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Abstract

Work methodology for quality development

Tina Larssen

In organisations today, it has become more important to work with quality
development, to be able to handle and meet the rapid changes in the society. 
For this report, a case study has been done on a unit that works with development
and administration for a Social administration, to see how they work with quality
development today, and how it can be improved. Theories on quality development
and continues improvements, together with research made on how to lead change
has been applied in this study. The result shows that a key factor that needs to be
improved, to be able to work with quality development, is to make clearer definitions
of the projects from start, so that they can be analysed and developed when finished.
The presented recommendation for this is to use a more structured work
methodology when starting a new project. This could help the employers to get a
better definition of the expectations of the project, along with a plan for follow-up,
that needs to be done to keep evolving in the unit. This methodology can hopefully
lead to that the culture, that today is focused on doing, can shift towards prioritizing
more time for planning and development. This is central if the organisation wants to
work with continues improvements.

Key words: Continues improvements, lead change, learning organisation, quality
development.
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Sammanfattning 

Att arbeta med kvalitetsutveckling i organisationer har blivit allt mer centralt, för att 

försöka att möta den snabba förändring som sker, och samhällets förväntningar. I denna rapport 

har en enhet som arbetar med utvecklingsuppdrag och administrativa uppgifter i en 

socialförvaltning undersökts genom en fallstudie, för att se hur de arbetar med 

kvalitetsutveckling, och hur det arbetet skulle kunna utvecklas. Teorier kring Hörnstensmodellen 

och att bli en lärande organisation, samt forskning kring att leda förändring, har legat till grund 

för arbetet. Resultatet visar att det är framförallt svårigheter kring att få till en klar definition av 

uppdragen som gör att det blir svårt att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling, då det blir svårt 

att följa upp och utveckla, när inga klara förväntningar är preciserade från början. Det 

förbättringsförslag som är presenterat handlar om ett mer strukturerat arbetssätt i uppstarten av 

uppdragen, som kan leda till att de definieras tydligare. Den mall som rekommenderas att fyllas i 

vid start, ska dessutom innefatta uppföljningsplaner och ger möjlighet till enkel uppföljning av 

det egna arbetet. Mallen kan förhoppningsvis leda till att kulturen som idag fokuserar på att göra, 

kan börja gå mot att mer planering och uppföljning också innefattas i arbetet. Det är väsentligt att 

enheten försöker att bli bättre på att följa upp och utveckla, om de ska kunna arbeta med offensiv 

kvalitetsutveckling på ett mer givande sätt i framtiden. 

 

Nyckelord: hörnstensmodellen, kvalitetsutveckling, leda förändring, lärande 

organisation, ständig förbättring,  

 



 

 

 

Förord 

Undertecknad är väldigt tacksam för att hon har fått möjligheten att komma till Kansli och 

utvecklingsenheten och studera deras arbetssätt. Enhetschefen, som har varit handledare, har varit 

en bra stöttepelare och bidragit med mycket positiv energi till arbetet. Drivkraften som hon har i 

frågan kring kvalitetsutveckling har också hjälpt till att få övriga medarbetare inom enheten att 

vilja ta sig an ämnet. Hennes kunskap och erfarenheter har gett undertecknad en djupare inblick i 

områden som ledarskap och arbetskultur. All kunskap som undertecknad har fått kan inte 

presenteras i rapporten, men den bärs med vidare in i framtida arbeten. Ämnesgranskare Anette 

Oxenswärdh har funnits till hand genom hela arbetet och gett bra konstruktiv feedback och hjälp i 

arbetet med att sammanställa denna rapport. Att alla medarbetare har ställt upp på intervjuer och 

diskussioner har gett en bra grund för forskningen, och undertecknad känner att arbetet har gett 

dem möjlighet att börja ställa frågor kring sitt arbetssätt. Genom bra stöd och den positiva anda 

som har funnits i projektet har undersökningen varit en bra lärandeprocess som undertecknad 

tackar ödmjukast för, och hoppas att även enheten känner att de har fått ut något positivt av 

samarbetet.  

 

Tina Larssen 

Anderstorp, Juni 
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Begreppslista 

➢ Hörnstensmodellen – En modell för att arbeta med offensivkvalitetsutveckling. 

Innefattar: Sätta kunderna i centrum, arbeta med processer, basera beslut på fakta, 

arbeta ständigt med förbättringar, skapa förutsättningar för delaktighet och 

engagerat ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40). 

➢ PDSA-Cykel – Ett arbetssätt för att bli en lärande organisation. PDSA, Plan, Do, 

Study, Act, står vid en svensk översättning för, Planera, Gör, Studera och Lär. 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46).   

➢ SWOT-Analys – SWOT står för strengths, weaknesess, opportunities och threats. 

Genom att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot som gäller för 

organisationen kan en nulägesbild fås (Tonnquist, 2014, s. 64).  
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1. Introduktion 

Offensiv kvalitetsutveckling är det ämne som ligger till grund för rapporten. I kapitel 1 

introduceras ämnet genom en presentation av bakgrund och syfte, tillsammans med att den valda 

organisationen beskrivs. Förutsättningarna som beskrivs i kapitlet har satt ramarna för 

undersökningen och resultatet har formats efter dessa förutsättningar.  

  

1.1. Inledning 

Utefter hur världen ser ut idag, måste organisationer vara medvetna om, och försöka att 

arbeta för att kunna hantera den snabba utveckling som sker. Teknik och nya lösningar utvecklas 

i snabbare takt än människan oftast kan hantera och förhålla sig till. Människors förväntningar på 

varor och tjänster utvecklas allt eftersom ny teknik presenteras. Det som är en bra och önskvärd 

lösning idag är troligen inte en tillräckligt bra lösning för morgondagen. Dessa förutsättningar 

ställer krav på organisationer och deras sätt att arbeta för att utvecklas. För att lyckas tillgodose 

kundernas förväntningar måste de ständigt höja sin kvalitet och försöka att prestera bättre idag än 

igår. Att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling är ett sätt att möta den utmaningen och försöka 

få organisationen att utvecklas genom att fokusera på kunden. I Sverige och även i andra delar av 

världen, har det också blivit ett allt större fokus på medarbetaren och dess utveckling. Att 

utveckla medarbetare kan leda till att deras motivation höjs och att de presterar bättre i sitt arbete. 

Medarbetarna är oftast den största resursen som en organisation har och deras utveckling bidrar 

därför oftast till organisationens utveckling som helhet. Medarbetarnas delaktighet är en viktig 

hörnsten i arbetet med offensiv kvalitetsutveckling. 

För en socialförvaltning som den studerade enheten arbetar inom, innebär det att vården 

som ges och det sätt som brukarna möts på ständigt måste utvärderas och utvecklas, för att 

försöka leva upp till medborgarnas förväntningar på vad en bra vård och omsorg är, och se till 

hur den förväntan förändras med tiden. Att en utvecklingsenhet har bildats i förvaltningen visar 

på att kommunledningen förstår att förbättringsarbete måste prioriteras för att försöka följa med i 

samhällsutvecklingen. Det utvecklingsarbete som sker i enheten bör inkludera medarbetarnas 

utveckling så väl som en utveckling av de tjänster som organisationen levererar till medborgaren, 

samt att se till att lagar och regler följs. På så sätt kan de ha en större möjlighet att leva upp till 

brukarnas förväntningar. Genom att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling kan dessa fördelar 

uppnås.   
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1.2. Bakgrundsbeskrivning  

Organisationen som har studerats är en enhet inom en socialförvaltning som arbetar med 

kansli och utvecklingsprocesser. Deras uppgift är att stödja de övriga arbetsområdena inom 

förvaltningen med administrativa uppgifter, utveckling och kvalitetssäkring. Enheten levererar 

sina tjänster till interna kunder. Målet med tjänsterna är att de interna kunderna ska få bättre 

möjligheter att leva upp till de externa kundernas förväntningar och de krav som finns enligt lagar 

och regler. Enheten består av två grupper, en kansligrupp och en utvecklingsgrupp. I 

kansligruppen har medarbetarna till uppgift att bistå med administrativa uppgifter, och se till att 

hela nämndprocessen fungerar. Det innefattar mycket logistik: Insamling och förmedling av 

material, planera och sammankalla berörda personer till möten, samt dokumentation och 

arkivering. Utvecklingsgruppen arbetar med digitalisering, utredning, utveckling och 

kvalitetssäkring för de övriga områdena inom förvaltningen. Enhetens arbete styrs till stor del av 

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (Socialstyrelsen, u.d.). Utvecklingsuppdragen ligger på lite olika 

nivåer och inriktningar för att utveckla organisation gentemot lagar och regler som är gällande, 

samt det som personalen känner att de behöver. En del utvecklingsarbeten rör deras 

grunduppdrag och vissa rör processer ute på områdena, både över hela arbetsområden, och i 

mindre enheter.  

I den förstudie som har gjorts på enheten (Larssen, 2017), framkom ett behov av  

att utveckla det arbetssätt som idag används, för att på ett mer strukturerat sätt utveckla enheten 

och medarbetarna i den. Enheten arbetar idag med ett stort fokus på de interna och externa 

kunderna. De fokuserar på att utveckla de övriga områdena inom förvaltningen för att 

kvalitetssäkra den vård och omsorg som ska levereras till medborgaren. Arbetet med sin egen 

kvalitetssäkring och utveckling är inte lika prioriterad. Det kan leda till att enheten själv inte 

följer med i den utveckling som sker. Det kan också få till följd att det resultat och de lösningar 

som arbetas fram för de olika arbetsområden inte heller håller så hög kvalitet som de hade kunnat 

göra om ett mer systematiskt arbete med kvalitetsutveckling hade använts i deras egna processer. 

Den största svaghet som har identifierats är deras svårigheter i att följa upp sitt arbete och resultat 

för förändringar som införs. Att kunna utvärdera och lära sig av det vi har gjort och åstadkommit 

är viktigt för att fortsätta att utvecklas. Här har en brist identifierats hos enheten. De har idag 
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inget strukturerat eller systematiskt sätt att arbeta med sin egen utveckling, genom att följa upp 

och utvärdera på alla områden. I vissa fall görs det bra, i andra fall inte lika bra. Här hade det 

varit till fördel att hitta ett arbetssätt som kan tillämpas i alla utvecklingsuppdrag som kan 

säkerställa att viktiga moment alltid bearbetas i processen. En svårighet i lärprocessen är att i 

vissa fall äger enheten inte projektet längre än att ett förbättringsförslag har tagits fram. De 

ansvarar inte för implementeringen och uppföljning av den. Eftersom det ligger utanför deras 

process kan det vara svårt att få den feedback och samla in den data som behövs för att kunna 

utvärdera sitt arbete och resultatet. Data och feedback från uppföljning är viktig att få ta del av 

för att kunna utvecklas. Problematiken kring att få feedback och följa upp måste på något sätt 

diskuteras kring i ett förbättringsförslag. 

Undertecknad anser att arbetet med kvalitetsutveckling i den egna enheten också handlar 

om att vi ska leva som vi lär. Teorierna kring offensiv kvalitetsutveckling, som presenteras i 

teorikapitel, kapitel 2, visar på att ledarnas engagemang är viktig för att lyckas i 

utvecklingsarbetet. Om enheten förväntar sig att personalen ute på områdena ska ständigt 

utveckla sitt arbete och kvalitetssäkra det de gör, bör det även innefatta kansli och 

utvecklingsenheten. Då de i många fall kan ses som ledare i processen för att ta fram och 

implementera förändringarna även om de inte har en chefsposition. Medarbetarna i enheten kan 

dessutom ta lärdom av deras egen förändringsprocess i det arbete de nu står inför, för att få en 

större förståelse för vilka svårigheter personalen ute i verksamheten står inför vid till exempel 

införande av förändringar. De kan använda dessa kunskaper för att förbättra sitt arbete ut mot 

arbetsområdena.  
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1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett förslag på en generell arbetsmodell som kan 

införas i den valda enheten, där arbete med kvalitetsutveckling på ett strukturerat sätt innefattas.  

 

Följande frågeställningar kommer att användas: 

1. Vilka arbetsmoment blir viktiga för medarbetarna att genomföra för att kunna 

möjliggöra för kvalitetsutveckling? 

2. Vilka verktyg eller arbetssätt kan användas vid dessa moment för att försöka säkerställa 

ett bra resultat? 

3. Hur kan en implementering av denna modell se ut teoretiskt? 

 

1.4. Antaganden, avgränsningar och begräsningar 

Antagande fanns om att medarbetarna arbetar efter viss egen metodik i sitt arbete, 

antingen omedvetet eller medvetet. I de fall det rört sig om en omedveten metodik, har fokus 

legat på att sätta den på pränt, så att förståelse kring hur medarbetarna arbetar kan nås, både av 

medarbetarna och av undertecknad. Där en medveten metodik används, även om den inte innebär 

samma för alla medarbetarna, och kanske inte heller är grundad i en struktur som är gällande för 

enheten, är gemensamma nämnare den viktigaste kunskapen att ta del av. Kunskapen kring den 

metodik som redan finns i enheten måste ligga till grund för det arbetet som ska göras med att 

förbättra deras arbetssätt. Då förstudien (Larssen, 2017) inte var en heltäckande kartläggning av 

enhetens arbetssätt har en djupare analys gjorts. Kartläggningen ger svar på om den metodik som 

används i organisationen endast bör utvecklas och preciseras, eller om en ny mer systematisk 

metodik bör tas fram.   

