alternativ. I föreliggande studie utgörs 
urvalet av ett målstyrt urval där vald organisation, IFO Hammarö kommun, utgör ramen 
(fallet) för det område som skall studeras och förbättras. Urvalet görs utifrån forskningens mål 
och val av enhet utgör grunden för att forskningsfrågorna skall kunna besvaras (Ibid).  

3.2.2 Vald organisation 
Hammarö kommun, som hör till Värmlands län, består av en ö som ligger i Vänern, bara 
några kilometer från Karlstads centrum. Kommunen har drygt 15 000 invånare.  Hammarö 
kommun har under många år arbetat med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Kvalitetsarbetet 
bygger på tydlighet, enkelhet, delaktighet och långsiktighet. År 2013 var Hammarö kommun 
en av sju kommuner som var nominerade till årets kvalitetskommun. Socialförvaltningens 
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ledningssystem för kvalitet utifrån SOSFS 2011:9 har fått mycket uppmärksamhet i hela 
landet (Hammarö kommun, 2014). 

Individ-‐	  och	  familjeomsorgen	  
Individ- och familjeomsorgen (IFO) är en enhet inom socialförvaltningen som rör 
kommunens insatser för barn, unga och vuxna. Verksamheten stöds av olika lagstiftningar, 
främst Socialtjänstlagen. Organisationen är en politiskt styrd organisation som ytterst styrs av 
socialnämnden.  IFO består av enhetschef, vuxengruppen och barn- och ungdomsgruppen 
samt en reception enligt figur 3.1. 

 

Figur 3.1. Individ och familjeomsorgen (IFO) och dess olika inriktningar och organisation. 
 
IFO:s ledning inom Socialförvaltningen består av en socialchef och en verksamhetschef. 
Enheten har en enhetschef, sex stycken handläggare i vuxengruppen, sju stycken handläggare 
i barn- och ungdomsgruppen samt två enhetsassistenter.  
 
Vuxengruppen hanterar försörjningsstöd, förmedlingsmedel, faderskap, bostadssociala 
kontrakt, missbruksärenden samt beslutar om insatser. Barn- och ungdomsgruppen hanterar 
anmälningar och utredningar av barn- och unga samt beslutar om och följer upp insatser. 
Barn- och ungdomsgruppen hanterar även rekrytering av och stöd till kontaktpersoner, 
kontaktfamiljer, familjehem och särskilt förordnande vårdnadshavare. Receptionen hanterar i 
stora drag inkommande samtal och handlingar. 
 
Socialförvaltningens organisation har förändrats genom att ytterligare chefsled tillkom under 
2012. Dessutom har IFO haft flera olika chefer samt omorganiserats vid mist två tillfällen 
inom loppet av en femårsperiod. IFO har under 2013 påbörjat kartläggning av enhets 
processer, ett arbete som har intensifierats under 2014. 
	    

INDIVID-‐	  OCH	  
FAMILJEOMSORGEN	  

(totalt	  16	  st)	  

VUXENGRUPPEN	  	  
(6	  st)	  

RECEPTIONEN	  	  
(2	  st)	  

BARN-‐	  OCH	  
UNGDOMSGRUPPEN	  

(7	  st)	  

ENHETSCHEF	  
	  (1	  st)	  
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3.2.3 Aktionsforskning i praktiken 
Arbetet utfördes inom ramen för aktionsforskning. Aktionsforskning har alltid två mål; att 
lösa problem och att bidra till forskning (Coughlan & Coughlan, 2002). Aktionsforskning gav 
möjligheten att tillsammans med en grupp lösa problem samt förstå och beskriva förändring 
över tid. Aktionsforskning blev då ett sätt att lösa problem, studera kultur och inställningen 
till systematiskt kvalitetsarbetet vid införandet av systematiskt förbättringsarbete. Att få delta 
i aktionsforskning skulle ge personalen möjlighet vara delaktiga i utvecklingen.  

För att förstärka rollen som aktionsforskare deltog en organisationskonsult för att leda det 
utvecklingsarbete som skulle påbörjas på enheten. Konsultens roll bestod främst i att leda 
utvecklingsarbetet, inleda de olika delarna samt summera och avsluta arbetet de olika dagarna 
som utvecklingsarbetet ägde rum. Medan konsultens roll var att leda utvecklingsarbetet på 
enheten som i första hand skulle pågå under våren 2014, handlade rollen som aktionsforskare 
om att presentera problemområde, frågeställningar samt studera kulturen och fånga in 
inställningen till systematiskt förbättringsarbete på enheten. Som en variant av 
aktionsforskning applicerades PDSA-cykeln. 

3.2.4 PDSA-cykeln 
PDSA-cykeln (Plan, Do, Study, Act) som en variant av aktionsforskning kommer från 
kvalitetsrörelsen. I föreliggande studie valdes därför PDSA-cykeln som ett sätt att hantera 
aktionsforskning som angreppssätt. De olika faserna beskrivs närmare som följer: 

Plan	  (Planera)	  
Denna fas utgjorde metodkapitlet. Här planerades studien utifrån problemdiskussion och dess 
genomförande beskrevs.  

Do	  (Göra)	  
När insamlandet av data genomförts stratifierades data och sammanställdes till resultat som 
hanterades i denna fas som utgjorde resultatkapitlet. 

Study	  (Studera)	  
Nästa fas följdes av en analys som utifrån empiri och teoretisk referensram utgjorde 
analyskapitlet.  

Act	  (Lär)	  
Analysen övergick efter slutsatser till en ny fas som utgjordes av diskussionskapitel. Här 
diskuterades studien och förslag på åtgärder presenterades för att på sikt säkerställa 
kvalitetsnivån. 

3.2.5 Stratifiering av data 
När det insamlade dataunderlaget skulle stratifieras och presenteras som resultat användes 
Yukl´s modell för hur ledare kan påverka en organisationskultur (Yukl, 2012). I enighet med 
Marlow (2000) studerades dataunderlaget och delades in i det som bedömdes höra till de olika 
kategorierna i Yukl´s modell som presenteras nedan:	  	  

• Ledarskapsbeteende 
• Program och system 
• Kriterier för belöning och personalbeslut 
• Utformning av organisationsstruktur och anläggning 
• Kulturformer 
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3.3	  Urval	  och	  avgränsning	  

3.3.1 Bakgrund och förförståelse 
Min anställning på IFO började i mars 2013. Tidigare hade jag varit verksam inom privat 
sektor och arbetet med behandling för vuxna med missbruks- och eller beroendeproblematik, 
en verksamhet som var certifierad enligt ISO 9001: 2008. Innan dess var jag bland annat 
verksam inom socialtjänstens olika delar. Mitt val och prioritering av förbättringsområde 
utgjordes i detta fall utifrån varaktighet av resultat (Sörqvist 2004). Här funderade jag mycket 
på kompetensen i organisationen om det aktuella området (Ibid). Valde dock att ändå välja 
aktuellt ämne med tanke på SOSFS 2011:9 och varaktigt arbete över tid. Hänsyn togs även till 
attityder och mognad i organisationen (Ibid). Då samtal förts med medarbetarna angående 
deras inställning till utvecklingsarbete framåt och en positiv inställning generellt har 
förmedlats var ändå valet motiverat. Det var även av vikt att ämnet var ett aktuellt 
forskningsområde som skulle kunna bidra därför valdes område utifrån ”SQMA- 
Kvalitetsutmaningar söker svar ” (SIQ, 2012). Utifrån Sörqvist (2004) kan sägas att det var ett 
strategiskt prioriteringsbeslut eftersom området är viktigt för verksamheten både i nuläget och 
för framtiden samt ett sätt att säkerställa att man uppnår mål för verksamheten 
(Socialstyrelsen, 2012). 

Sörqvist (2004) beskriver två faktorer som ytterst styr valet- utfall i nuläget samt vikten av 
den aktuella företeelsen för verksamheten. Från början var inriktningen kultur som en grund 
för utfall i arbetet, men tänkte sedan vidare att en kultur som värnar om kvalitet och ständig 
förbättring är det som jag vill sträva efter att uppnå. Nuvarande utfall tydde på en vilja till 
förbättring av verksamheten och samtidigt var det ytterst nödvändigt utifrån en 
kvalitetssynpunkt. Aktionsforskning skulle bli ett sätt att arbeta med att utveckla en 
förbättringskultur som en del av ett systematiskt förbättringsarbete. Socialstyrelsen (2012) 
lyfter även fram vikten av att uppmuntra deltagande i kvalitetsarbete och påminner även om 
personalens skyldighet att delta i verksamhetens kvalitetsarbete. Att få delta i 
aktionsforskning skulle därför ge dem ytterligare möjlighet att bidra och vara delaktiga 
(Coughlan & Coughlan, 2002; French & Bell, 1999).  