 I förbättringsarbetet ligger fokus på metodiken kring utvecklingsarbete. Då det finns 

många olika huvudprocesser inom enheten är det svårt att hitta en metodik som passar in på alla. 

Metodiken bygger därför på en generell bas, där medarbetarna sedan kan välja vilka områden 

som är lämpliga att fördjupa sig i för de olika projekten de arbetar med. Även om inte alla 

processer analyseras kan organisationen själv ha nytta av kunskapen som kommer fram om 

förändringsteorier, i arbetet med förändringar på övriga områden i framtiden. Eftersom det har 
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funnits en begränsning av resurser har ett ingående arbetssätt inte kunnat tas fram för alla faser i 

arbetsprocessen. Här har valts att göra ett mer ingående förslag på de faser som har identifierats 

som den svåraste i nuläget. En implementering av modellen ryms inte inom arbetets ramar. 

Endast diskussion kring hur en implementation kan se ut och genomföras samt en riskanalys för 

förbättringsförslaget presenteras. En annan avgränsning som har gjorts är att inte fördjupa 

kunskaperna inom gruppens utveckling och vilken fas de ligger i. Tolkningar har gjorts på vart de 

kan befinna sig men den tolkningen bygger inte på någon djupare analys.  

Enhetschefen önskan har från början varit att arbetet med att ta fram ett 

förbättringsförslag ska bli en lärprocess för alla medlemmar i enheten. Alla har tagit del i 

diskussioner och resultat, men alla har inte haft samma möjlighet att anpassa diskussionerna och 

förslagen kring deras metodik, beroende på de avgränsningar som har gjorts, att endast se på 

utvecklingsarbete. För kansligruppen innebär det att de inte kommer påverkas lika mycket som 

utvecklingsledarna av det förslag som presenteras. De kan använda sig av den modell som tas 

fram för att analysera sitt eget arbete om de så önskar. Förslaget skulle också hjälpa dem att få en 

mer övergripande bild av arbetet som sker. Därför kommer även de att ha nytta av 

förbättringsförslaget, men de kommer inte få samma nytta av det i sitt vardagliga arbete som 

utvecklingsgruppen kan få.   

 

2. Teoretisk referensram 

I kapitel 2 presenteras teorier kring vad offensiv kvalitetsutveckling är och hur en 

organisation kan arbeta för att försöka att skapa en högre kvalitet i verksamheten. 

Hörnstensmodellens principer presenteras eftersom det är de referensramarna som har använts 

vid en analys av hur enheten arbetar idag, och hur det ser ut i jämförelse med hur man kan arbeta 

med offensiv kvalitetsutveckling. Teorier kring att vara en lärande organisation lyfts upp 

eftersom det kan leda till att organisationen och medarbetarna ständigt förbättras. PDSA-cykeln 

är det arbetssätt som presenteras i rapporten, eftersom det kan vara ett bra komplement till 

modellen, för att hörnstenen Ständigt förbättras ska kunna uppnås. Teorier kring att leda 

förändring berörs, då det arbete som enheten gör är att ta fram förslag på förbättringar, som ska 

införas i förvaltningen. Arbetet med att ta fram dessa förslag kan analyseras gentemot vad 

tidigare forskning har hittat för framgångsfaktorer för att kunna leda en sådan förändringsprocess 

på ett lyckat sätt.  
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2.1. Den teoretiska bakgrunden  

För att kunna ta fram ett förbättringsförslag som kan leda till att enheten börjar arbeta med 

offensiv kvalitetsutveckling på ett mer strukturerat sätt i det egna arbetet, måste teorier kring vad 

offensiv kvalitetsutveckling är redogöras för. För denna forskning har modeller som 

Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40) och PDSA-cykel (Bergman & Klefsjö, 

2012, ss. 228-229) varit grundstommen för det förslag som har tagits fram. Övriga principer 

arbetssätt och verktyg som kan vara till hjälp för organisationen i deras arbeta med 

kvalitetsutveckling presenteras och sammankopplas med de olika hörnstenarna och stegen i 

PDSA-cykeln. Alla teorier presenteras här i kapitel 2.  

2.1.1. Offensiv kvalitetsutveckling 

När en organisation integrerar arbetet med kvalitetsfrågor i den övriga verksamheten, talar 

man om offensiv kvalitetsutveckling. Offensiv kvalitetsutveckling kan förklaras med följande 

beskrivning (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38),  

”man ständigt strävar efter att uppfylla, eller helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla 

är engagerade och som har fokus på organisationens processer.” 

Målet med arbetssättet är att försöka kunna följa med i samhällets utveckling och på så 

sätt skapa en långsiktigt hållbar verksamhet. I teorierna kring offensiv kvalitetsutveckling ingår 

Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40) som visar på de principer som anses viktiga 

att arbeta efter för att kunna uppnå de fördelar som är önskvärt i form av kvalitetshöjning, 

effektivisering, minskad resursförbrukning, ökad motivation etc. I följande underrubriker 

presenteras hörnstensmodellen och fördelar den kan bidra till. 
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Hörnstensmodellen 

De principer som hörnstensmodellen lyfter upp som viktiga grundstenar i arbetet med 

offensiv kvalitetsutveckling presenteras i figur 1. Genom att använda sig av principerna skulle 

organisationen kunna försöka att uppfylla kundens behov och förväntningar. 

 

Sätt kunderna i centrum – För att lyckas med att uppnå eller helst överträffa kundernas 

förväntningar är det viktigt att deras behov sätts i centrum. Det gäller inte bara att tjänster och 

produkter håller hög kvalitet utan organisationens mission och visioner (Bruzelius & Skärvad, 

2011, s. 136) måste vara något som kunden och andra intressenter kan ställa sig bakom. I dagens 

samhälle finns förväntningar om hur organisationer ska arbete t.ex. att ta socialt och miljömässigt 

ansvar och inte bara arbeta för egen ekonomisk vinning (Frostensson, Helin, & Sandström, 2015, 

s. 11). Alla dessa förväntningar måste hanteras av organisationen.  

Arbeta med processer – Ett sätt att få in arbetet med kvalitetsutveckling i hela verksamheten är 

att arbeta med dess processer. Genom att identifiera processerna, input till output och vad som 

händer i förädlingsprocessen, och försöka att standardisera dem, kan kvalitetsarbete byggas in, 

genom att t.ex. göra mätningar och på så sätt kunna följa upp och fortsätta att utvecklas (Bergman 

& Klefsjö, 2012, s. 44). Genom att kartlägga processer kan medarbetarna få en större kunskap om 

vad som förväntas av dem och den process de arbetar i. Det ger en gemensam bild för 

medarbetarna, och personal som vanligtvis inte arbetar i processen kan lättare förstå och utföra 

det som ska göras om tydliga rutiner finns. Att processen ser likadan ut vem som än arbetar inom 

den underlättar arbetet med att göra mätningar och kunna jämföra äpple och äpple. Mätningarna 

kan sedan ligga till grund för att basera beslut på fakta.  

Figur 1 Hörnstensmodellen, (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40) 
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Basera beslut på fakta – Som hjälp för att kunna basera beslut på fakta finns det olika 

förbättrings- och ledningsverktyg som mätningar och analyser kan göras med hjälp av (Bergman 

& Klefsjö, 2012, s. 42). Några exempel är orsak-verkan diagram och släktskapsdiagram som 

presenteras längre ner i dokumentet. Det resultat som kommer fram i dessa analyser ska sedan 

ligga till grund för beslut. Det är viktigt att en organisation försöker se hur de faktiskt ligger till 

och basera beslut på det, istället för att tro att det är på ett visst sätt och hitta lösningar för det, och 

som sedan inte ger ett bra resultat. Genom att arbeta med kvalitetsverktyg kan ett strukturerat 

arbetssätt med att kartlägga och analysera levas upp till. För att kunna mäta och följa upp är det 

bra om S.M.A.R.T:a mål sätts. Bokstäverna står för: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realiserbart 

och Tidsatt (Tonnquist, 2014, s. 46). Genom att precisera mål som är specifika, mätbara etc. är 

det lättare att följa upp och se om vi har nått dem eller inte.   

Skapa förutsättningar för delaktighet – Då organisationer är beroende av sina medarbetare och att 

de gör sitt jobb så bra som möjligt, är det väldigt viktigt att se till att de trivs och känner sig 

motiverade (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 260). För att få personalen motiverad utgår 

hörnstensmodellen framförallt ifrån att personalen ska kunna känna sig delaktiga (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 48), och att delaktigheten sedan leder till en ökad motivation, genom att de 

känner att de har tillit från ledningen och inte blir styrda utan istället stöttade. Här finns olika 

ledarskapsstilar som kan föredras. Demokratisk ledarstil som handlar om att låta alla vara med 

och diskutera och kunna påverka beslut. Samt också en coachande ledarstil som där ledaren 

försöker att hjälpa till att hitta samband mellan medarbetarens personliga mål och organisationens 

mål och värderingar (Jansson & Ljung, 2012, ss. 261-262). När medarbetaren och organisationen 

arbetar mot samma mål får organisationen ut mest av medarbetarnas potential.  

För att individer ska kunna se framåt och fokusera på förbättring och utveckling, 

anser Maslow att mer grundläggande behov måste tillfredsställas väl. Maslow talar om olika 

behovsnivåer som: fysiologiska, trygghet, sociala, behov av erkännande och behov av 

självförverkligande (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 262). Om en människa ska kunna vara kreativ 

och kunna personligt utvecklas måste de lägsta nivåerna vara tillfredsställda först och främst. I en 

organisation handlar det om nivåer som lön och arbetstider, arbetsvillkor och arbetsgruppen. 

Möjlighet att känna samhörighet och sedan att man kan få respons på det man gör som ett 

erkännande att man lever upp till de förväntningar som finns på en. Om en organisation kan fylla 

dessa behov hos en medarbetar kan dess kompetens och motivation användas i högre grad.   
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Arbeta ständigt med förbättringar – Det viktigaste arbetet med att följa med i samhällets 

utveckling är att försöka att ständigt förbättras. Att inte nöja sig och tro att det är tillräckligt bra 

utan utvärdera det som är gjort och ta lärdom av det. För att lyckas motivera medarbetarna i ett 

förbättringsarbete är Maslows behovsnivåer, (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 262) som diskuterats 

tidigare, av stor vikt. I en värld med så hög förändringstakt som råder idag, är det som nämnts 

tidigare viktigt att systematiskt arbeta med att utvecklas i det arbete som görs varje dag. Genom 

att hela tiden reflektera, utvärdera och försöka utveckla kommer organisationen ha en större 

möjlighet att bli en mer hållbar verksamhet. Genom att använda sig av PDSA-cykeln som 

presenteras i rubriken PDSA, kan ett systematiskt sätt appliceras i den egna och organisationens 

lärprocess.   

 

PDSA 

Ett sätt att arbeta med att ständigt förbättras är genom att utgå ifrån en PDSA-cykel, och 

planera arbetet efter det. PDSA står för Plan, DO, Study och Act (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 

228-229).  

 

Figur 2 PDSA-cykel. (The Deming Institute, u.d.) 

 

Plan - Planera innebär att en plan för att lösa det problemområde som har identifierats. För at 

göra planen behöver olika arbetsmoment genomföras: Identifiera orsaker till att problemet 

uppstått och varför det ser ut som det gör idag. Samla in information om området för att kunna 

basera beslut på fakta. Göra mätningar eller analyser för att se hur läget ser ut nu och hur det 

skulle behöva förbättras. Olika metoder kan används för att vända och vrida på problemet och 

skapa en helhetsbild av vad problemet är och hur det skulle vilja komma att förbättras. 



10 (61) 

 

 

Do - När en bra plan för en förändring finns ska den införas och testas. Momentet kallas gör och 

kan antingen innebära att tester görs i ett pilotprojekt eller att förändringen införs direkt i en 

process. Det är viktigt att förändringen följs till fullo av alla som blir berörda, för att sedan kunna 

utvärdera hur det har gått. 

Study - När en implementation har gjorts är nästa steg att studera det. Här är det också viktigt att 

mäta. Att samla in data för att jämföra hur processen presterade innan i jämförelse med efter att 

förändringen införts. Om ingen väsentlig förbättring har uppnåtts måste arbetet gå tillbaka till 

steg ett igen och en uppdatering av förändring bör göras. 

Act - I sista steget, lär, utvärderar man inte bara förbättringen och effekten i processen, utan 

utvärderar också hur arbetet har genomförts i PDSA-cykeln hittills. Vad har vi gjort bra och inte? 

Vad kan vi bli bättre på till nästa gång? Genom att använda sig av PDSA-cykeln som arbetssätt 

kan organisationen bli en lärande organisation som ständigt utvecklas. Fler teorier kring lärande 

organisation presenteras i kommande rubriker.  

Inom förbättringsprogrammet Lean, är det vanligt att använda sig av ett A3 för att 

redovisa ett förbättringsprojekt (Liker, 2009, s. 195). En sida i A3 format som innefattar kort 

beskrivning om t.ex. bakgrund och nulägesbeskrivning, problemformulering, orsaksanalys, mål, 

uppföljningsplan, rollfördelning, vad är gjort hittills, etc. Genom att presentera allt kortfattat på 

ett ark kan vem som än behöver, enkelt få en bild över vad projektet handlar om och hur det går. 

Här kan alla faser inom PDSA finnas med och bearbetas. En A3 kan vara en hjälp för att se till att 

alla dessa olika faser arbetas med på ett utförligt sätt, genom att de måste fyllas i och redovisas 

för t.ex. projektägaren. 

2.1.2. Lärande organisation 

En lärande organisation är en organisation som ständigt försöker att utvecklas. (Bergman 

& Klefsjö, 2012, s. 414) En organisation som ser kritiskt på sitt arbete och försöker att förbättra 

sitt arbete eller synsätt och som strävar efter att utveckla både individer och organisationens 

gemensamma tänk. Nedan presenteras olika teorier kring hur en lärande organisation kan se ut 

och arbeta.  
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Senges fem discipliner 

I teorierna kring att bli en lärande organisation (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 414-416) 

lyfts Senges teorier om fem discipliner upp. Disciplinerna benämns som: Personligt mästerskap, 

Mentala modeller, Lära i grupp, Gemensam vision, samt Systemtänkande.  

Personligt mästerskap – Förklaras som att varje individ inom en organisation måste få chansen 

att utvecklas. Individens utveckling handlar inte bara om nya kunskaper i den uppgift man är där 

för att utföra. Utan också genom att bredda sina visioner, bättre tålamod, samla energi, eller lära 

sig att se på verkligheten på ett sakligt sätt, för att nämna några exempel som lyfts i litteraturen. 

Mentala modeller – Människans tolkningsram påverkas av tidigare kunskaper, förmodanden, och 

förutfattade meningar. De mentala modellerna kan styra hur individer beter sig, utan att vara 

medvetna om varför. Det är viktigt att försöka se vilka mentala modeller både individerna i en 

organisation har, men också organisationen som helhet. Svårigheten med det mentala modellerna 

är att de är just omedvetna. Det är svårt att utveckla något som inte finns kunskap kring. 

Okunskapen måste försöka att minskas genom att reflektera över hur tolkningar görs och grundas 

på.  

Lära i grupp – Att varje individ utvecklas var för sig är inte tillräckligt enligt dessa principer. I 

organisationen måste medarbetarna också lära sig att arbeta och utvecklas som en grupp. Genom 

att se på de olika individerna utifrån deras förmågor och värderingar, och genom en bättre 

förståelse för varandra också kunna bli ett starkare team. 

Gemensamma visioner – En gemensam vision måste växa fram genom att sammanföra de olika 

individernas visioner. Det är viktigt att alla strävar efter samma sak. När en gemensam vision 

finns, kan gruppen också få en större förståelse och acceptans för hur de olika medarbetarna kan 

komplimentera varandra på bästa sätt för att nå organisationens mål. 

Systemtänkande – Handlar om att se organisationen som en helhet. Om en förändring görs i ett 

led, måste man beakta att de kan föra med sig ändringar även på andra delar i organisationen. 

Varje beslut eller förändring måste ses som ett steg som påverkar hela systemet. Det är också 

viktigt att hela systemet tar till sig förändringarna så att de får önskad effekt. 
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Enkelt, dubbelt och trippellärande 

Teorier kring enkelt-, dubbelt- och trippellärande berör hur en organisation utvecklas och 

lär sig (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 417). Enkelt lärande ser till det befintliga arbetssättet och 

justeringar kring det som medarbetarna måste förhålla sig till. Genom att ändra sig och rätta in sig 

i det nya har ett enkelt lärande gjorts. Dubbelt lärande handlar om att medvetet kritiskt reflektera 

över medarbetarnas och organisationens struktur och dess lärprocess. Det kan innebära att 

medarbetare måste avvänja sig från tidigare arbetssätt eller liknanden, som hämmar 

organisationens framtida utveckling. Förändringar som görs efter dubbelt lärande blir mer 

radikala än vid enkelt lärande. Trippellärande tar det ytterligare ett steg längre och handlar om 

lärande om lärande. Där det blir en kontinuerlig lärprocess som leder till ständigt lärande. Allt 

man gör och lär sig utvecklas vidare, och man tar lärdom av det man har lärt sig för att fortsätta 

att lära sig.     

 

2.1.3. Grupputveckling 

Författarna till sammanställningen Gruppens utveckling (Ljungblom & Norberg, 2011) 

redovisar Susan Wheelands modell över de olika faser hon anser att en grupp går igenom. Faser 

hon beskriver benämns:  

1) Beroende och tillhörighet  

2) Skenbart oberoende och konflikt  

3) Tillit och struktur  

4) Genomförande och produktivitet  

5) Gruppens upplösning 

En grupp är enligt sammanställningen som mest effektiv när den befinner sig i stadiet 

genomförande för produktivitet. För att komma dit måste en grupp gå igenom de tidigare faserna, 

som handlar om att först hitta sin egen roll i gruppen. Är jag accepterad för den jag? Kan jag 

bidra med något? Individerna måste känna sig delaktiga och välkomna i gruppen för att kunna 

fortsätta att utvecklas. Nästa fas handlar om konflikt. I den fasen vågar medlemmarna visa mer 

vilka de är. De slåss för sina åsikter och sin plast i gruppen. Dessa konflikter och maktspel måste 

genomgås för att sedan kunna uppnå stadiet tillit och struktur, vilket innebär att gruppen har hittat 

en struktur, individerna en roll och alla känner sig trygga i gruppen. Först när de stadierna är 

uppnådda kan gruppens medlemmar lägga all fokus på uppgiften som ska lösas. 
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2.1.4. Att leda förändring 

I ett förändringsarbete är det viktigt att se till flera av de teorier som har kommit fram i 

tidigare rubriker. Är de grundläggande behoven (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 262) uppfyllda så 

att medarbetarna och ledningen kan lägga fokus på förändringen istället för på konflikter i andra 

frågor? En ledare bör försöka anpassa sin ledarstil efter situationen och här är då den coachande 

och demokratiska ledarstilen bra för att kunna skapa förståelse hos medarbetarna (Jansson & 

Ljung, 2012, s. 261). För att skapa en gemensam bild av vad förändringen innebär kan 

förändringsmetaforer hjälpa till. Teorier kring metaforerna beskriver dem enligt följande 

(Svenningsson & Sörgärde, 2015, ss. 35-38): 

Fixa och underhålla – Enklare förändringar för att försöka upprätthålla den standard 

organisationen har idag. Dessa anses inte behöva hanteras på något speciellt sätt då de är enkla 

och oftast tydliga.  

Bygga på och utveckla – Handlar om att t.ex. expandera eller utvecklas inom nya områden för att 

ta sig vidare utan att störa de grundläggande värderingarna i organisationen. De förändringarna 

beskrivs som mer oförutsägbara och kan behöva hanteras efterhand som problem uppkommer.  

Flytta och omlokalisera – Här vill organisationen ta sig från ett nuläge till ett nyläge. De vill eller 

behöver göra större förändringar som t.ex. att ändra organisationsform eller liknande. 

Förändringen behöver oftast planeras och analyseras för att organisationen ska nå dit de vill. 

Förändringarna är dock fortfarande i linje med organisationens grundläggande värderingar. 

Frigöra och nyskapa – Rör de största förändringarna. De som påverkar och har som syfte att 

förändra organisationens grundläggande värderingar. Vid de förändringarna ställs organisationens 

och medarbetarnas identitet (Alvesson, 2015, ss. 53-62) på ända och måste omvärderas för att se 

om de kan hitta en konsensus igen eller uppnå det samband som tidigare har saknats 

(Svenningsson & Sörgärde, 2015, s. 38).    

De olika metaforer kan hjälpa individer i organisationen att förstå vad det är som sker och 

hur olika parter tänker om förändringen och förändringar i stort. Kunskapen om vilken metafor 

som används kan hjälpa medlemmarna i organisationen att förstå vad det är för förändring som 

ledningen är ute efter och vilka förväntningar som finns. Om inte alla har samma uppfattning om 

det kan det vara svårt att genomföra förändringen på ett önskvärt sätt (Svenningsson & Sörgärde, 

2015).   
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2.2. Tidigare forskning/arbeten 

Tidigare forskning som har varit intressant i arbetet med att ta fram förbättringsförslaget 

är forskning kring implementation av nya arbetssätt och att leda förändring. Vad är viktigt att ta 

hänsyn till när förändringar ska införas. Två artiklar som berör området är presenterade i 

nästkommande rubriker. Resultatet i den valda forskningen har tillämpats i arbetet. 

2.2.1. Change management och Change leadership 

I en artikel av Roger Gill (Gill , 2010) finns att läsa om skillnaden mellan change 

management och change leadership, och tankarna om att båda behövs i en förändringsprocess. 

Change management förklaras där som att planera, organisera och kontrollera processen. 

Organisationen behöver ha en plan att följa, de behöver organisera sig på ett visst sätt och 

kontrollera vad som händer för att nå ett önskat resultat. Det är dock inte tillräckligt anser 

författaren. Organisationen måste också applicera change leadership för att lyckas nå dit de vill. 

Change leadership handlar om leda medarbetarna genom förändringen. Att se till deras kognitiva 

beteende etc. Ledningen måste ta hänsyn till deras reaktioner, rädslor, motstånd, osäkerhet för att 

nämna några. Författaren (Gill , 2010, ss. 310-312) anser att de kan göra det genom att fokusera 

på fyra olika dimensioner, kognitiva, spirituella, emotionella och beteenden.  

Kognitiva, thinking – win people’s minds. Den kognitiva dimensionen ser till hur vi människor 

lär oss att förstå information, arbetar med den, definiera olika möjligheter, döma, och slutligen 

fatta beslut om den. Här måste ledarna bistå med den fakta och information som behövs för att 

medarbetarna ska förstå vad de står inför och kunna fatta ett beslut om hur de ställer sig i frågan. 

Spirituella, meaning – win people’s soul. Här handlar det om att skapa mening och värde för 

individen. I dag är det enligt artikeln väldigt viktigt med meningsskapande. Först när individer 

känner att det de gör är meningsfullt, kommer de att tillfullo kunna arbeta i samklang med 

organisationens värderingar.  

Emotionella, feeling – win people’s hearts. Här måste ledningen ha en viss emotionell intelligens, 

för att kunna läsa av individer och möta deras behov i deras osäkerheter som uppkommer vid 

förändringar. Det är viktigt att förstå deras osäkerhet och oro så att ledningen kan hjälpa dem 

igenom den. 



15 (61) 

 

 

Beteende, doing – Handlar om kommunikation, genom kroppsspråk, tal, text och lyssnande, för 

att få fram budskap, genomföra arbetet etc. Ledarna måste leva som de lär och visa med sitt 

handlande vad de vill få fram.  

 

Model of leadership for change 

I artikeln (Gill , 2010) presenterar författaren ett sätt att arbeta för att försöka komma åt 

och kunna påverka de olika dimensionerna. Han börjar med vision, ”without a vision, a people 

perish”, exemplifierar i artikeln vikten av en vision som alla ställer sig bakom. Ledarskapet 

handlar om att göra den visionen till alla medarbetares vision. Det kan change leadership hjälper 

till med. Values and culture, visar på att visionerna måste gå i linje med de grundläggande 

värderingarna för att de ska kunna vinna legitimitet. ”Without strategies for change, vision is a 

dream”. Beskriver att ledarna utöver att leda, behöver använda sig utav change management, för 

att kunna göra visionen till verklighet. De måste ha en plan och strategier att utgå ifrån för att 

lyckas med väl i ett förändringsarbete. Det sista han skriver om är empowerment och motivation. 

Empowerment som syftar till att det idag inte bara är ledningen som ska kunna styra, genomföra 

och upptäcka behov till förändring, utan att alla har möjlighet till det. Alla medarbetare bör ha 

möjlighet att ta kontroll över sitt eget arbete, genom att ledningen litar på dem, försöker att inte 

styra och kontrollera för hårt, utan arbetar med medarbetarna istället för över dem. Motivation 

handlar om att få medarbetarna mer förändringsbenägna genom att länka ett ökat värde även för 

individen, prata på deras språk och ta hänsyn till deras värdering etc. 