3.3.2 Avgränsning 
Ramen för uppsatsen rör de områden som berör systematiskt kvalitetsarbete. I 
Socialstyrelsens ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) finns ett 
antal områden som ligger till grund för det systematiska förbättringsarbetet enligt följande: 

• Riskanalyser 
• Egenkontroll 
• Utredning av avvikelser 
• Förbättrande åtgärder i verksamheten 
• Förbättring av processerna och rutinerna  

 
Avgränsningen för genomförandet är områdena: 

- Förbättrande åtgärder i verksamheten och  
- Förbättring av processer och rutiner 

 
Inom ramen för genomförandet analyserades även enhetens kultur. Vid studien av kultur 
valdes ”information och meddelanden” ut som områden att studera närmare. Anledningen var 
dels för att det inom tidsramen för examensarbetet inte fanns möjlighet att titta på kultur på ett 
bredare plan, dels för att ”information och meddelanden” kunde ge en bild av hur 
uppfattningen om enheten såg ut inom enheten, men även vilken uppfattning som förmedlades 
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till andra samt inställningen och tanken om enhetens förbättringspotential, områden som låg i 
linje med attityder och förhållningssätt som i sin tur kan påverka en förbättringskultur (SIQ, 
2012). 

3.4	  Genomförande	  
Föreliggande studie planerades och genomfördes utifrån PDSA- cykeln. Planeringen handlade 
om att ta fram ett fall som skulle studeras utifrån kultur- och kraftfältsanalys, men planeringen 
handlade även om förberedelsen inför själva genomförandet. Arbetet med studien började 
med en orientering i aktuell och tidigare forskning på området. Sökningar gjordes i första 
hand genom sökverktyget Primo via Mittuniversitetets bibliotekswebb. Som sökord användes 
i första hand kultur, förbättringskultur, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling, ledarskap.  

För att få en bild av nuläge och önskad framtidsbild genomfördes i december 2013 en 
”intresseanalys” med personal på enheten. Analysen gick ut på att träffa varje medarbetare 
enskilt och ställa frågor om hur upplevelsen var av arbetsplatsen i dagsläget samt hur beredd 
man som enskild medarbetare var att arbeta vidare med att utveckla verksamheten där 
planeringsdagar i februari 2014 skulle ligga till grund för ett sådant arbete.  

I januari 2014 informerades ledningsgruppen om utvecklingsarbetet och att det skulle vara en 
del av mitt examensarbete. Samma månad informerades personal på enheten om mål för 
verksamheten 2014 samt om att utvecklingsarbetet som skulle starta i februari månad skulle 
vara en del av mitt examensarbete. I slutet av januari träffade jag socialförvaltningens TÖS, 
den inom kommunen som har hand om tillsynen över socialtjänsten. Mötet handlade om att få 
en överblick av hur socialförvaltningens arbete med systematiskt kvalitetsarbete ser ut i 
dagsläget samt att berätta om mitt arbete på enheten. I början av februari delas ett häfte ut till 
all personal som handlade om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Häftet var ett 
utdrag ur handboken för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt instruktioner om att häftet skall läsas 
inför planeringsdagarna som skall hållas i mitten av februari. Syftet var att personalen skulle 
få en förförståelse inför arbetet med systematiskt kvalitetsarbete.  

Genomförandet av studien gjordes i två delar där första delen genomfördes under två dagar 
där enheten reste till annan ort och arbetade tillsammans med en konsult. Konsulten hade 
rollen som ledare för utvecklingsarbetet som skulle pågå under våren. Del två genomfördes 
under en halvdag vid arbetsplatsen även då tillsammans med en konsult. Utvecklingsarbetet 
utgick från modellen för innovation problemlösning. Modellen för innovativ problemlösning 
valdes för att den har fokus på möjligheter och okonventionella lösningar istället för att fastna 
i analysen av problem (Sörqvist, 2004). 

3.4.1 Innovativ problemlösning 
Innovativ problemlösning som modell för genomförande valdes utifrån att den har fokus på 
att problem och dess symtom identifieras och direkt löses utifrån kreativitet och nytänkande. 
Sörqvist (2004) menar att innovativ problemlösning är ett viktigt alternativ eller komplement 
till det traditionella analytiska förhållningssättet vid problemlösning. Det analytiska sättet 
riskerar att hämma utvecklingen genom att begränsa tankegångar till en given ram eller det 
som redan existerar. Innovativ problemlösning ger i stället utrymme att tänka ”utanför boxen” 
där man kan blicka utåt och hitta nya möjligheter och okonventionella lösningar. En modell 
för innovativ problemlösning kan beskrivas enligt figur 1.  
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Figur 1. Modell för innovativ problemlösning (Sörqvist 2004) 

1. Problemformulering: till att börja med skall ett aktuellt problem definieras, eventuella 
avgränsningar bestämmas och mål preciseras.  

2. Situationsanalys: här preciseras det system eller den situation som problemet 
förekommer inom, en situationsanalys genomförs. Situationsanalysen bör utgå från 
den interna eller externa kunden. Det som är av intresse är den omgivande situationen 
och fokus skall ligga på att förstå vad som behöver ske och varför. Situationsanalysens 
resultat utgörs av en kravspecifikation som ligger till grund för det fortsatta arbetet. 

3. Idégenerering: Utifrån den kravspecifikation som tagits fram startar nu arbetet med att 
generera idéer. En fördel är om en bredd av alternativ tas fram, med fokus på 
kreativitet och nytänkande. Grunden för idégenerering är att arbetet bedriv i en väl 
sammansatt grupp, gärna med olika erfarenheter. Arbetet kan med fördel utformas 
som en större aktivitet och kan växla med arbete i mindre grupper. Eventuellt med 
stöd av handledare. 

4. Idéanalys och idéval: Resultatet av idégenereringen ligger sedan till grund för 
framtagning av den bästa idén att basera en lösning på. Detta föregås av en idéanalys 
där idéer studeras och testas. 

5. Idéutveckling och framtagning av lösning: Den eller de bästa idéerna skall sedan föras 
samman till ett fungerande lösningskoncept. Arbetet kan mynna ut i en totallösning 
eller olika former av dellösningar. Lösningskonceptet testas sedan med avsikt att 
säkerhetsställa dess effekt och samtidigt förfina dess funktion. 

Utifrån modellen för innovativ problemlösning följde genomförandet följande steg: 

1. Problemformulering: frågeställningar och områden presenteras 

Genomförandet startade med en genomgång av syfte och bakgrund där socialstyrelsens 
riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SQMA (förbättringskultur, 
deltagande ledarskap och personalens delaktighet lyftes fram) samt Hammarö kommuns eget 
ledningssystem Ensulotion presenterades övergripande. Därefter ställdes en fråga om 
systematiskt kvalitetsarbete enligt nedan. 

Frågeställning: Vad är er uppfattning om systematiskt kvalitetsarbete idag? 

2. Situationsanalys: förklarade vad som behöver ske och varför 

Del 1: En presentation av vad Socialstyrelsen lyfter fram i sin handbok för systematiskt 
kvalitetsarbete görs med fokus på kvalitet, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
samt personalens ansvar. En genomgång av följande områden gjordes: 

• Riskanalyser 
• Egenkontroll 
• Utredning av avvikelser 
• Förbättrande åtgärder i verksamheten 
• Förbättring av processerna och rutinerna 

 
  

Problemformulering	   Situaaonsanalys	   Idégenerering	   Idéanalys	  och	  idéval	  
Idéutveckling	  och	  
framtagning	  av	  

lösning	  
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Avgränsningen för genomförandet presenterades enligt nedan: 

- Förbättrande åtgärder i verksamheten och  
- Förbättring av processer och rutiner 

 
Del 2: Situationsanalysen innefattade även en kulturanalys som genomfördes under en 
halvdag en månad senare. Följande frågor användes för att få information om de valda 
områdena:  
 

• Vilken typ av information är känd i organisationen? (formell och informell) 
• Vem är kommunikatör av information? Vem är mottagaren av information? 
• Vilka berättelser berättas om i organisationen? 
• Vilken information får ni från kunderna/klienterna? 
• Vilka budskap får kunderna/klienterna från medarbetarna? 
• Vilken typ av retorik och språk används för att förmedla information? 
• Hur arbetar människor med information för att skapa förändring i organisationen? 
• Hur är information som används för att identifiera problem och skapa lösningar? 
• Stödjer kulturen ett kvalitetsledningssystem perspektiv eller skapar det ett motstånd 

mot förändring? 