2.2.2. Nyckelfaktorer för lyckad implementation 

Forskning har gjorts kring nyckelfaktorer som kan hjälpa till för att lyckas införa ett 

systematiskt arbetssätt för offensiv kvalitetsutveckling (Assarlind & Gremyr , 2014). De 

nyckelfaktorer som har identifierats är följande: 

Contextualization – Det arbetssätt med kvalitetsutveckling som ska införas måste anpassas efter 

organisationen den ska implementeras i och bygga på deras styrkor.  

Gradual implementation using realistic goals – Steg för steg plan för implementation med 

specificerade mål för att kunna se att utvecklingen går framåt och dit organisationen vill.  
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Involvement and training of employees – Medarbetarna måste få vara delaktiga och tillåtas att ta 

del av information och diskutera kring de förutsättningar som gäller. Även utbilda dem inom de 

områden som är viktiga måste göras. 

Involvement of external support – Extern hjälp kan behövas för att fylla kunskapsluckor inom 

området. 

Management Involvement – Chefen eller ledaren måste sprida medvetenhet och förståelse för 

varför införandet ska ske och vad det kan ge. De måste också visa att de är engagerade i arbetet 

med att införa det nya arbetssättet.  

Fact-based follow-up – Mätningar bör göras under resans gång för att kunna se hur det faktiskt 

har gått och jämföra den utveckling med målen som bör uppnåtts. 

Resultatet i den tidigare forskningen är viktig att beakta kring det förbättringsförslag som 

är gällande för det här arbetet. De presenterade faktorerna ligger till grund för diskussioner om 

hur förslaget ska tas fram och för hur det senare kan införas. Kunskapen kan även vara bra för 

medlemmarna i gruppen att ha i deras arbete med att leda förändringsarbete ute på de olika 

arbetsområdena.   

 

2.3. Synergier mellan presenterade teorier 

Det finns tydliga kopplingar mellan teorierna kring hörnstensmodellen, att leda förändring 

och ledarstilar i det resultat som kommit fram i forskningen som presenterats. Vilket ger 

legitimitet till teorierna kring de verktyg och arbetssätt som valts att använda i forskningen. 

Delaktighet och att samlas kring en gemensam bild är en nyckelfaktor som genomsyrar alla delar 

som berörts hittills. Forum för att föra diskussioner, och att alla talar samma språk är viktigt. 

Ledarskapet är av stor vikt. Att motivera och engagera snarare än att styra och kontrollera. Det är 

också viktigt att ledarna själva är engagerade och motiverade att genomföra dessa förändringar. 

Om inte ledning visar att det är viktigt kommer medarbetarna antagligen inte heller förstå eller 

tycka att det är viktigt. Att alla aktivt reflekterar över vad det är som ska hända, händer och har 

hänt kan ge de insikter som behövs för att skapa förståelse. Att bli en lärande organisation är 

därför en viktig fråga utöver det andra som lyfts upp. I analysen görs en jämförelse mellan vad 

teorier och forskning säger om hur man bör arbeta, och hur enheten arbetar idag. Använder sig 

medarbetarna redan av de presenterade principerna, eller vad skulle behöva utvecklas? 
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3. Arbetets genomförande – metod 

Då förbättringsförslaget som tas fram i rapporten handlar om att bygga vidare på och 

utveckla det arbetssätt som används inom enheten är det viktigt att försöka förstå vad som sker i 

gruppen. Inte bara hur de arbetar rent systematiskt utan också försöka förstå vad medarbetarna 

tycker om deras arbetssätt, och hur de känner för att införa ett nytt och deras synpunkter kring 

det. Som redovisas i teoriavsnittet är en nyckelfaktor för framgång att medarbetarna är delaktiga 

och att de känner att de kan ställa sig bakom den förändring som ska till (Gill , 2010; Assarlind & 

Gremyr , 2014). Det är därför centralt att förstå hur de tänker, och att de förstår vad studien 

handlar om. Det är också av vikt att förslaget anpassas till organisationen och deras 

förutsättningar (Assarlind & Gremyr , 2014).  

Den metod som har använts i forskningen är en fallstudie, som kan leda till en förståelse 

för hur den specifika enheten fungerar, och ger möjlighet att utgå ifrån ett kvalitativt 

förhållningssätt som handlar om just tolka och förstå (Denscombe, 2014, s. 94). Fallstudien 

används för att försöka tillämpa den forskning som gjorts om implementation av arbetssätt som 

fokuserar på kvalitetsutveckling. En fallstudie lämnar också utrymme för att använda olika typer 

av metoder som intervjuer, gruppdiskussioner eller observation, vilket är en fördel eftersom 

arbetet formas efter studiens gång. Informationen som samlas in ligger till grund för det fortsatta 

arbetet, och då är det bra att metoden ger möjlighet till att vara flexibel.  

 

3.1. Datainsamlingsmetod 

För att göra medarbetarna delaktiga och för att underlätta arbetet är det viktigt att gruppen 

och undertecknad pratar samma språk. Därför börjar arbetet med en föreläsning och workshop, 

där teorier om hörnstensmodellen och PDSA-cykeln presenteras av undertecknad. 

Kvalitetsutveckling är ett brett begrepp och undertecknad känner att de är väsentligt att precisera 

hur det begreppet definieras i det här fallet, och vilka teorier som kommer ligga till grund för 

arbetet. Medarbetarna fick också göra en enklare uppgift för att träna på att tillämpa de teorierna. 

Efter det fick alla medarbetare lämna synpunkter och diskutera hur arbetet skulle gå vidare, 

vilken inriktning, upplägg etc. Det resulterade i att en arbetsgrupp bildades med frivilliga 

personer. Arbetsgruppen består av enhetschefen, medicinskt ansvarig sjuksköterska och en 

utvecklingsledare, som arbetar tillsammans med undertecknad. I tillägg till det som 

arbetsgruppen gör sker avstämningar och diskussioner i de båda grupperna, kansli och 
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utveckling. Det valda arbetssättet användas för att ta fram och utveckla förslaget. Alla 

medarbetare har också fått chansen att delta i intervjuer i ett första stadie för att samla in data om 

hur de arbetar idag, och vad som kan utvecklas. Intervjuerna gjordes i fyra mindre grupper: 

kansli, IT-utvecklare, och två grupper med utvecklingsledare uppdelade efter deras inriktning. 

Här har alla valt att delta. Sammanfattningar av intervjuerna presenteras i bilagor 1–4. Intervjuer 

har varit semistrukturerade (Denscombe, 2014, s. 266) med inriktning på ett visst område, men 

informationen från deltagarna har styrt vilket håll intervjun tagit, för att försöka att inte påverka 

utfallet, utan låta dem kunna prata mer fritt om det som är viktigt för just dem. 

 Efter att en kartläggning gjorts fortsätter arbetsgruppen att arbeta mer praktiskt med 

att undersöka och analysera problemet och lösningen. Träffar sker en gång i veckan. 

Undertecknad har sammanställt data och frågeställningar som berörs under dessa träffar. En 

gruppdiskussion med utvecklingsgruppen har också genomförts eftersom deras kunskaper och 

åsikter behövdes för att färdigställa vissa punkter i förslaget.  

 Valet att arbeta i en arbetsgrupp med frivilliga personer togs av handledare och 

undertecknad, eftersom det finns en begränsning för hur mycket tid enheten kan lägga på arbetet, 

samt att det är lättare att komma snabbare framåt om det är en mindre grupp (Jansson & Ljung, 

2012, s. 185). Att de frivilligt fick delta handlar både om forskningsetik, där alla ska ha rätt att 

välja själva om de vill vara med, men också enhetschefen ansåg att det var bästa sätt för att ge 

alla chansen att vara med, men heller inte tvinga någon som inte vill. Det hade kanske varit mer 

givande att väja ut medarbetare som har kunskaper inom olika områden och se till att alla grupper 

blev representerade, men det var på grund av frivilligheten och resursbegränsningar inte lösbart. 

Alla har som tidigare nämnts möjlighet att få ta del av resultatet under arbetets gång, där kan de 

också lyfta sina synpunkter och frågor, så alla har möjlighet att medverka och påverka på något 

sätt.  

 

3.2. Dataanalys 

Analysen är byggd på en jämförelse mellan hur gruppen arbetar med kvalitetsutveckling, 

gentemot vad teorierna säger om hur de skulle kunna arbeta. Arbetet har inriktats på att lösa de 

områden som skiljer sig mest, och som gruppen har svårast att arbeta med på ett tillfredsställande 

sätt. För att bringa klarhet i den ostrukturerade data som samlats in har ett antal verktyg använts 

för att göra analysen. 
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Verktyg för analys 

Att ta fram ett släktskapsdiagram innebär att data i form av tankar, åsikter eller liknande 

samlas in och sedan försöker att grupperas för att hitta områden som är av vikt för gruppen 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 486). Det vanligaste är att gruppen genomför en typ av 

brainstorming där alla får skriva ner fraser på post-it lappar som svarar på en 

problemformulering, t.ex. varför uppstår problem i…? Lapparna grupperas sedan och rangordnas 

för att få fram viktiga områden som kan arbetas med. Då det inte fanns möjlighet att göra en 

sådan brainstorming med alla medarbetarna i enheten i det här arbetet, har undertecknad valt att 

göra egna grupperingar av fraser och åsikter som lyfts under intervjuerna. Grupperingen har varit 

viktig att göra för att kunna urskilja olika områden och strukturera upp den ostrukturerade data 

som samlats in. Resultatet har sedan legat till grund för ytterligare analyser och val av inriktning 

på förbättringsförslaget. 

Insamlade data och grupperingen av den har även legat till grund för orsaks-verkan-

diagram och SWOT-analys som har gjorts. Ett orsaks-verkan-diagram används för att försöka 

bryta ner och hitta grundläggande orsaker till ett problemområde (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 

243). Det bygger på att ställa frågan varför, helst upprepade gånger, som exempelvis, varför 

saknas en lampa? Medarbetaren glömde lägga i den. Varför glömde hen lägga i lampan? Hen 

visste inte att den skulle vara med. Varför visste inte hen att den skulle vara med? För att det inte 

stod i instruktionen. Om frågan varför bara ställts en gång, kan hela skulden läggas på 

medarbetaren som verkar slarvig och har missat att lägga i lampan. Genom att ställa frågan varför 

flera gånger, ser vi att instruktionen är fel, och då kan en mer långsiktig lösning tas fram för att 

förebygga att det händer igen, genom att se över instruktionen. I analysen har orsaks-verkan-

diagrammet hjälpt till att hitta flera olika orsaker till att klara definitioner inte görs i enheten. Alla 

orsaker kan inte försöka lösas med det förbättringsförslag som tas fram. Det är däremot en viktig 

kunskap som enheten kan välja att jobba vidare med i framtiden. Diagram har gett en mer visuellt 

övergripbar bild av problemet, och komplexiteten i hur det skulle kunna lösas. 

En SWOT-analys handlar om att specificera styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

(Tonnquist, 2014, s. 64). En typ av nulägesanalys för organisationen, där styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot identifieras och reflekteras över, för att kunna möta dem på bästa sätt. Den 

nulägesanalysen kan sedan ligga till grund för beslut om vad som behöver utvecklas, och vad 

organisationen behöver förhålla sig till. Ett förbättringsförslag som tas fram borde ta hänsyn till 
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de förutsättningar som gäller för den specifika enheten (Assarlind & Gremyr , 2014) som 

uppdagas i SWOT-analysen. I analysen har SWOT använts för att se på förutsättningarna att ta 

sig an en förändringsprocess. Kunskaper kring styrkor och svagheter har varit viktiga att ta 

hänsyn till när förbättringsförslaget har utvecklats. Identifierade styrkor och svagheter kan ge 

svar på hur förändringsbenägna gruppmedlemmarna eller enheten som helhet är.  

Även en miniriskanalys (Tonnquist, 2014, s. 187) har gjorts där potentiella risker med 

förslaget och införandet av det har viktats och reflekterats över. Genom att lyfta upp risker och 

försöka att ge dem ett riskvärde, genom att gångra t.ex. sannolikheten att det inträffar med hur 

stor konsekvensen blir, kan riskerna viktas mot varandra, och åtgärder kan sättas in på de risker 

som får högst värde och verkar få störst betydelse för utfallet. För att klargöra risker och för att på 

ett aktivt sätt kunna försöka att möta dem, är en riskanalys väsentlig att göra. Undertecknad anser 

att när risker skrivs ner och reflekteras över, ökar medvetenheten om dem, samt behovet av att 

vara förberedd eller att möta dem tas på högre allvar än om de bara finns i tanken, därför har en 

riskanalys använts.   

 

3.3. Reliabilitet och validitet 

Då syftet med arbetet är att försöka tillämpa tidigare forskning och teorier kring 

kvalitetsutveckling i en specifik enhet, kommer resultatet inte att ge kunskaper som kan överföras 

direkt till andra forskningsområden. Kunskap som kan fås, är om den forskning som tidigare har 

gjorts även kan bekräftas genom denna studie. Påverkar de nyckelfaktorer som presenterats 

tidigare som viktiga, även i det här arbetet som exempel. Kan kunskapen om faktorerna och 

genom att ta hänsyn till dem leda till en lyckad implementation? Då en implementation inte ligger 

inom arbetets ramar kommer en analys av den inte att kunna göras. Endast spekulationer kring 

hur de kan påverka kommer att lyftas upp.  

Då det rör sig om kvalitativ forskning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 124) som 

att förstå och försöka tolka hur gruppen fungerar och hur de kan reagera på och hantera ett 

förändringsarbete, påverkas resultatet av undertecknads tidigare kunskaper och värderingar. När 

tolkningar görs kommer alltid undersökarens bakgrund och förmåga att vara objektiv att påverka 

resultatet. Eftersom arbetet utförs i en arbetsgrupp och inte bara på kammaren av undertecknad, 

anses ändå att en större objektivitet uppnås, då resultatet bygger på flera personers åsikter och 

reflektioner. Att en fallstudie har gjorts där behjälpliga metoder och teorier identifieras och 
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tillämpas efterhand som information samlas in, gör att resultatet bygger på det som framkommit i 

arbetet och inte formas för mycket av undertecknads egna tankar innan start.  

Validiteten påverkas också av att endast en liten grupp arbetar aktivt med att ta fram 

förbättringsförslaget. Deras åsikter kan inte svara för hur hela gruppen tänker. Undertecknad 

försöker dock väga upp det genom att alla uppdateras och får chansen att lämna synpunkter på 

träffar med hela enheten under arbetets gång som nämnts tidigare. Att utgå ifrån de modeller och 

forskningsresultat som undertecknad har valt, kommer även det att påverka validiteten. Om 

undersökningen gjorts av någon annan hade den personen kunnat välja andra teorier att grunda 

arbetet på. De modeller som har använts har valts för att de ligger till grund för utbildningen och 

de rör det problemområde som har studerats. Även de avgränsningar som har gjorts kommer 

påverka resultatet. Att inte se djupare på gruppensutveckling (Ljungblom & Norberg, 2011) kan 

ha betydelse, då gruppens egen utveckling och den fas de befinner sig i kommer att behöva 

hanteras samtidigt som denna förändring ska till. Beroende på vilken fas gruppen befinner sig i 

kommer också påverka hur de kommer att hantera en förändringsprocess. Undertecknads 

tolkning av vart de befinner sig presenteras, men den stöds inte av några djupare analyser mer än 

indikatorer från medarbetare och enhetschef.  

 

3.4. Etiska ställningstaganden 

Organisationen har valts att hållas anonym. Beslutet om det togs av enhetschefen efter 

hon hade fått input från sin chef redan under förstudien (Larssen, 2017) då det ännu inte stod 

klart vilket område som arbetet skulle komma att beröra. Då det handlar om vård och omsorg och 

behandling av människor kan materialet vara av känslig natur. Det område som senare valdes 

innefattar inte information som skulle kunna skada någon medborgares integritet, men 

organisationen är fortsatt anonym. Det är mestadels för att skydda medarbetarnas identiteter så att 

de inte behöver känna att de och deras åsikter hängs ut för vem som helst att ta del av. 

Informationen som framkommer i studien kan fortfarande påverka hur medborgarna ser på 

enheten eller arbetet i förvaltningen i stort. Fokus ligger dock inte på hur medborgarna påverkas 

utan fokus ligger på hur den interna kunden kan hjälpas och hur de ska kunna göra ett bättre jobb 

med hjälp av enhetens stöd. Som nämnts tidigare har medarbetarna frivilligt fått delta i intervjuer 

och kunnat välja själva vilken information de vill delge och inte. Syftet med forskningen och hur 

resultatet ska användas presenterades under första träffen med gruppen, för att skapa förståelse 
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om vad deras insats innebär. De som har ställt upp på att lämna information har då också 

samtyckt till att informationen används. Under vissa intervjuer har det även frågats om t.ex. 

chefen får ta del av materialet, och om det är något som de inte ville skulle komma till hennes 

kännedom, har det strukits från protokollet. Att censurera det som medarbetarna vill är viktigt för 

att inte sätta medarbetarna i en position som kan påverka deras relation till övriga medarbetare 

eller sin chef. Om de inte vill lämna åsikter om t.ex. ledarskapet behöver de inte göra det, om de 

känner att det kan påverka deras relation till chefen. Medarbetarnas integritet måste också 

skyddas. Resultatet i forskningen kommer att distribueras till enheten, som kan välja om de vill 

arbeta vidare med det, samt skickas in för examination, utöver det kommer det insamlade 

materialet inte att nyttjas mer.   

 

4. Resultat  

För att strukturera upp den data som har samlats in har det kvalitetstekniska verktyget 

släktskapsdiagram använts. Resultatet presenteras med hjälp av diagrammet för att en mer 

överskådlig bild ska kunna fås av det som hittats. Teorierna kring hörnstensmodell, PDSA och att 

vara en lärande organisation, samt hur man kan arbeta för att leda förändring, har använts för att 

kunna beskriva hur enheten arbetar idag, vilka mönster som kan urskiljas eller liknande, utifrån 

de begrepp som teorierna använder sig av. Genom att använda och försöka att tillämpa begreppen 

för enheten kan sedan en jämförelse göras mellan vad teorier säger om hur man bör arbeta och 

hur enheten arbetar, i en vidare analys. Resultatet för att tillämpa begreppen presenteras i kapitlet 

för att ge en samordnad bild över enhetens arbete och förutsättningar som råder inom gruppen, 

utefter de valda begreppen.      

 

4.1. Gruppering av insamlad data 

För att kunna se om det finns något mönster i den verbala data som har samlats in genom 

intervjuer har ett släktskapsdiagram (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 486) gjorts, där fraser har 

försökt att grupperas under lämpliga rubriker. Resultatet presenteras i tabell 1, sid 23. 
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Tabell 1 

Tabell med resultat från släktskapsdiagram på insamlad verbal data. 

  Samordning / Leda   

Svårt att veta vad alla jobbar 

med, jobbar vi med samma 

saker 

Ibland är det oklart vilken roll 

vi har.  

Ibland är jag osäker på vad min 

uppgift är 

Vad behöver jag ha koll på? Är 

det någon som jobbar med 

någon som jag bör veta och 

vara med på? 

Svårt att samordna mellan 

områdena och oss, de kan 

ibland jobba med saker som vi 

också jobbar med.  

Saknar bra 

kommunikationsplattform 

mellan områdeschefer och oss 

Svårt at få ett 

helhetsperspektiv. Kan vi 

samarbeta och tänka mer 

överskridande 

Ibland arbetar de med saker de 

inte borde ute på områdena 

Bättre framförhållning hade 

hjälpt oss i vårt arbete. Idag 

måste vi släppa allt för att 

någon behöver hjälp direkt. 

Ibland känns det oklart vem 

som har mandat att fatta beslut. 

Det är sällan min chef som kan 

ta det beslut som jag behöver.  

Vem äger problemet och vad 

har den personen för 

förväntningar på det jag ska ta 

fram? 

 Ofta när man ställer frågor 

som kan klargöra min uppgift, 

får man som svar att, lös det, 

eller det löser du.  
   

 

 

  

  Definiera   

Svårt att veta hur djupt vi bör 

gå, eller inte gå 

Vilken nytta vill vi uppnå? Ibland är jag osäker på vad min 

uppgift är 

Svårt att definiera vad som ska 

göras 

Hur mycket tid är relevant att 

lägga på just det här uppdraget 

Vi själva som får avgöra djup i 

ett första skede och sen få 

feedback på det.  

En deadline kan hjälpa mig att 

veta hur djupt jag måste gå 

eller inte hinner gå. 

Det finns en risk att arbetet 

kommer bli lite trögare men jag 

tror att om förarbetet med at 

definiera kommer att leda till 

att slutresultatet blir bättre 

Inte alltid man vet man ska 

fråga, speciellt inte om det 

kommer från ledningsgrupp, 

kan inte fråga hela gruppen 

Vem äger problemet och vad 

har den personen för 

förväntningar på det jag ska ta 

fram? 

I början vet man inte hur stort 

eller litet ett uppdrag kommer 

att bli, och det vet nog inte 

alltid beställaren heller. 

Det är ofta oklart vilka kriterier 

som är det som vi ska leverera. 

Vilken nytta ska vi skapa. Och 

eftersom det inte definieras i 

början är det svårt att följa upp 

och se om vi har klarat att nå 

upp till dem. 
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Strukturera / Stödja 

  

Har jag gjort alla steg? Har jag 

missat något? 

Inte alltid man vet man ska 

fråga, speciellt inte om det 

kommer från ledningsgrupp, 

kan inte fråga hela gruppen 

För mig som inte har jobbat här 

så länge hade en struktur varit 

väldigt hjälpsam 

Tidsplan eller riskanalys i 

huvudet inte alltid på papper 

Ibland kastas man in från 

tvären och då hade en 

checklista eller något varit en 

bra påminnelse att just det jag 

borde gå tillbaka och göra det 

här  

Om man ska gå in och hjälpa 

någon hade en struktur varit 

hjälpsam. Även om man inte 

vet allt kan man i så fall veta 

ungefär vad som är gjort och 

inte 

Ibland är jag osäker på vad min 

uppgift är 

Svårt för nya personer att veta 

hur vi jobbar och vilka steg 

men bör göra 

Bättre framförhållning hade 

hjälpt oss i vårt arbete. Idag 

måste vi släppa allt för att 

någon behöver hjälp direkt. 

Implementation pratas inte 

alltid om i början även om det 

är en viktig fråga redan i 

starten. 
     

  

  
Implementation 

  

Chefernas engagemang är 

viktigt 

Man får upprepa och påminna 

om det som tagits fram för att 

det ska sätta sig eller bli gjort 

Områdescheferna känner av 

när saker och ting passar 

Ibland får man lobba och lyfta 

saker i tidigt stadie för att 

underlätta för implementation 

Vi ska inte driva saker härifrån 

när de är färdiga, men ibland är 

det svårt att få områdena att 

förstå det.  

Det är inte alltid samma 

personer som jag använder mig 

av till att samla in information 

som sedan hamnar i 

arbetsgruppen. Inte alltid jag 

som väljer 

Ansvar för implementation och 

uppföljning ligger hos 

områdeschefen 

Ibland måste vi känna av läget 

och kanske pausa för att det 

passar inte just nu. 

Vissa uppdrag bara måste göras 

nu. Vi kan inte välja läge 

Vilka kan hjälpa mig? 

Strategiskt tänk, behöver vi 

involvera någon som är emot i 

ett tidigt stadie för att vinna 

över den personen 

Ibland får vi välja personer 

själva att samarbeta med, 

ibland bestämmer 

områdeschefen.  
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Uppföljning 

  

Vi får sällan direkt feedback på 

vårt arbete 

Vi är väl generellt rätt dåliga på 

att följa upp 

Att vi har blivit en grupp nu, 

hjälper mig att utvecklas.  

Man märker att man gör ett bra 

jobb när det rullar på och 

personal visar intresse 

Vill inte skriva eller göra en 

utvärdering om den bara ska 

ligga i en mapp sen. Måste 

användas på något sätt, kanske 

diskuteras i något forum eller 

liknande 

Nu försöker man lägga sig på 

en rimlig nivå utifrån resurser, 

möjliga tekniska lösningar etc. 

Men hur vet vi vad som är den 

bästa nivån. Det vet vi inte. 

Man märker att något gått bra 

när folk inte ringer och klagar, 

eller när den följs 

Jag känner att en utvärdering 

har ett värde för mig. 

Väldigt sällan som vi 

diskuterar hur arbetet har gått 

och hur man hade kunnat göra 

istället.  

Ett tecken på att man gjort ett 

bra jobb är när folk visar 

intresse och vågar ta kontakt 

med en i andra frågor. När man 

känner att man har skapat ett 

förtroende. 

Svårt att veta om vi har lyckats 

bra eller inte.  

Väldigt lite feedback generellt. 

Träffar med Helena är bra, där 

får man hjälpa att utveckla. 

 

   

  
Om modellen 

  

Enkel och överskådlig Får inte bli så att alla uppdrag 

blir för stora för att vi ska följa 

denna modell. 

Måste vara lätthanterlig, inte 

massa extra moment får då blir 

de inte gjorda 

Hade velat kunna få en 

övergripande bild på ett enkelt 

sätt över vad alla jobbar med. 

Visuell översikt av alla 

uppdrag så att man kan få en 

helhetsbild 

Måste kunna anpassas för att 

passa den storlek som 

uppdraget ligger på 

Vill inte behöva gå på fler 

möten.  