För hela frågeformuläret se bilaga A. Enheten delades in i tvärgrupper, frågeformuläret 
delades ut där frågorna besvarades av respektive grupp. Varje grupp dokumenterade sina svar 
och kunskap som framkommit och lämnade sedan in svaren.  

3. Idégenerering: för att generera idéer startade ett grupparbete genom 
brainstorming som sedan sammanställdes. 

Grupperna delas i utifrån arbetsområden, barn- och ungdomsgruppen, vuxen försörjningsstöd, 
vuxen missbruk och boende samt receptionen. Grupperna fick även tillgång till processkartor 
för respektive område och arbetade sedan utifrån frågeställningarna;  

• Vad gör vi i dag?  
• Vad behöver förbättras? 

 

4. Idéanalys och idéval: De idéer som genereras analyseras, studeras och testas med 
avsikt att ta fram den bästa idén. 

Dag två prioriterades olika områden för respektive grupp att arbeta vidare med utifrån 
frågeställningen ”Hur skall vi förbättra våra processer och rutiner?” för att därefter redovisa 
för gruppen.  

5. Idéutveckling och framtagning av lösning: De idéer som valts ut sammanställas till 
en fungerande lösning. 

Därefter ställdes frågan om förväntningar på ledarskapet samt presenterades förväntningar 
på medarbetarna genom en ledardeklaration. 

Arbetet med del ett avslutades med att tre uppföljande dagar bokas in under våren för att följa 
upp arbetet och fortsätta utvecklingsarbetet. Vid första träffen, del två, handlade studien och 
arbetet om kultur.  
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3.4.2 Insamling och sammanställning av data 
Under genomförandet studerades fallet genom deltagande observation och samtal. Insamling 
av data gjordes genom att systematiskt skaffa information om vad som hände under tiden som 
aktionen pågick. Data registrerades i en loggbok om vad som skedde, hur personalen 
reagerade, vad de tyckte etc. Insamlandet av data följde modellen för innovativ 
problemlösning när sedan data skulle stratifieras och presenteras som resultat användes Yukls 
modell för hur ledare kan påverka en organisationskultur. Data delades in i följande 
kategorier: 

• Ledarskapsbeteende 
• Program och system 
• Kriterier för belöning och personalbeslut 
• Utformning av organisationsstruktur och anläggning 
• Kulturformer 

 
Data analyseras därefter med hjälp av en kraftfältsanalys, lämplig litteratur och tidigare 
forskning för att därefter aktivt arbeta med den nya kunskapen. 

3.5	  Analytiskt	  ramverk	  

3.5.1 Kraftfältsanalys 
Kraftfältsanalys användes för att beskriva relationen mellan kultur och intentionen för 
systematiskt kvalitetsarbete. I föreliggande studie tillämpades Kraftsfältsanalysen som ett 
analysverktyg utifrån empiri och det teoretiska ramverk som presenteras i uppsatsen med 
utgångspunkt i Sörqvist (2004) modell för kraftfältsanalys. Inledningsvis identifierades olika 
krafter som kan tänkas påverka gruppen som undersöktes. Därefter sammanställdes de olika 
krafterna i med- och motkrafter i enighet med figur 3.5.1. Det tredje steget som handlade om 
att gradera de olika krafterna valdes bort då kraftfältsmodellen endast användes för att 
synliggöra med- och motkrafter för att därefter analysera utifrån teori och tidigare forskning 
och därigenom ta fram vilka faktorer som kan tänkas påverka framgångsmöjligheter i det 
fortsatta arbetet. 

3.6	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Validitet handlar om man identifierar, observerar eller mäter det man avser att mäta (Bryman, 
2012). Wendin och Sandell (2011) menar att det egentligen inte finns någon klar distinktion 
mellan krav på kvalitativa och kvantitativa studier mer än att det inte är rimligt att 
åstadkomma numeriska uppskattningar av validitet när det gäller kvalitativ klinisk fallstudie. 
Kvalitativa studier bör kunna säkerhetsställas utifrån studiens upplägg och genomförande, i 
vilken mån slumpmässigheter och tillfälligheter har påverkat kan ligga tillgrund för de 
slutsatser som dras. Som forskare kan man pröva samstämmighet genom att redogöra för det 
man observerat och uppfattat. När det gäller den externa validiteten bör det gå att uttala sig 
om i vilken utsträckning det observerade representerar och kan generaliseras till andra sociala 
miljöer och situationer (se, även Bryman, 2012). Forskaren bör även kunna uttala sig om 
undersökningens koherens, det vill säga undersökningens slutsats skall bilda ett sammanhang. 
Ytterliga frågor som forskaren kan ställa sig är Spelar undersökningen någon roll och har den 
några konsekvenser? (Ibid). 

Wedin och Sandell (2011) menar att undersökningens generaliserbarhet, eller externa validitet 
påverkas beroende på urvalet i undersökningen. Tre slag av generaliserbarhet är viktiga; om 
undersökningspersonerna är representativa för den population som vi är intresserade av att dra 
slutsatser om, hur själva genomförandet gått till samt generaliserbarhet till andra situationer 
och/eller populationer utifrån det man undersökt. 
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Enligt Bryman (2012) handlar reliabilitet om i vilken uträckning ett mått på ett begrepp är 
pålitligt samt i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. Kvalitativa studier har ofta 
svårt att uppfylla dessa kriterier, men det finns olika strategier som gör att man kan komma 
närmare kraven ett exempel är att forskare intar en liknande social roll som den som tidigare 
utfört liknande exempel för att därefter kunna jämföra sig med den samma. Föreliggande 
studie kan vara svårt att upprepa på liknande sätt, men ändå inte då utvecklingsarbete som 
handlar om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete mest troligt kommer att finnas i 
hela landet under de närmaste åren. Utöver rollen som forskare skulle ledare och chefer kunna 
genomföra liknande arbete för att som enligt min egen tolkning få en uppfattning om kärnan 
för framgångsrikt förbättringsarbete, om kulturen, på arbetsplatsen eller i organisationen. 

3.7	  Etiska	  aspekter	  
Frivillighet, anonymitet, konfidentialitet och integritet är grundläggande etiska principer som 
gäller för forskning (Bryman, 2012). När det gäller informationskravet skall forskaren 
informera om syftet med studien. Deltagarna skall även få veta vilka moment som ingår samt 
att deras deltagande är frivilligt. Uppgifter på de som deltar i undersökningen skall behandlas 
med största möjliga konfidentialitet, deltagarna har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan och de uppgifter som samlas in får endas användas för forskningsändamålet. 
Bryman hävdar dock att det är mycket svårt att ge all den informations som anses nödvändig 
för att kunna genomföra en undersökning på ett etiskt korrekt sätt (Ibid). Arbetstagare som 
deltar när förbättringsåtgärder genomförs i en organisation påverkas på det ena eller andra 
sättet. En grund i ett etiskt ställningstagande är därför att stäva efter att alltid behandla 
människor på ett värdigt sätt (Sörqvist, 2004).   

I föreliggande studie informerades deltagarna om syfte med studien samt vilka moment som 
skulle ingå. De fick information om att det utvecklingsarbetet som de var positivt inställda till 
kommer att ligga till grund för insamlandet av data gällande systematiskt kvalitetsarbete och 
kultur. Gruppen som deltog har i redovisningen av data aldrig redovisats som enskild personal 
utan beskrivits som grupp. Anonymiteten skulle dock kunna ifrågasättas eftersom det är 
enheten IFO som utgör det aktuella fallet. En annan del i studien är frågorna om kultur som 
kom in som del två i undersökningen. Den delen var inte planerad från början, men 
redovisades som ett komplement till studien och som en del av det fortsatta utvecklingsarbetet 
på enheten. Även frivilligheten skulle kunna diskuteras eftersom insamlandet av data pågick 
samtidigt som enheten arbetade med utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet var inte frivilligt 
och risken finns att deltagarna inte tog ställning fullt ut om de ville deltaga i studien samtidigt 
som utvecklingsarbete pågick. En annan faktor som kan spela in är att den som utfört studien 
samtidigt är chef för enheten vilket skulle kunna utgöra ett etiskt dilemma eftersom det kan 
finnas de som kan begränsas av att chefen finns med. Några sådana tendenser kunde dock inte 
utrönas under studiens gång. Värt att belysa i sammanhanget är att chefen på enheten endast 
hade arbetat på enheten i 10 månader med ett avbrott på 4 månader. Totalt 6 månader och kan 
betraktas som ny på enheten.  
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4. Resultat (Do) 
I detta kapitel redogörs för resultatet och utifrån PDSA-cykeln är det ”D”, Do, som redovisas. 
Studien följde modellen för innovativ problemlösning som valdes som modell för att arbeta 
med utvecklingsarbete vid IFO i Hammarö kommun. IFO består av vuxengruppen, barn- och 
ungdomsgruppen samt receptionen. Enheten har en enhetschef. Organisationen är en politiskt 
styrd organisation som ytterst styrs av socialnämnden. Insamlandet av data skedde under 2 
och en halv dagar och hela enheten, totalt 15 personer, deltog i undersökningen. Insamlandet 
av data gjordes genom observationer och frågeställningar om inställningen om systematiskt 
kvalitetsarbete samt frågor om kultur som besvarades i grupp.  

För presentation av resultat används Yukls modell för hur ledare kan påverka en 
organisationskultur och delas in i följande kategorier; Ledarskapsbeteende, Program och 
system, Kriterier för belöning och personalbeslut, Utformning av organisationsstruktur och 
anläggning samt Kulturformer.  

4.1	  Ledarskapsbeteende	  
Utifrån frågeställningen om inställningen till systematiskt kvalitetsarbete beskriver 
respondenterna en avsaknad av tydlighet på detta område vad gäller krav, mål, processer och 
rutiner. Svaren visar att kvalitetsbegreppet behöver förtydligas på enheten, men det finns även 
en inställning som handlar om förbättring där respondenterna menar att systematiskt 
kvalitetsarbete är en förutsättning för att verksamheten skall nå sina mål. Vidare framhåller 
respondenterna att det systematiska kvalitetsarbetet är en säkerhet och trygghet för 
hanteringen av oförutsedda situationer. Respondenterna uttalar flera gånger under processen 
betydelsen av ledarskapet och menar att en engagerad chef/ledning är ett måste och det 
behövs en chef som är drivande i processen. Respondenterna ger även en bild av hur de 
uppfattat ledarskapet i organisationen och på enheten: 

”Gränsfall hotfullt maktutövande” 

 ”Tillrättavisningar” 

Även när det gäller det språk och retorik för att förmedla information förmedlar respondenterna inte 
något gynnsamt klimat i de utsagor som följer:  

”Inte prata över gränserna” 

”Härskarteknik” 

”Förmanande” 

Förväntningar på ledarskapet förmedlas under processen där respondenterna lägger vikt vid 
tydlighet, styrning och uppföljning. Respondenterna vill ha hjälp med prioriteringar och vill 
ha en ledare som vågar ta beslut. Några tycker att det är ledarens uppgift att bestämma. 
Respondenterna lyfter fram följande: 

”Tydlig agenda, följa upp- återkoppling” 

”Styrning- fokus på rätt saker i processen” 

	   	  



	   29	  

4.2	  Program	  och	  system	  
Respondenterna uttalar sig både om inställningen till ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, men även om olika forum för information. Det framkommer en avsaknad av 
och önskan om ordning och positiv inställning. Respondenterna menar att ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete möjliggör att lägga fokus på rätt saker i arbetet och skapar kvalitet 
både inåt och utåt i organisationen:  

”Spännande med ledningssystem- saker vi skulle gjort hemma” 

”Längtar efter rutin och ordning” 

”Viktigt att börja med detta, regler och rutiner” 

Här beskrivs möten och olika forum för information så som mail, AAPT, beredning, 
måndagsmöten, kollegor, ledning och Intranätet. Svaren visar även på en uppfattning och 
information både intern och externt att det saknas en tydlighet i struktur och organisation: 

”Ett motstånd till att info om negativa saker- upplevs som en fasad”  

”Ej struktur, jobbiga, oviktiga (ej inbjudna)” 

4.3	  Kriterier	  för	  belöning	  och	  personalbeslut	  
Av respondenternas svar framkommer en osäkerhet i hur tiden skall disponeras, att ”vad” 
finns, men inte ”Hur”. Svaren visar även på en invit till förändring när respondenterna lyfter 
fram att det systematiska kvalitetsarbetet skapar tydliga förväntningar samt att systematiskt 
kvalitetsarbete minskar olikheter i arbetssätt och ökar rättsäkerhet och effektivitet. Svaren 
vittnar även om att det finns en osäkerhet vad som förväntas när det gäller ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. 

”Hur kontrollerar vi att dessa uppnås?” 

”Klargöra syftet med tex avvikelserapport” 

Utifrån förväntningar på medarbetarna samlades sedan en bild och återkoppling av dagarna in. 
Sammantaget fanns inslag av förväntningar och hopp, men även tvivel och skepsis: 

”Bra början, bra att dra igång” 

”Hoppas vi påbörjat något som skall bli bra på sikt” 

”Nervös, spänd, förväntansfull vad det blir av” 

”Viktigt att alla tar sitt ansvar” 

4.4	  Utformning	  av	  organisationsstruktur	  och	  anläggning  
Utifrån den intresseanalys som genomfördes inledningsvis framkom att hela personalgruppen 
ville vara med att förändra och utveckla verksamheten.  Samtidigt som ett positivt fokus lyft 
fram belyser respondenternas frånvaro av delaktighet och menar att det saknas ett 
helhetsgrepp:  

”Delfrågor hantera vid olika tidpunkter av olika chefer, inget helhetsgrepp. Personalen därför 
ej delaktig” 

”Viktigt att ha positivt fokus, kan bli svårt i början när det blir mycket fel- ta en sak i taget” 
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4.5	  Kulturformer	  
Svar om olika kulturformer erhölls genom kulturanalys. Respondenterna besvarade frågor om 
kultur med fokus på meddelanden och information enligt nedan, för frågeformulär som 
användes se bilaga A.  

4.5.1 Typ av information som är känd i organisationen (formellt, informellt)  
Här framkom beskrivningar om olika typer av forum, om tidigare kollegor och om de olika 
grupperna inom enheten. Här beskrev respondenterna de olika grupper som å ena sidan 
konfliktfyllda och hysteriska, å den andra som lugna. Den formella informationen beskrivs 
som mail, AAPT, beredning, måndagsmöten, kollegor, ledning, intranätet, men även att en 
fasad skulle uppvisas: 

”Ett motstånd till att info om negativa saker- upplevs som en fasad”  

När det gäller den informella informationen kom information om och ifrån kollegor, gamla 
kollegor, samverkans partners, ofta mellan samverkanspartners och beskrivs som följer: 

”Duktiga, kompetenta”  

”Ej struktur, jobbiga, oviktiga (ej inbjudna)” 

4.5.2 Kommunikatör och mottagare av information 
Respondenterna lyfte fram mottagare och kommunikatörer som samma personer samt från 
olika enheter inom organisationen:  

”Chef, arbetstagare, klienter, politiker, tidigare kollegor, andra kommuner och 
samverkanspartner” 

”Internt mellan olika enheter inom organisationen” 

4.5.3 Berättelser som berättas om i organisationen 
Svaren vittnar om en dubbelhet där man å ena sidan lyfter fram delar som ”en bra 
organisation, en mjukhet, att vi hjälper, rättssäker, likabehandling, tydlighet som skapat 
trygghet, sammanhang, å den andra förmedlas en nedlåtande bild, spretig organisation, 
avsaknad av rutiner, ”Hammarömodellen” som handlar om att förändring återgår till det 
gamla, en negativ ton kring historier om chefer, kollegor och arbetssätt. Respondenterna lyfter 
fram chefen som hotet och samtidigt chefen som messias. 

”Arbetsbelastning/mycket att göra”  

”Berättelser om att alla ”flyttar”, förändringar i organisationen”  

”Kulturen i receptionen, vuxengruppen och barngruppen” 

”Besvärliga IFO från övriga kommunen” 

4.5.4 Information om organisationen från kunderna/klienterna 
Här framkommer det som kan tolkas som både positiv och negativ information, information om 
handläggare och om ledning, men även beskrivningar om förändringar och organisationen som 
informationskälla. Respondenterna redogör för tacksamhet samtidigt som respondenterna fått till sig 
att de förstör klienternas liv: 

”Ej fungerande samordning i grupperna” 

”Vad som sker i ledningen” 

”Organisationsförändringar” 
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4.5.5 Budskap från medarbetarna till kunderna/klienterna 
Upplevelsen av information och budskap som förmedlas till klienterna av medarbetare är inte 
positiv. Här röns ansträngda organisationsinterna förhållanden som hopplöshet, stress, 
otydliga budskap och nedlåtande bild genom icke-verbal kommunikation, oenighet, 
nedlåtande jargong om klienter och kollegor samt om chefen som hotet. Ledningen tycks inte 
haft en positiv klang på enheten och respondenterna beskriver att de saknar tilltro till 
ledningen.  