Checklistor eller liknande 

bättre än att t.ex. behöva skriva 

en liten rapport för varje del 

Snabba moment eller 

avstämning där det inte behövs 

mer, inte skriva papper för 

papprets skull 

Det måste få vara en modell 

som kan ständigt utvecklas och 

formas efterhand. Det får inte 

bli en lösning som sedan ska 

stå fast 

Det finns en risk att arbetet 

kommer bli lite trögare men jag 

tror att om förarbetet med at 

definiera kommer att leda till 

att slutresultatet blir bättre 

Det hade varit skönt om det 

hade funnits något där man 

måste tänka vad är nästa steg. 

För att lättare komma vidare. 

Att fokusera på nästa steg är 

viktigt när det är stora uppdrag 

som är ganska abstrakta i 

början 
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Personlig kunskap 

  

Mycket är personlig kunskap 

och förblir det 

Mycket av planeringen och 

tankar kring implementation 

riskanalys etc. görs i huvudet. 

Den som sitter med på t.ex. 

ledningsgruppsmöten får 

mycket nyttig info.  

För lite utrymme eller inget bra 

forum för att diskutera, lära av 

varandra 

Nu när vi alla gör lite på ett 

eget vis är det svårt att hoppa 

in och hjälpa någon. 

Vet inte om information som 

vissa får genom att vara med på 

möten alltid fördelas ut, eller 

hur den skulle fördelas ut. 

Tidsplan eller riskanalys i 

huvudet inte alltid på papper 

Nu när vi har blivit en grupp 

mer har jag lärt mig mer om 

olika områden och fler 

uppgifter. 

 Svårt när man fört 

diskussioner att föra allt vidare. 

Nu återges beslut och en viss 

diskussion 

Not: Data insamlat från intervjuer, grupperat efter områdestillhörighet, egen tolkning. 

 

Informationen har delats in i sju olika områden: Samordning/Leda, Definiera, Strukturera/Stödja, 

Implementation, Uppföljning, Om modellen och Personlig kunskap. Det blir tydligt att möjlighet 

till samordning och att få en övergripande bild, samt problem med att definiera hur uppdraget ser 

ut och vad som finns för förväntningar, är de områden som alla känner hade behövt utvecklas. De 

förbättringsområdena påverkar också andra områden. Att en klar definition inte alltid finns leder 

till exempel till problem när en uppföljning ska göras. Det blir oklart vad som ska följas upp, och 

vilka förväntningarna var från början, vilket leder till att medarbetarna inte kan avgöra om de har 

uppnått förväntningarna.  

Att enheten inte har någon strukturerad arbetsmodell leder till att det blir mycket personlig 

kunskap, och att det blir svårt för medarbetarna att sätta sig in i eller förstå någon annans process. 

Det blir också svårt för nyanställda att ta sig an uppdrag när ingen inarbetad struktur finns. De 

måste försöka skapa sig en egen bild och utveckla sitt eget sätt att arbeta. När det dessutom 

saknas en tydlig översiktsbild över vad alla arbetar med, blir konsekvens att möjligheten till 

samarbete över uppdragen blir svåra att se. Ett samarbete hade kunnat leda till lösningar som 

sträcker sig över ett större perspektiv, och ett högre värde hade kunnat skapas. När det inte finns 

ett strukturerat sätt att arbeta känner medarbetarna också att det kan vara svårt att komma ihåg 

eller ha koll på allt som bör göras och vilka som borde engageras i vilken fas som exempel. Att 

ha ett strukturerat arbetssätt är en av byggstenarna i hörnstensmodell.  
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Medarbetarna i enheten uppskattar att de nu har börjat bli mer till en grupp, och att de känner 

att de utvecklas av att kunna ta tillvara på varandras kompetenser. Det är på grund av det som det 

är än viktigare att kunskapen möjliggörs för andra inom enheten också genom någon typ av 

samordning. Även om de känner att de har blivit ett team nu, känner de fortfarande att utrymme 

för diskussioner är svårt att få till och med det hämmas möjligheten att utvärdera och utvecklas.  

 

4.2. Arbetsmetodik  

Det sätt som undertecknad har kunnat se spår av som verkar används som en outtalad 

arbetsmetodik i gruppen, om än något ostrukturerat, är presenterad i figur 3.  

Figur 3. Arbetsmetodik för gruppen, egen tolkning av insamlad data. 

 

Det som kan sägas om metodiken efter det som har sammanställts i släktskapsdiagrammet 

är att definierafasen känns lite flytande för närvarande. Det är den fasen som många känner en 

frustration kring. Det finns inget gemensamt angreppssätt för att göra en tydlig definition. Det 

finns inte heller tydliga riktlinjer för när den bör göras. Här verkar finnas ett glapp mellan vad 

utvecklingsledarna behöver och önskar, gentemot vad de får från uppdragsbeställaren. Här skulle 

ett klargörande av behov och förväntningar behöva lyftas till uppdragsbeställarna så de kan 

försöka hjälpa medarbetarna att minska frustrationen. Att en klar definition inte alltid görs får 

som konsekvens att en givande uppföljning inte kan göras, vilket gör att det blir svårt att 

utvecklas, eftersom de inte får kunskap om vad som behöver utvecklas.  

Formulera Undersök Definiera

Planera Utforma Införa

Uppföljning 
& förbättring

Support Mål
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4.3. Hörnstensmodellen 

Utifrån det som teorier kring hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012) säger om att 

lyckas arbeta på ett strukturerat sätt med kvalitetsutveckling i en organisation har spår hittats om 

vilka hörnstenar som efterlevs idag och inte. Att sätta kunderna i centrum verkar vara den 

starkaste drivkraften i gruppen. Många gånger har personerna som intervjuats kommit över till 

hur de arbetar med kvalitetsutveckling ute på områden, och då har undertecknad fått styra tillbaka 

dem till hur de arbetar med det i sitt eget arbete. Att kunden ska arbeta med offensiv 

kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring är deras största fokus. Det starka fokuset går ut över 

deras egen utveckling, då nästan all tid läggs på att lösa uppgifter mot kunden och lite tid läggs på 

uppföljning och utvärdering av det egna arbetet inom enheten.  

Enhetschefen verkar använda sig av ett utvecklande ledarskap och vill skapa möjlighet för 

delaktighet för medarbetarna. En delaktighet som nu verkar börja ge effekten att de har börjat 

ifrågasätta sitt arbetssätt och hur de har arbetat tidigare, eftersom enhetschefen försöker att lyfta 

deras arbetssätt till ytan och analysera det med hjälp av medarbetarna. Utifrån den data som har 

samlats in verkar det vara: att arbeta med processer, basera beslut på fakta och att ständigt 

förbättra, som enheten har svårast att leva upp till.  

Arbeta med processer: Det finns ingen klar arbetsmetodik som kan följas av alla. Ett 

gemensamt angreppssätt saknas i enheten. Att arbeta med processer handlar till stor del om att 

standardisera arbetet så att mätningar kan göras och förbättringar hittas (Bergman & Klefsjö, 

2012). Denna fördel tappas inom enheten då arbetet inte är standardiserat och därför har de svårt 

att följa upp och kunna utveckla.  

Att enheten inte har ett uttalat metodiskt arbetssätt verkar också försvåra samspelet mellan 

uppdragsgivare och medarbetarna i gruppen, då det verkar vara ganska oklart för 

uppdragsbeställarna vad som förväntas av dem också. Gruppmedlemmarna känner att de ibland 

inte kan ställa de frågor de behöver för att uppdragbeställaren är för upptagen eller inte prioriterar 

att lägga tid på klargörande diskussioner, vilket gör att deras uppgift försvåras. De upplever det 

ibland som att uppdragsbeställaren tror att de ska ha koll på saker som de inte har möjlighet att 

veta.  

Basera beslut på fakta: Basera beslut på fakta handlar om att mäta och analysera 

mätningar för att sedan fatta beslut efter det (Bergman & Klefsjö, 2012). Svårigheten för enheten, 

med det arbetssätt som används nu, är att kunna veta hur det har gått. Eftersom det är svårt att få 
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till en klar definition och en klar uppfattning om vilka förväntningar som finns, och hur den kan 

följas upp, har medarbetarna idag svårt att avgöra om ett tillräckligt bra jobb har gjorts eller inte. 

Nu baseras ofta uppfattningen om något är bra eller inte på mer abstrakta saker som att personal 

inte klagar, att det nya förslaget följs eller att personalen visar tydligt intresse och engagemang. 

En sådan feedback är svårtolkad, då tystnad kanske inte innebär att något är bra, utan det kan lika 

gärna innebära att man kanske inte har accepterat och följer den nya rutinen som exempel. När 

medarbetarna i enheten inte kan få en tydligare inblick i slutresultatet är det svårt för dem att 

utvärdera sin egen insats och arbetssätt. Då enheten ofta inte äger uppdraget längre fram än till att 

ett förslag har tagits fram, är det inte naturligt att de gör uppföljningar, eftersom implementation 

och uppföljning ligger under någon annans ansvar. Möjligheten till uppföljning som de själva 

alltid äger är på sitt eget arbetssätt.   

Arbeta ständigt med förbättringar: För att kunna arbeta med att ständigt förbättras är de 

två ovanstående metoderna viktiga. Att standardisera arbetet ger möjlighet till uppföljning, och 

den uppföljningen bör göras på ett sätt som ger konkreta och tydliga indikationer på hur arbetet 

har gått, och att det sedan får ligga till grund för förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012). I 

enheten idag är det svårt att göra en bra uppföljning då en tydlig definition av uppdragen och 

värdet de ska skapa oftast saknas. Det får samma påverkan på PDSA-cykeln, där för lite arbete i 

planeringsfasen, eller en ej uttalad definition, leder till att det blir svårt att studera processen och 

agera utifrån det man hittar. Som enheten arbetar idag har de därför svårt att bli en lärande 

organisation.  

  

4.4. Lärande organisation 

Det område som verkar vara det svåraste för enheten att arbeta med är att bli en lärande 

organisation. Det finns lite utrymme till att diskutera, få feedback, utvärdera och analysera hur 

arbetet har gått och hur individernas egen situation ser ut. Enhetschefen försöker att skapa ett 

utrymme för det, men de har ännu inte lyckats landa helt i ett mer strukturerat arbetssätt. Det är 

inte svårt att förstå varför uppföljning och utvärdering är det som prioriteras lägst när det råder 

tidsbrist, då det inte måste göras för att leverera något till kunden. Enligt Senges fem principer 

och det som beskrivs som enkel, dubbel och trippellärande (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 414-

417), är det viktigt att gruppen försöker att utvecklas tillsammans. Eftersom gruppen har svårt att 
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få till utrymme för diskussioner som rör både saker inom och utanför uppdragen är det svårt för 

dem att utvecklas både individuellt och som grupp.  

Undertecknad tolkar situationen som att gruppen nu befinner sig i den första 

grupputvecklingsfasen som kallas beroende och tillhörighet, där de försöker att hitta sina roller 

(Ljungblom & Norberg, 2011). De har nog börjat gå mot stadie två som handlar om skenbart 

oberoende och konflikt, och det är ett stadie som behöver styras mer för att få gruppen att ta sig 

vidare i utvecklingen. Eftersom det saknas utrymme för fritt forum, där de kan lyfta saker de 

själva känner är viktiga, försvåras arbetet med att komma vidare och ta sig igenom en sådan fas. 

Nu känns det som att gruppen står och stampar lite då det är mycket som händer både inom och 

utanför enheten. I kommunen har arbetet börjat med att införa en ny styrmodell. Införandet av 

modellen skulle undertecknad klassa som en förändring som hamnar under metaforen frigöra och 

nyskapa (Svenningsson & Sörgärde, 2015, s. 38) eftersom den nya styrmodellen kommer att 

bygga på lite andra värderingar än de som finns i kommunen idag. Den förändring kommer 

gruppen också att behöva hantera från och med nästa halvår. Att skapa möjlighet för att gruppen 

ska kunna utvecklas är en viktig faktor för att de ska kunna ta sig an de förändringar som gruppen 

står inför. 

 

4.5.  Att leda förändring 

Förändringen att införa en gemensam arbetsmetodik som är målet för forskningen skulle 

undertecknad klassa som flytta och omlokalisera (Svenningsson & Sörgärde, 2015, s. 37). 

Framförallt eftersom den förändring måste hanteras samtidigt som gruppen ska hitta sin struktur. 

Gruppen behöver komma från ett nuläge till ett nyläge. Eftersom den klassificeringen gjorts har 

det blivit aktuellt att se på hur en förändringsprocess kan hanteras och styras. Forskning visar på 

att det är viktigt att få med medarbetarna på olika plan (Gill , 2010). De måste påverkas och 

acceptera förändringen både i hjärta, hjärna och själ, samtidigt som ledningen tydligt måste visa 

att det är en viktig sak och leva som de lär. Enhetschefen kommer från en bakgrund där hon har 

anammat tänket kring offensiv kvalitetsutveckling. Hon har ett starkt driv i arbetet med att 

utveckla gruppen, och undertecknad anser att hon kan ses som en ledstjärna i arbetet med att få 

övriga i gruppen att ta sig till det nya arbetssättet. Att alla ska vara delaktiga och kunna påverka 

sin egen roll är något hon prioriterar. Undertecknad tolkar hennes sätt att leda som att hon 

använder sig av en coachande och demokratisk ledarstil (Jansson & Ljung, 2012, ss. 261-262) 
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som rekommenderas i arbetet med offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40). 

Det skapar en god förutsättning för att hon ska kunna leda förändringsarbetet som gruppen står 

inför och för att kunna möta medarbetarna i de olika nivåerna hjärna, hjärta och själ.  

Det som verkar saknas i arbetssättet idag med att leda en förändring, som forskningen 

påpekar (Assarlind & Gremyr , 2014) är tankar kring en tydlig plan för implementation med 

delmål och avstämning av dem för att se att de kommer framåt. Det knyter an till att kunna basera 

beslut på fakta (Bergman & Klefsjö, 2012) och att vara en lärande organisation genom att 

utvärdera det som händer och fortsätta utifrån det. Då det saknas utrymme för att följa upp och 

analysera försvårar det arbetet med att se hur de ligger till idag och hur de ha utvecklats.   

I släktskapsdiagrammet i tabell 1, sid 23,  ser vi under området implementation att 

medarbetarna lyfter tankar kring det som forskningen säger om att leda förändring (Assarlind & 

Gremyr, 2014; Gill, 2010). De pratar om att ledningen måste vara med på tåget. De nämner att de 

gärna vill hitta nyckelpersoner och att de ibland kan tänka strategiskt att någon som är 

motståndare bör inkluderas i början för att försöka hantera det motståndet. De nämner dock att 

även om det vet att det är viktigt att se till hur processen kan och bör ledas, prioriteras det inte 

alltid. I vissa fall finns det utrymme för det och i vissa fall inte. Här finns ett område som skulle 

behöva förbättras. 

 

5. Analys 

 Den teori och forskning som har använts för att kunna göra analyser och framtagande av 

ett förbättringsförslag är teorier som rör området kvalitetsutveckling. En SWOT-analys och ett 

orsaks-verkan-diagram har tagits fram för att analysera förutsättningarna som råder inom 

enheten. Principerna som hörnstensmodellen innefattar har legat till grund för att kunna avgöra 

hur enheten arbetar idag, och hur de skulle kunna utvecklas, för att arbeta på ett mer givande sätt 

med offensiv kvalitetsutveckling. Genom att se på kvalitetsutveckling i ett vidare perspektiv 

innefattas även teorier kring: förändringsprocesser, ledarskap, och att vara en lärande 

organisation. Att analysera hur de områdena påverkar och tacklas inom enheten är viktigt för att 

kunna ta fram ett förbättringsförslag som kan leda till att de kan arbeta med offensiv 

kvalitetsutveckling. Analyser kring det presenteras i det här kapitlet. 
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5.1. Organisationens förutsättningar att införa förbättringsförslag  

 

Figur 4. SWOT-Analys över enhetens möjlighet att ta sig an en förändring, Egen tolkning 

av insamlat material.  

 

Styrkor och svagheter som måste tas hänsyn till vid utformningen av ett 

förbättringsförslag, är presenterade i SWOT-analysen i figur 4. Gruppen står inför många 

förändringar redan, både inom och utom enheten. Inom enheten måste gruppen hantera sin egen 

grupputveckling och försöka att ta sig till genomförandefasen (Ljungblom & Norberg, 2011). 

Utanför gruppen finns planer för att införa en ny styrmodell i kommunen, vilket kommer 

innebära olika förändringar på arbetssätt, och arbetskultur. Att de ska införa en ny styrmodell kan 

ses som både hot och möjlighet. Ett hot för att det måste hanteras samtidigt som gruppen själva 

har en egen utvecklingsprocess att gå igenom, att komma till en högre fas, men också som en 

möjlighet då styrmodellen verkar mer inriktad på hörnstensmodellens principer om 

medarbetardelaktighet, och arbetet med ständiga förbättringar. Vilket får till följd att även om de 

känner att de inte vill införa det förslag som tas fram här, ändå måste vänja sig att tänka i de 

banorna, då införandet av styrmodellen inte är något som de kan avtacka sig. Att införa det 

förslag till förbättring som presenteras i rapporten, hade kunnat vara en mjukstart inför det arbete 

som ska göras i höst.  
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Mjukstart är ett ord som undertecknad har haft som ledord för förbättringsförslaget som 

tagits fram. Då gruppen har allt det som nämns ovan att hantera anser undertecknad att det inte 

vore lämpligt att göra omvälvande förändringar nu. De förändringar som presenteras här kan till 

och med kännas som omvälvande om medarbetarna redan tycker att det är jobbigt med de 

förändringar som sker i och utom gruppen. Även kulturen som verkar vara inriktad på att försöka 

att befinna sig i fasen göra (Bergman & Klefsjö, 2012) spelar in här. Där den kulturen måste 

försöka att förändras för att det ska bli långsiktigt lösbart att arbeta med att ständigt förbättras. På 

grund av enhetens förutsättningar har förslaget hamnat på en lite enklare nivå än vad som kan 

anses vara lämpligt utifrån offensiv kvalitetsutveckling. Framförallt vad som sägs om att mäta 

och använda SMARTA mål. Till en början kommer endast en enkel typ av uppföljning att 

rekommenderas, just för att de behöver ha en mjukstart. De behöver komma in i tänket utan att 

det känns för krävande, annars är risken att en implementering inte orkas med eller ligger för 

långt bort från kulturen som råder. Det är en enhet som är tidspressad, och ledningen än mer som 

det verkar, och därför har förslaget valts att göras på ett sätt som tar lite tid i anspråk, men då på 

bekostnad att basera beslut på fakta (Bergman & Klefsjö, 2012) och SMARTA mål (Tonnquist, 

2014, s. 46) som inte kommer tillämpas direkt. Mätning och uppföljning kommer att baseras på 

mer kvalitativa data, som uppfattningar. Som inte kan räknas som en sanning, utan mer som 

riktlinjer. Om ett mer tillfredsställande resultat ska kunna uppnås i uppföljningen, måste först tid 

kunna frigöras på annat håll, eller kulturen bli en annan, där fokus skulle flytta från att lägga 

nästan all tid på göra fasen, till att lägga mer på planera- och studerafasen i PDSA-cykeln 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Att kunna sätta SMARTA mål och följa upp dem tar lite mer tid, och 

den tiden måste enheten, och förvaltning i stort, vara redo att satsa för att kunna arbeta med 

ständiga förbättringar, vilket tolkas som att de inte är just nu, och kulturen inte prioriterar. 
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5.2. Orsaker till att tydlig definition inte görs 

 

Utifrån orsaks-verkan-diagrammet har ett val gjorts att försöka att lösa orsakerna kring: 

saknad metodik och material för att göra en definition och uppföljning, forum för diskussioner, 

samt att försöka att få beställarna att förstå vad utvecklingsledarna behöver av dem. En metodik 

för hur uppdragen bör starta och hjälpmedel för att ta fram en tydligare definition tas fram som 

lösning. Att gruppen har ett gemensamt angreppssätt för hur ett uppdrag ska preciseras kan hjälpa 

till att visa att det är något som måste prioriteras. Det kan visa uppdragsgivarna att det är viktig 

för utvecklingsledarna att mer tid läggs i planeringsfasen i PDSA-cykeln (Bergman & Klefsjö, 

2012, s. 85) för att de ska kunna få en bättre förutsättning, att kunna ta fram ett resultat som är 

önskvärt i slutändan. Metodiken och den mall som ges som förslag på att användas måste 

förankras hos ledningen. Dels för att de ska förstå vad utvecklingsledarna behöver och kunna 

möta dem i det, men också för att de själva ska kunna få möjlighet att påverka och ställa sig 

bakom den. Lösningen måste passa både enheten och uppdragsgivarna. Som diskuterats innan 

måste förslaget bli ganska enkelt till en början för att möta den kultur och tidspress som råder 

inom förvaltningen. 

Figur 5. Orsaks-verkan-diagram, egen tolkning utefter insamlad data. 
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Någon typ av forum för diskussioner i enheten är också relevant att lösa. Där 

utvecklingsarbete kan ske, som utvärdering och uppföljning. Ett forum där både motgångar och 

framgångar kan få ta plats. Motgångar kan diskuteras, analyseras och försöka läras av, och 

framgångar kan firas i de uppdrag som man har levt upp till förväntningarna och ge energi till 

fortsatt arbete. Om enheten bara ser till motgångar och förbättringsområden kan det kännas 

hopplöst, och därför är framgångar lika viktigt att lyfta upp. Idag saknas bra forum för fria 

diskussioner och tid för att lägga på att utvecklas personligt och i sin yrkesroll, vilket leder till att 

det kommer att bli svårt att bli en lärande organisation.  

 

5.3. Risker för förbättringsförslaget 

I tabell 2 presenteras risker i en miniriskanalys (Tonnquist, 2014, s. 187) som skulle 

kunna bli gällande för förbättringsförslaget.  

Tabell 2  

Miniriskanalys över risker för förbättringsförslaget. 

Risk Sannolikhet   

1 till 5 

Konsekvens   

1 till 5 

Riskvärde 

SxK= 

Riskåtgärd 

Förslaget passar inte 

enheten 

2 5 10 Se till att det grundas på 

deras förutsättningar. 

Medarbetarna ställer 

sig inte bakom 

förslaget 

3 5 15 Skapa förståelse och försök 

göra förslaget till deras 

Förslaget leder inte 

till det ökade värde 

som önskas 

2 3 6 Definiera värde, och steg 

för att nå dit. Detta kommer 

utvecklas efterhand. 

Disciplin och tid 

saknas för att orka 

införa förslaget 

2 4 8 Chefen måste se till att det 

prioriteras och följa upp. 

Lägg det på en lämplig nivå 

Gruppen inte mogen 

för att införa förslaget 

4 5 20 Arbete med att få gruppen 

till genomförandefasen 

måste göras 

Modellen blir för 

svårarbetad 

2 4 8 Stäm av med medarbetare 

vilken nivå som är lagom 

Förslaget inte 

kompatibelt med 

kulturen som råder 

2 4 8 Se till att det 

ledningsgruppen kan ställa 

sig bakom förslaget 

Not: Risker som undertecknad har identifierat för förbättringsförslaget. 
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Att förslaget måste anpassas till rätt nivå för medarbetarna är viktigt då de idag redan 

känner sig lite pressade, och då de har mycket att förhålla sig till, som diskuterats tidigare. Det är 

också relevant att ha någon typ av plan för implementering med avstämningspunkter som kan 

följas upp, för att ge en större chans att disciplin kan uppnås (Assarlind & Gremyr , 2014). 

 

5.4. Offensiv kvalitetsutveckling 

I resultatet visas att de hörnstenar som enheten har svårast att arbeta efter idag, inom sin 

egen enhet och i sitt eget arbete är: arbeta med processer, basera beslut på fakta och att ständigt 

förbättras.  

Arbeta med processer: Även om arbetsmetodiken som används inom enheten inte kan 

likställas helt med en satt process (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 44), då alla uppdrag har olika 

förutsättningar, tolkar undertecknad det som att ett gemensamt arbetssätt kan införas för fasen 

definiera. Varje uppdrag bör kunna få till en klar definition, enligt vissa uppsatta riktlinjer. 

Riktlinjer bör naturligtvis anpassas efter storleken på uppdragen, men en definition borde alltid 

kunna göras. Då det verkar som att en definition inte alltid kan göras i det inledande steget, då 

kunskaper inom området inte alltid finns, gör att definitionen kan bli lite svävande och inte alltid 

görs i ett senare skede heller, eftersom uppdraget då redan har kommit en bit på väg. Någon typ 

av uppdragsmall, som måste få vara ett levande dokument, kan börja fyllas i vid uppstarten av ett 

projekt, färdigställas i definierafasen, och uppdateras efterhand om uppdraget ändrar riktning. För 

att se till att en klar förväntan på uppdraget har tagits fram, och att den sen kan ligga till grund för 

någon typ av uppföljning. Då det finns ett stort behov av att få till klargörande definitioner i 

uppdragen har en sådan mall valts att ta fram som en del av förbättringsförslaget.  

Basera beslut på fakta: Då det i det här fallet inte rör sig om en specifik återkommande 

process, är det också svårt att hitta saker att kunna mäta och jämföra för hur arbetssättet utförs i 

de olika uppdragen (Bergman & Klefsjö, 2012). Därför blir det än mer viktigt att hitta saker i 

varje uppdrag som kan mätas och följas upp, för att kunna lära sig och utvecklas i det man gör. 