”rörig organisation” 

”olika bedömningar och beslut beroende på vilken grupp man som klient möter på enheten” 

”maktlöshet” 

4.5.6 Retorik och språk som används för att förmedla information 
Svaren vittnar om tillrättavisningar och maktutövande: 

”gränsfall hotfullt maktutövande”  

”härskarteknik” 

”inte prata över gränser”  

4.5.7 Hur människor arbetar med information för att skapa förändring i organisationen 
Utifrån svaren vittnar de om att effektiviteten kan vara påverkad genom att man ältar problem 
och att något stoppar verklig förändring. Det finns en antydan om en dysfunktionell defensiv 
både från personal på enheten och från ledning, att det har funnit en hopplöshet där det finns 
beskrivet att man klagar, strider, stångar sig blodiga och är förmanande: 

”Envägsinformation som inte förankras som leder till negativ utveckling” 

”Lägger locket på och inte arbetar med grundproblemen”.  

4.5.8 Information som används för att identifiera problem och skapa lösningar 
Respondenterna beskriver en otydlighet i hur man hanterar problem som uppstår: 

”Finns tendens till ältande av problem” 

”Saknas lösningsfokus” 

”Saknas någon som tar beslut” 

4.5.9 Kulturens stöd för ett kvalitetsledningssystem perspektiv 
Respondenterna visar på en vilja till förändring och samtidigt en tanke om att det finns en 
kultur som kan hindra en förändring, att inte vilja arbeta med det som krävs och skapa 
motstånd som kan motverka varaktig förändring: 

”Ja, men kan bli bättre och det finns en vilja till förändring.” 

”Kulturen skapar ett motstånd, men man kan välja att använda motstånd som en invit till 
förändring” 

”Viljan finns, men något stoppar verklig förändring, vi ser en tendens till att Hammarö kommun 
vill visa en fin yta, fasad, lägger locket på istället för att gräva fram problemet” 

”Hammarömodellen: förändringsarbetet som efter en tid går tillbaka till det ”gamla”?” 
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5.	  Analys	  (Study)	  
I detta kapitel presenterar S, Study, i PDSA-cykeln. Här studeras och analyseras resultatet 
utifrån Kraftfältsanalys, men även utifrån den teoretiska ram som tidigare presenterats. 
Kapitlet inleds med en Kraftfältsanalys av personalen inställning till systematiskt 
kvalitetsarbete därefter följer Kraftfältsanalys om kulturen följer intentionerna för det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

5.1	  Kraftfältsanalys	  

5.1.1 Inställningen till systematiskt kvalitetsarbete 
Figur 5.1 visar en kraftfältsanalys av personalens inställning till systematiskt kvalitetsarbete. 
Resultatet visar på med- och motkrafter. Där medkrafterna är positiva i förhållande till 
systematiskt kvalitetsarbete. Motkrafterna handlar mycket om att man inte vet vad rutiner, 
processer, krav och mål är och handlar om, men även om dålig erfarenhet av ledningen som 
skulle kunna vara det största hotet i det fortsatta arbetet med ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 
_________________________________________________________________________________ 

Medkraft	   	   	  	  	  	  MÅL	   	   	  	  	  	  	  	  	  Motkraft	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Systematiskt	  kvalitetsarbete	  

__________________________________________________________________________________	  

positiv	  inställning	   	  oro	  för	  vart	  det	  leder,	  risk	  
att	  det	  rinner	  ut	  i	  sanden	  
(igen)	  

viktigt	   	  engagerad	  chef/ledning	  ett	  
måste	   	  

möjliggörare	   	   	   	   	   finns	  men	  ej	  förankrat	  

ökar	  rättssäkerhet	   hur	  kontrollerar	  vi	  att	  dessa	  
uppnås?	  

en	  förutsättning	  för	  att	  nå	  mål	   vilka	  är	  kraven,	  målen,	  
processerna,	  rutinerna?	  

kvalitet	  både	  inåt	  och	  utåt	   konkretisera	  kvalitet-‐	  vad	  
innebär	  det	  på	  
arbetsplatsen?	  

underlättar	   kan	  bli	  svårt	  i	  början	  när	  
det	  blir	  mycket	  fel-‐	  ta	  en	  
sak	  i	  taget	  

tidsbesparing	   	   	   	   	   tid	  finns	  inte	  

fokus	  på	  rätt	  saker	  i	  arbetet	   ”vad”	  finns,	  men	  ej	  ”hur”	  

delaktighet	   delfrågor	  hanteras	  vid	  olika	  
tidpunkter	  av	  olika	  chefer,	  
inget	  helhetsgrepp	  

Figur	  5.1	  Kraftfältsanalys	  av	  personalen	  på	  IFO´s	  inställning	  till	  systematiskt	  kvalitetsarbete	  
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Yukl (2012) menar att det är lättare att påverka en organisationsstruktur i förändring. Enheten 
som studerats har nyligen genomgått organisationsförändring samtidigt som de sedan cirka ett 
år tillbaka har ny chef. Detta skulle kunna vara positivt ur förändringssynpunkt.  Chefen har 
dessutom gjort en intresseanalys avseende inställning till förbättringsarbete samt förankrat 
arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete genom att beskriva innebörden 
samt medarbetares och ledningens ansvar vilket även det skulle kunna ses som positivt. Enligt 
Yukl måste man innan man startar ett förändringsarbete ha förankrat hos ledningen. Roller 
och ansvar ska vara tydligt fördelade och handlingsplanen ska tydliggöra i vilken ordning alla 
steg ska tas. Ledningen måste visa sitt fulla stöd för arbetet och visa varför det är så viktigt att 
förändringen sker. Även Moss, Papastefanou och Tubbs (2012)  menar att medarbetare som är 
informerade om kommande händelser blir bekräftade, känner tillhörighet, delaktighet och kan 
påverka sin egen arbetsroll.  
 
Holt, Armenakis, Feild och Harris (2007) studie tyder på att förändringsberedskap påverkas 
av de anställdas föreställningar om att de har förmågan att genomföra en föreslagen 
förändring, att ledare är engagerade i föreslagen förändring samt att föreslagen förändring är 
till fördel för organisationens medlemmar samt att föreslagen förändring är lämplig för 
organisationen. Respondenternas inställning till förändring på enheten var positiv och även 
positivt inställda till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Inställningen vittnade 
dock även om en viss tveksamhet till varaktig förändring vilket kan betyda att det funnits 
tidigare glapp att förändringar inte överensstämt med visionen, kvaliteten på relationen mellan 
anställd och chef inte varit bra, arbetsmotivationen samt självständighet i sin roll inte varit 
tillfredställande. Faktorer som enligt Turner Parish, Cadwallader och Busch (2008) påverkar 
förändringsengagemanget hos medarbetare. Agboola (2011) framhåller att medarbetare sällan 
motverkar en förändringsprocess som de varit delaktiga i. Något som skulle kunna tala för en 
positiv utveckling för förändring på den studerade enheten. Agboola hävdar dock att bristande 
förtroende uppstår som en naturlig följd av att medarbetaren inte tror att en förändring är 
nödvändig eller genomförbar. Respondenternas svar vittnar om en tanke om att förändringar 
tenterar att återgå till det gamla vilket kan vara ett hinder utvecklingen av ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete över tid. 
 
Likaså är det enligt Yukl (2012) troligare att förändringsprocessen blir effektiv om 
medarbetarna litar på sin ledare. Resultatet visar att det saknats förtroende för ledningen och 
vilket kan bli en stor utmaning för nuvarande chef. Även Agboola (2011) framhåller att 
ledaren ska ha förmåga att lyssna både på det som sägs och det som inte sägs. Ledaren måste 
vara noggrann med att informera sig om att medarbetarna förstått organisationens syfte och 
intention till förändringen korrekt. Ledaren måste också bemöda sig med att försöka förstå 
anledningen till missnöje och klagomål hos sina medarbetare. Yukl menar även att bland de 
grundläggande ledarskapsprocesserna finns bland annat förbättra medlemmars rolltydlighet 
och kunskap samt skapa engagemang för gemensamma mål. Han framhåller även att ett sätt 
att underlätta grupplärande är granskningar av dialogsessioner och aktiviteter. Föreliggande 
studie och dess design torde utgöra en god grund för att skapa tillit. Medarbetarna har fått vara 
aktivt deltagande i genomförandet och fått berätta om hur de förhåller sig till enheten utifrån 
ett kulturperspektiv, men även fått berätta om sin inställning till förändringsarbete och 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och samtidigt fått utrycka förväntningar på 
chef och ledare, men även fått veta vilka förväntningar ledaren har på dem.  
 
Bergman och Klevsjö (2007) skriver om kopplingen mellan kvalitet och arbetsmiljö och säger 
att förutsättningar som krävs för engagemang och motivation är ett brett resursutnyttjande, 
meningsfulla arbetsuppgifter och återkoppling av resultat. Respondenterna uttrycker stöd för 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och menar att det skapar förutsättning för att 
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ha fokus på rätt saker i arbetet och efterfrågar även hur man skall kontrollera att dessa uppnås 
och att förväntningar på ledaren bland annat handlade om uppföljning. 

5.1.2 Kultur och intentionerna för det systematiska kvalitetsarbetet 
Figur 5.2 visar på en kraftfältsanalys, på mot- och medkrafter utifrån om kulturen på IFO 
följer intentionerna för det systematiska kvalitetsarbetet på enheten. Analysen visar på en rad 
motkrafter, men även på medkrafter. Motkrafterna säger mycket om hur kulturen på enheten 
är precis vid undersökningstillfället och ger en negativ bild av en förbättringskultur. Dock 
visar medkrafterna på en positiv bild som kan ha betydelse för hur en förändring av kulturen 
kan utvecklas över tid. 

_______________________________________________________________________________ 

Medkraft	   	   	  	  	  	  MÅL	   	   	  	  	  	  	  	  	  Motkraft	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Systematiskt	  kvalitetsarbete	  

_________________________________________________________________________________	  

ledningens	  ansvar	   	  oro	  för	  vart	  det	  leder,	  risk	  
att	  det	  rinner	  ut	  i	  sanden	  
(igen),	  chefen	  som	  hotet	  

personalens	  ansvar	   	  nedlåtande	  jargong	  om	  
klienter	  och	  kollegor	  

delaktighet	   	  envägs	  information	  som	  
inte	  förankras,	  delfrågor	  
hanteras	  vid	  olika	  
tidpunkter	  av	  olika	  chefer	  

kunskap	   konkretisera	  kvalitet-‐	  vad	  
innebär	  det	  på	  
arbetsplatsen?	  

systematik	   hur	  kontrollerar	  vi	  att	  dessa	  
uppnås?	  

rutiner	   vilka	  är	  rutinerna?	  

processer	   vilka	  är	  processerna?	  

helhet	   vilka	  är	  målen?	  Negativ	  ton	  
kring	  historien	  om	  chefer,	  
kollegor	  och	  arbetssätt,	  
Hammarömodellen-‐	  
förändringar	  återgår	  till	  det	  
som	  var	  tidigare,	  fin	  fasad	  
som	  inte	  vill	  ta	  tag	  i	  
problemen	  

Figur	  5.2	  Kraftfältsanalys	  om	  kulturen	  på	  IFO	  följer	  intentionerna	  för	  det	  systematiska	  kvalitetsarbetet	  
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Kultur växer fram under påverkan av organisationsinterna förhållanden, omgivningens 
möjligheter, begränsningar och krav (Abrahamsson & Aarum, 2007). Här röns ansträngda 
organisationsinterna förhållanden som hopplöshet, stress, otydliga budskap och nedlåtande 
bild genom icke-verbal kommunikation, nedlåtande jargong om klienter och kollegor samt om 
chefen som hotet. Omgivnings möjligheter är svåra att urskilja, men det verkar ändå som att 
ledningen inte har haft en positiv klang på enheten vilket skulle kunna förklaras med att 
förutsättningarna kan ha utgjort både begräsningar och krav vilket inte lett till någon positiv 
kulturell utveckling.  

Ingelsson (2013) visar i sin avhandling att kultur och ledarskap är viktiga faktorer att ta 
hänsyn till när kvalitetssystem skall implementeras i en organisation. Ingelsson menar även att 
det kan vara svårt att uppnå kundnöjdhet om inte organisationen anammat kvalitetssystemets 
värden. Av resultatet framkommer det som kan tolkas som negativt sett ur kundsynpunkt; 
förändringar som återgår till det gamla, negativ bild av handläggare och om ledning, rörig 
organisation och dålig samordning mellan grupperna. Ett resultat som tyder på att man i 
dagsläget inte anammat kvalitetssystemets värden. Resultatet visar även att ledarskapet 
tillskrivs stor betydelse då ledaren/chefen beskrivs både som ett hot, men även som messias. 

Utifrån ett symboliskt perspektiv på kultur menar Bolman och Deal (2008) att historier och 
berättelser i organisationer och verksamheter gör klart vart organisationer står för och vad 
som måste göras. Svaren vittnar om en dubbelhet där man å ena sidan lyfter fram delar som 
”en bra organisation, en mjukhet, att vi hjälper, rättssäker, likabehandling, tydlighet som 
skapat trygghet, sammanhang, å den andra förmedlas en nedlåtande bild, spretig organisation, 
”Hammarömodellen” som handlar om att förändring återgår till det gamla, en negativ ton 
kring historier om chefer, kollegor och arbetssätt. I effektiva organisationer finns det många 
bra historier, men historier kan även dölja misslyckanden.  

Bolman och Deal (2008) hänvisar till Armstrong (1992) som menar att historieberättande är 
ett enkelt sätt att marknadsföra och sälja, sprida information, budskap samt att sprida 
företagstraditioner. Vidare utgör historier och berättelser möjligheter att sprida 
organisationers myter samtidigt som de upprätthåller och skapar traditioner.  Både innanför 
och utanför organisationen fungerar historier och berättelser som ett sätt att förmedla identitet, 
värderingar, information, etik, men även stöd, hopp och vägledning. Här finns utsagor om 
ledarskapet, delaktighet, eller icke delaktighet samt berättelser om hur man förhåller sig till 
varandra. Det finns även en tanke om kommunen som helhet, att det skulle upprätthållas en 
fasad, men även om att försök till förändringar går tillbaka till det gamla. Detta torde vara ett 
sätt att upprätthålla och skapa traditioner, förmedla värderingar, men även att marknadsföra 
sin arbetsplats på ett kan tyckas inte så positivt sätt. 

Balthazard, Cooke och Potter (2006) studie visar att det finns negativa effekter av 
dysfunktionella defensiva stilar, men även att det finns en positiv effekt av konstruktiva stilar. 
Sammantaget visar studien på att kulturella dysfunktionella stilar tydligt är kopplat till 
förluster i driftseffektivitet och effektivitet. Utifrån svaren vittnar de om att effektiviteten kan 
vara påverkad. Det finns en antydan om en dysfunktionell defensiv både från personal på 
enheten och från ledning, där det finns beskrivet att man klagar, strider, är förmanande, 
använder härskarteknik, nedlåtande jargong, tillrättavisningar, brysk, gränsfall hotfullt 
maktutövande, envägs information som inte förankras som leder till negativ utveckling. 

Sörqvist (2004) hävdar att om målet att skapa en kultur där förbättringsarbetet utgör en del av 
det vardagliga förbättringsarbetet, kräver det att ledningen är del av förbättringsarbetet och 
skapar goda förutsättningar för att det skall fungera. Svaren vittnar om tillrättavisningar, inte 
prata över gränserna, bryskt, gränsfall hotfullt maktutövande, nedlåtande jargong om klienter 
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och kollegor, men även att det saknas någon som tar beslut, och att det finns en kultur som 
skapar motstånd. 

Sörqvist (2004) skiljer på tillfälliga och kroniska problem. Om tillfälliga problem blir alltför 
många kan de lägga grunden till en ”fixarkultur” där stora resurser läggs på att lösa tillfälliga 
problem och inte de egentliga grundorsakerna, verksamhetens kroniska problem. Svaren visar 
på en tendens som stödjer Sörqvist teori där enheten lyft fram att det finns en tanke om att 
”man lägger locket på” och inte arbetar med grundproblemen. Det finns även en tanke om att 
något stoppar verklig förändring. Tylefors (2007) menar att det finns tre kulturer inom de 
politiskt styrda organisationerna; den professionella, den administrativa och den politiska. 
Dessa kulturer har sinsemellan olika normer, principer och kriterier för framgång. 
Respondenterna menar att det finns ett informationsflöde som handlar om att man inte får 
pratat över gränserna, tillrättavisningar och härskarteknik och gränsfall hotfullt maktutövande. 
Lumby (2012) menar att ledare inte uppmuntras tillräckligt att fokusera på kultur vilket leder 
till att kulturen tenderar att förbli ojämlik i organisationer. 

Sörqvist (2004) framhåller vikten av att inte enbart fokusera på tekniska förbättringar då 
risken är stor att attitydmässiga förbättringar åsidosätts och förbättringsarbetet misslyckas. 
Socialförvaltningen har fått beröm för sitt ledningssystem i hela landet det är dock tydligt att 
enheten IFO inte delar den uppfattningen, det finns till och med antydningar till att Hammarö 
kommun vill visa upp en fin fasad utåt. Det finns även en uppfattning om att andra både inom 
organisationen och utanför ser IFO som oviktiga, jobbiga, besvärliga, att det är en spretig 
organisation, att personer klagar, strider, samt att det finns tendens till ältande av problem. 
 
Lee och Yu (2004) har i sin studie bland annat undersökt hur kultur påverkar organisationers 
kapacitet och fann att kultur påverkar olika organisatoriska processer och resultat vilket i sin 
tur gör att de med sin studie vill framhålla att kultur har förmåga att påverka organisationer 
kapacitet.  Upplevelsen av information och budskap som förmedlas till klienterna av 
medarbetare är att det är en rörig organisation, dålig samordning, oenighet, saknar tilltro till 
ledning, rörigt budskap, stress, olika bedömningar och beslut beroende på vilken grupp man 
som klient möter på enheten. Indikatorer som skulle kunna tyda på en försämrad kapacitet på 
enheten. 

SQMA- Kvalitetsutmaningar söker svar” (2012) visar att etablera och utveckla en positiv 
förbättringskultur har stor betydelse för förändringsarbetets framgång medan en negativ kan 
motverka. Resultatet visar på en nuvarande kultur av negativ karaktär vilket skulle kunna 
påverka förändringsarbetets framgång. SQMA lyfter även fram kulturens betydelse för 
framgångsrik verksamhetsutveckling som en grundläggande och betydelsefull 
konkurrensfaktor. Rådande kultur vid den granskade enheten skulle kunna motverka 
framgångsrik verksamhetsutveckling och riskerar att inte följa Hammarö kommuns 
framgångar i kvalitetssammanhang i framtiden. 
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6.	  Slutsatser	  
Syftet med studien var att genom tillämpning av kultur- och kraftfältsanalys studera hur väl 
förbered en enhet inom socialtjänsten är att följa intentionerna för systematiskt kvalitetsarbete 
inom socialtjänsten.  

För att uppnå syftet skulle följande frågeställningar besvaras:  

• Vad är personalens inställning till systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten? 
• Vilken kultur råder inom enheten? 
• Hur följer kulturen intentionerna för det systematiska kvalitetsarbetet? 

Syftet med studien kan sägas vara uppnått. Studien kan sägas ge en bild av hur väl förbered en 
enhet inom socialtjänsten är att följa intentioner för det systematiska kvalitetsarbetet inom 
socialtjänsten. 

Utifrån syftet med studien dras slutsatsen att enheten inte är fullt ut förberedd för att arbeta 
utifrån intentionerna för det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänsten. Det finns en 
villighet till förändring och förbättring samt ett visat intresse för ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, men samtidigt en misstro till ledning och brister i kunskap om 
utförandet av systematiskt kvalitetsarbete.  

Utifrån kultur- och kraftfältsanalys kan man säga att ur ett kulturperspektiv finns det en kultur 
av att inte genomföra det som planeras, att ha en nedlåtande syn på ledning och medarbetar 
samt att omgivningen förmedlar en bild av organisationen som ostrukturerad, oorganiserad 
och besvärlig. Kraftfältanalysen ger en bild av med- och motkrafter som ändå ger en viss 
positiv riktning. Inledningsvis verkar det ändå som att det finns en positiv inställning till 
systematiskt kvalitetsarbete, dock pekar även resultatet på att det finns tvivel om förändring 
över tid. Stort ansvar läggs på ledningen och samtidigt finns önskan om delaktighet. 

Ett fortsatt arbete med att systematisera kvalitetsarbete på enheten är att rekommendera, 
tydliga mål och delmål för arbetet samtidigt som kulturens betydelse bör lyftas fram parallellt 
med det arbetet. Riktlinjerna och allmänna råd för ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 bör implementeras på enheten fullt ut för att arbetet skall 
bli gynnsamt över tid. För att inte arbetet skall ”gå tillbaka till det gamla” bör regelbunden 
uppföljning av mål och delmål genomföras. Det bör även finnas en tydlig beskrivning av 
ledningens förväntningar på arbetet samt en närvarande chef som leder, fördelar och följer 
upp arbetet och som samtidigt är lyhörd för negativ jargong. 

Studien kan ha relevans för socialtjänstens arbete med ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Studien ger en bild av hur tillämpningen av kultur- och kraftfältsanalys kan 
användas för att ge en bild av den kultur som råder på en arbetsplats och som i sin tur kan 
skapa förståelse för resultatet på enheten och enhetens roll i organisationen. Studien ger 
samtidigt en bild av hur arbetet med systematiskt kvalitetsarbete kan presenteras och inledas.  
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7.	  Diskussion	  (Act)	  
SQMA- Kvalitetsutmaningar söker svar” (2012) visar att etablera och utveckla en positiv 
förbättringskultur har stor betydelse för förändringsarbetets framgång medan en negativ kan 
motverka. Rådande kultur vid den granskade enheten skulle kunna motverka framgångsrik 
verksamhetsutveckling och riskerar att inte följa Hammarö kommuns framgångar i 
kvalitetssammanhang i framtiden. Frågan som återkommer är vad det är som gör att delar av 
socialförvaltningen har fått goda vitsord när det gäller kvalitetsarbetet, men att upplevelsen 
internt på enheten är att det inte finns förutsättningar för en förbättringskultur. Svaren vittnar 
till och med om att det visas upp en fasad som gömmer de egentliga problemen. Vad svaren 
inte berättar är om fasaden gäller enbart den granskade enheten eller om det handlar om 
kommunen i stort och vad skulle då denna fasad ha för syfte?  

En slags förklaringsmodell skulle kunna vara att se på den studerade gruppen som att bilden 
dem själva projiceras ut på andra och tänkt om det delvis handlar om att medarbetarna på IFO 
har en dålig självbild och dåligt självförtroende. Det skulle kunna vara så eftersom resultatet 
visar på en okunskap om hur organisationen fungerar med avseende på rutiner, arbetssätt och 
processer. Till stor del kan dock en sådan brist på självförtroende handla om ett bristande 
ledarskap som misslyckats med att inge hopp, stöd och engagemang. 

Yukl (2012) menar att det är lättare att påverka en organisationsstruktur i förändring. Enheten 
som studerats har nyligen genomgått organisationsförändring samtidigt som de sedan cirka ett 
år tillbaka har ny chef. Detta skulle kunna vara positivt ur förändringssynpunkt. Det är nu som 
chefen har möjlighet att visa vägen och lägga en grund för hur förbättringsarbetet ska hanteras 
på enheten. Utifrån resultatet finns kunskap om tidigare erfarenheter, förväntningar och 
bristande kunskaper. Om bara chefen kan hitta medarbetarna och försöka förstå var de 
befinner sig i förhållande till sina arbetsuppgifter och inställningen till systematiskt 
kvalitetsarbete finns förutsättningarna för att förbättringsarbete kan hålla över tid. Det finns då 
utrymme att skapa mål och delmål för det vardagliga arbetet och samtidigt fortsätta arbetet 
med implementering av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Agboola (2011) 
framhåller att medarbetare sällan motverkar en förändringsprocess som de varit delaktiga i. 
Något som skulle kunna tala för en positiv utveckling för förändring på den studerade 
enheten.  
 
Balthazard, Cooke och Potter (2006) studie visar att det finns negativa effekter av 
dysfunktionella defensiva stilar, men även att det finns en positiv effekt av konstruktiva stilar. 
Sammantaget visar studien på att kulturella dysfunktionella stilar tydligt är kopplat till 
förluster i driftseffektivitet och effektivitet. Utifrån svaren vittnar de om att effektiviteten kan 
vara påverkad. Det finns en antydan om en dysfunktionell defensiv både från personal på 
enheten och från ledning. Här finns en risk att det har gått så långt att både ledning och 
medarbetare förhåller sig likande till varandra vilket kan göra att förändringsbenägenhet är 
status quo. Risken är att det heller inte längre handlar om person utan om rollen och att det 
därför inte har någon betydelse om ledaren byts ut eller inte och vise versa. I teorikapitlet 
belystes utifrån Abrahamsson och Aarum (2007) kultur utifrån att man kan se på kultur i 
organisationer som att organisationer har kulturer eller att organisationer är kulturer. 
Beroende på hur man väljer att förhålla sig kan det utgöra ett hinder för förbättringskultur i 
vald organisation. 

Lee och Yu (2004) har i sin studie bland annat undersökt hur kultur påverkar organisationers 
kapacitet och fann att kultur påverkar olika organisatoriska processer och resultat vilket i sin 
tur gör att de med sin studie vill framhålla att kultur har förmåga att påverka organisationer 
kapacitet.  Upplevelsen av information och budskap som förmedlas till klienterna av 
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medarbetare är att det är en rörig organisation, dålig samordning, oenighet, saknar tilltro till 
ledning, rörigt budskap, stress, olika bedömningar och beslut beroende på vilken grupp man 
som klient möter på enheten. Indikatorer som skulle kunna tyda på en försämrad kapacitet på 
enheten. 

Sörqvist (2004) skiljer på tillfälliga och kroniska problem. Om tillfälliga problem blir alltför 
många kan de lägga grunden till en ”fixarkultur” där stora resurser läggs på att lösa tillfälliga 
problem och inte de egentliga grundorsakerna, verksamhetens kroniska problem. Svaren visar 
på en tendens som stödjer Sörqvist teori där enheten lyft fram att det finns en tanke om att 
”man lägger locket på” och inte arbetar med grundproblemen. Det finns även en tanke om att 
något stoppar verklig förändring. Tylefors (2007) menar att det finns tre kulturer inom de 
politiskt styrda organisationerna; den professionella, den administrativa och den politiska. 
Dessa kulturer har sinsemellan olika normer, principer och kriterier för framgång. 
Respondenterna menar att det finns ett informationsflöde som handlar om att man inte får 
pratat över gränserna, tillrättavisningar och härskarteknik och gränsfall hotfullt maktutövande. 
Tänk om detta ”något” som stoppar verklig förändring kan stå för att det finns kulturer inom 
Hammarö kommuns som inte stödjer varandra sinsemellan och som ännu inte har identifierats 
och därför finns det en föreställning om att ”man lägger locket på”, men att det egentligen inte 
är medvetet? Lumby (2012) menar att ledare inte uppmuntras tillräckligt att fokusera på kultur 
vilket leder till att kulturen tenderar att förbli ojämlik i organisationer. 

Sörqvist (2004) framhåller även vikten av att inte enbart fokusera på tekniska förbättringar då 
risken är stor att attitydmässiga förbättringar åsidosätts och förbättringsarbetet misslyckas. 
Socialförvaltningen har fått beröm för sitt ledningssystem i hela landet det är dock tydligt att 
enheten IFO inte delar den uppfattningen, det finns till och med antydningar till att Hammarö 
kommun vill visa upp en fin fasad utåt. Det finns även en uppfattning om att andra både inom 
organisationen och utanför ser IFO som oviktiga, jobbiga, besvärliga, att det är en spretig 
organisation, att personer klagar, strider, samt att det finns tendens till ältande av problem. 
Risken är att ledningssystemets värden inte kommer att anammas om inte samtidigt kulturens 
betydelse för förändring tydliggörs. 
 
Ingelsson (2013) visar i sin avhandling att kultur och ledarskap är viktiga faktorer att ta 
hänsyn till när kvalitetssystem skall implementeras i en organisation. Ingelsson menar även att 
det kan vara svårt att uppnå kundnöjdhet om inte organisationen anammat kvalitetssystemets 
värden. Av resultatet framkommer det som kan tolkas som negativt sett ur kundsynpunkt; 
förändringar som återgår till det gamla, negativ bild av handläggare och om ledning, rörig 
organisation och dålig samordning mellan grupperna. Ett resultat som tyder på att man i 
dagsläget inte anammat kvalitetssystemets värden. 

7.1	  Metoddiskussion	  
Studiens syfte var att genom kultur- och kraftfältsanalys studera hur väl förberedda en enhet 
är att följa intentionerna för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten. En kvalitativ 
metodik med en hermeneutisk ansats valdes. Val av metodik och perspektiv bygger på att 
studien har som avsikt att samla in data att kategorisera för att sedan tolka, upptäcka mönster 
och kanske hitta sådant som inte direkt framkommit omedelbart ur data som samlats in. 
Arbetet utfördes inom ramen för aktionsforskning som ger forskaren möjlighet att 
tillsammans med en grupp lösa problem samt förstå och beskriva förändring över tid. PDSA-
cykeln valdes som ett sätt att hantera aktionsforskning som angreppssätt för att genomföra 
undersökningen. Om i stället en kvantitativ ansats tillämpats skulle visserligen data kunnat 
samlas in till exempel med hjälp av en enkät. Ett sådant angreppssätt hade dock inte 
möjliggjort att studera en process på samma sätt som PSDA-cykeln gav utrymme för. 
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Aktionsforskning förespråkas även i avseendet att den engagerar och involverar människor.	  
Innovativ problemlösning som modell för genomförande skulle även förstärka kreativitet och 
nytänkande i gruppen. Den kvalitativa ansatsen skulle dock ha kunnat kompletteras med 
exempelvis intervjuer för att få ännu en dimension av kulturen på enheten. 	  

Fallstudien brukar kritiseras för att dess resultat inte är generaliserbart. Som fall att studera 
valdes IFO då målsättningen var att studera olika förhållanden inom enheten. 
Undersökningspersonerna bedöms vara representativa för den population utifrån vilken 
slutsatser skall dras. Själva genomförandet gjordes avskilt med hela gruppen vid två olika 
tillfällen och avsikten var att studera och dra slutsatser om vald organisation och inte 
generalisera situationer och/eller andra populationer än det som undersökt vilket kan sägas 
påverka den externa validiteten. Att observera och ställa frågor kan förstås uppfattas olika av 
olika individer och individer kan förstås även påverka andra. I de olika grupperna återkommer 
dock flera liknande svar vilket skulle kunna svara för att insamling av data skett på ett 
tillförlitligt sätt vilket skulle kunna påverka reliabiliteten i en positiv riktning. 

Värdet i studien ligger i att det i Sverige idag finns ett pågående arbete med att implementera 
eller revidera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Kulturens 
betydelse av effektivitet och framgångsrikt kvalitetsarbete kan inte nog belysas. Studien kan 
ge inspiration till ledare och organisationer, främst inom socialtjänsten, att förena systematiskt 
kvalitetsarbete och arbetet med kultur.  Studien ger även en bild av aktionsforskning och 
tillämpning av PDSA-cykeln som ger forskaren möjlighet att arbeta vidare med nya uppslag. I 
detta fall med kultur som ett problemområde kontra det systematiska förbättringsarbetet på 
enheten.  

Fortsatt forskning bör ha fokus på ledarskapets betydelse avseende organisationskultur, men 
det saknas även forskning som visar hur förbättringskultur skapas som stäcker sig över 
organisations- och professionsgränserna. 	    
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Bilaga	  A	  Kulturanalys	  
Varje	  organisation	  har	  en	  social	  kultur	  som	  består	  av	  symboler,	  roller,	  relationer,	  normer	  och	  
värderingar	  som	  kommuniceras	  i	  en	  mängd	  olika	  sätt.	  Studera	  kultur	  innebär	  att	  identifiera	  och	  
granska	  information	  och	  meddelanden,	  metaforer,	  olika	  symboler,	  bland	  annat	  retorik,	  bilder,	  
grupptillhörighet,	  färger	  och	  placering	  av	  möbler.	  Nedan	  följer	  en	  kort	  översikt	  av	  saker	  man	  kan	  ta	  
hänsyn	  till	  när	  man	  studerar	  kultur.	  	  

	  

Dela	  in	  er	  i	  grupper	  och	  försök	  att	  besvara	  frågorna.	  Besvara	  därefter	  den	  slutliga	  frågeställningen.	  

	  

	  

•	  Vilken	  typ	  av	  information	  är	  känd	  i	  organisationen?	  (formell	  och	  informell)	  

•	  Vem	  är	  kommunikatör	  av	  information?	  Vem	  är	  mottagaren	  av	  information?	  

•	  Vilka	  berättelser	  berättas	  om	  i	  organisationen?	  

•	  Vilken	  information	  får	  ni	  från	  kunderna/klienterna?	  

•	  Vilka	  budskap	  får	  kunderna/klienterna	  från	  medarbetarna?	  

•	  Vilken	  typ	  av	  retorik	  och	  språk	  används	  för	  att	  förmedla	  information?	  

•	  Hur	  arbetar	  människor	  med	  information	  för	  att	  skapa	  förändring	  i	  organisationen?	  

•	  Hur	  är	  information	  som	  används	  för	  att	  identifiera	  problem	  och	  skapa	  lösningar?	  

	  

	  

	  

Slutlig	  frågeställningen:	  Stödjer	  kulturen	  ett	  kvalitetsledningssystem	  perspektiv	  eller	  skapar	  det	  ett	  
motstånd	  mot	  förändring?	  

	  