Undertecknad anser att utvärdering av sitt eget arbete bör göras i varje uppdrag, och där det finns 

möjlighet att följa upp och mäta t.ex. om det önskade värdet har uppnåtts i uppdragen är det 

viktigt att göra det. Uppföljningen i uppdragen är inte bara till nytta för enheten, utan också för 

personalen och cheferna ute på områdena. Det bör ligga i områdeschefernas intresse att ett mål 

sätts och följs upp även för deras del. Då ingen data har samlats in från områdescheferna går det 
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inte dra några slutsatser om hur de anser att uppföljning och utvärdering bör göras. Däremot 

tolkar undertecknad att det inte alltid är prioriterat hos dem heller, eftersom de inte alltid ger en 

klar definition till utvecklingsledarna att bygga förslaget runt. Det kan hända att områdescheferna 

väljer att följa upp något efter en implementering har gjorts, även om inte det preciseras i 

uppdraget från början.  

Det som undertecknad kommer att ta fram ett förbättringsförslag för är hur 

uppföljningsplaner kan innefattas redan i uppdragsdefinitionen. Ett målvärde av något slag bör 

definieras och en plan för att se om det uppnåddes likaså. En uppdragsmall borde i så fall 

innehålla både tankar kring uppföljning av uppdraget, samt av det egna arbetet, då det egna 

arbetet är det som medarbetarna i enheten alltid kan följa upp. Som diskuterats kring SWOT-

analysen, kommer mätning och uppföljning att bli enklast möjlig till en början, och kan utvecklas 

av enheten när de känner sig redo för det.         

Ständigt förbättras: Teorierna säger att vi bör arbeta med att ständigt förbättras (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 40). Det innebär att enheten bör följa upp, utvärdera och utveckla sina resultat 

och arbetssätt. Eftersom enheten ofta inte äger uppdraget längre fram än till en implementering 

har bedömningen gjorts att enheten framförallt bör försöka att utvärdera och utveckla sitt eget 

arbetssätt. Den uppgiften äger de själva och kan påverka lättare. Det hade varit till fördel för dem 

att få information om hur uppdragen har gått också, men i de fall det inte ingår i deras uppgift kan 

det vara svårt att motivera att lägga resurser på att utvärdera den informationen. Här anser 

undertecknad att medarbetarna och chefen måste ha lite fingertoppskänsla och avgöra i vilka 

uppdrag det är värt att lägga resurser på att få återrapportering från ansvarig för implementation 

och uppföljning ute på arbetsområdena. Fokus för enheten bör alltså först och främst ligga på sitt 

arbetssätt och sin egen utveckling mot att bli en lärande organisation. Här behöver kulturen 

försöka att förändras mot att prioritera att lägga mer tid på att planera och följa upp.  

 

5.5. Lärande organisation 

I resultatet ser vi att det saknas utrymme eller ett forum för medarbetarna att diskutera 

och reflektera på ett givande sätt. Här skulle undertecknad råda gruppen till att införa veckoträffar 

för att kunna diskutera fritt kring saker som händer i gruppen, i uppdragen och för att underlätta 

informationsöverföringen. Då enheten befinner sig i en organisation som är starkt präglat av 

mötesstrukturer där det är viktigt med agendor, protokoll, att hålla sig inom ramarna etc. anser 
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undertecknad att träffarna bör hållas på en enklare nivå. Att mötesstrukturen för de här träffar bör 

vara friare, för att ge utrymme för reflekterande, kreativt tänkande och spontanitet. Träffar bör 

vara ett fritt forum och kunna påverkas av medarbetarna själva.  

Eftersom gruppen inte verkar ha tagit sig till genomförande och produktivitetsfasen 

(Ljungblom & Norberg, 2011) ännu, kommer dessa träffar antagligen inte leda till något djupare 

lärande i medarbetarnas uppgifter i början, utan mycket energi och fokus kommer gå åt till att ta 

sig till den fasen. Det är ett utvecklingsarbete som är viktigt att gruppen tar sig igenom. Träffarna 

skulle kunna hjälpa till att snabba på gruppens utveckling vilket är av vikt eftersom enligt 

Maslow (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 262), kan individer inte ta sig an förändringsarbete på ett 

givande sätt innan de mer basala nivåerna är uppnådda. Att gruppen ännu inte har funnit sin 

struktur och individerna inte har hittat sina roller gör att deras mer grundläggande behov inte kan 

anses helt uppfyllda och ett förändringsarbete blir då svårare för dem att hantera. När gruppen har 

tagit sig till fasen för genomförande kan dessa träffar få en större roll i deras fortsatta individuella 

utveckling, samt om de vill försöka att bli en lärande organisation på ett djupare plan. Även om 

vissa medarbetare har lyft kommentarer om att de inte vill ha fler möten, anser undertecknad att 

få diskutera och reflektera är av vikt för gruppen för att ta sig framåt och för att kunna utveckla 

kulturen. När intervjuer och diskussioner har gjorts för att samla in data till forskningen, har 

kommentarer efteråt varit i stil med: ”vad kul det här var”, ”intressant att kunna diskutera kring”, 

”jag trodde inte att jag skulle ha något att säga om det här, men det har kommit upp jättemycket 

tankar”, vilket undertecknad tycker visar på att ett utrymma för liknande diskussioner hade 

kunnat vara givande, även om de är rädda för ännu fler möten.  

 

5.6. Att leda förändring 

I de kommentarer som har samlats i släktskapsdiagrammet kring implementation i 

resultatet ser vi att det finns ett visst tänk kring det som forskningen säger om att leda förändring 

(Assarlind & Gremyr , 2014; Gill , 2010). Det finns en viss förståelse och frustration kring hur 

man kan och inte kan leda en förändring. Angreppssättet på att leda förändring behöver utvecklas 

till en mer strukturerad och prioriterad fråga. I det förbättringsförslag som lyfts fram i rapporten 

kommer det redogöras för att det bör hanteras i de olika faserna. Däremot hur det kan hanteras i 

varje fas preciseras inte då en analys av det inte har kunnat göras inom satta tidsramar. Samt att 

undertecknad anser att det inte bara kräver att medarbetarna inom enheten tänker kring att leda 
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förändring utan att det också måste reflekteras över av de som sedan ska ansvara för en 

implementation. Därför har tankar kring området i de första faserna fram till definiera, se figur 6, 

endast preciserats i förslaget, för det är här som enheten kan påverka det mest. I ett framtida 

arbete kan gruppen välja om och hur de vill utveckla de andra faserna, och i så fall göra det i 

samråd med cheferna för områdena. 

Utefter tidigare forskning som berörs i rapporten (Assarlind & Gremyr , 2014; Gill , 2010) 

har undertecknad försökt att involvera alla medarbetare inom enheten, samt försökt att ge dem 

kunskap om det som är relevant kring det nya arbetssättet redan i processen med att ta fram 

förbättringsförslaget. Dels för att ge förslaget en bättre förankring från början hos medarbetarna, 

och för att det inte ska bli ett färdigt förslag som läggs uppe på dem, utan att de har haft möjlighet 

att kunna påverka det. Ledaren, enhetschefen, är engagerad och vill också att medarbetarna ska 

vara delaktiga, vilket enligt forskningen är viktigt för att lyckas införa ett nytt arbetssätt 

(Assarlind & Gremyr , 2014). Förslaget är också grundat i hur gruppen arbetar idag och efter hur 

deras nuvarande förutsättningar ser ut enligt SWOT-analysen. Det är ingen färdig lösning som 

har tagits fram oberoende av organisationen utan det är framtaget specifikt för gruppen. 

Forskningen pratar också om vikten av steg för steg planer för implementation och uppföljning 

av dem, även i riskanalysen tas det upp att uppföljning av enhetschefen bör göras för att försöka 

att skapa disciplin. Därför har en plan gjorts för hur en implementering skulle kunna se ut, vad 

som skulle kunna följas upp och hur. Att sätta mål och följa upp dem är ett sätt för enhetschefen 

att kunna leda förändringsarbetet framåt.   

 

5.7. Förbättringsförslag 

Som förbättringsförslag har en arbetsmetodik preciserats med fokus på vad som kan göras 

i uppstarten av ett projekt för att försöka att säkerställa en högre kvalitet i arbetet. Metodiken 

bygger på att en uppdragsmall (bilaga 5) fylls i med de uppgifter som är viktiga att definiera för 

att ge uppdraget en tydligare struktur. Ett förslag på hur en sådan mall kan se ut har tagits fram, 

tillsammans med en uppföljningsfil där uppdrag kan loggas och följas vilket ger möjlighet till 

samordning som också är ett problemområde idag. Filen kan också kan ge möjlighet till att samla 

in data som sedan kan användas till analyser. Där kan man i framtiden t.ex. hitta mönster, i vilka 

uppdrag görs inte tydliga definitioner? Är det ofta inom samma typ av uppdrag, från samma 

beställare eller liknande? De kan också utvärdera mallen, fungerar mallen eller inte, och hur kan 
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den utvecklas? Det som enheten väljer att registrera kan sedan följas upp på ett enkelt sätt utan att 

ta för mycket tid. En sådan uppföljning kan hjälpa organisationen att bli en lärande organisation 

samt att basera fler beslut på fakta, genom att de kan utveckla sitt arbetssätt baserat på kunskap 

som uppföljningen ger.  

Införande av gruppträffar ges också som förslag för att få gruppen att ta sig framåt, och 

för att kunna skapa en större möjlighet till att bli en lärande organisation. Träffarna anser 

undertecknad att chefen kan använda för att försöka att leda gruppen genom olika typer av 

förändringar som de står inför och ger en möjlighet att försöka att påverka kulturen som råder.  

 

Arbetsmetodik  

  

 

Figur 6. Rekommenderad arbetsmetodik för uppdrag, Egen tolkning av insamlad data.  

 

I figur 6 visas den metodik som undertecknad tror att utvecklingsledarna använder sig av idag, 

men på ett ostrukturerat sätt, där tillägg gjorts för vad de bör tänka på under de olika faserna. 

Stadierna Formulera och Definiera verkar vara mest ostrukturerade och skapa mest frustration 

som det ser ut nu. Ett gemensamt angreppssätt för de faserna kan hjälpa medarbetarna att bli lite 

mer uppstyrda och säkerställa att uppdragen blir bättre definierade. Med hjälp av den 

uppdragsmall (bilaga 5), som är framtagen för rapporten, ska frågeställningarna fyllas i så gott 

det går i början, och utefter det som behövs för uppdraget, och uppdateras när mer kunskap har 
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samlats in. Här kommer återigen medarbetarnas och chefens fingertoppskänsla spela en stor roll. 

De måste själva kunna avgöra hur djupt de vill gå i mallen. Är målet att bara införa en rutin för 

att lagen säger att de måste ha en, så får det vara målet, att en rutin tas fram. Däremot kan det i 

andra fall vara värdet som rutin ska skapa som är mest väsentligt att ha som mål att följa upp. 

Ledde införandet av rutinen till ökad kvalitet inom….? som exempel. Då måste de mäta om 

kvaliteten inom det område faktiskt har ökat för att veta om de har uppnått förväntningarna. Då 

det finns många olika nivåer och förutsättningar för uppdragen som enheten arbetar med måste de 

själva få ta ställning till vilken nivå på definition och uppföljning som är rätt för just det här 

uppdraget. Här finns det en risk att de väljer att alltid lägga sig på enklaste nivån, men 

undertecknad tror att på grund av, den höga kompetensen och det starka fokuset på kundens 

behov, att så inte kommer bli fallet. Framförallt inte om enhetschefen fortsätter att hjälpa 

medarbetarna att utvecklas i tänket kring offensiv kvalitetsutveckling och trycker på att det är en 

viktig fråga. Undertecknad tror att medarbetarna kommer att tränas i tänket och att det efter ett 

tag kommer bli mer naturligt att gå djupare i frågan om vilket värde som ska skapas. Om en 

tydlig definition kan göras i första fasen, formulera, så vore det bäst, men om inte det går borde 

den göras senast i definierafasen. Eftersom kompetensen är väldigt hög i gruppen tror 

undertecknad att den fingertoppskänsla som krävs redan finns för att göra bra avvägningar. Att 

tid ska finnas är också viktigt. Här tror undertecknad att om ledningsgruppen inser att det är 

viktigt, kan det också leda till att kulturen går mer åt att tid ska läggas på ett tydliggörande, och 

då kommer antagligen också mer tid att prioriteras för arbetet med det. I en förlängning kommer 

antagligen mer tid att frigöras för medarbetarna, då de slipper att göra arbete i onödan eller lägga 

tid på fel saker då en klar definition har gjorts från början och deras arbete på så sätt kommer att 

effektiviseras.   
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Uppdragsmallen 

Uppdragsmallen (bilaga 5) har till uppgift att se till att en tydligare definition görs för alla 

uppdrag. Det innebär att precisera: bakgrund på problemet, hur det ser ut nu, förväntningar som 

finns på vad som ska uppnås, hur ska vi göra för att uppnå det, vem ansvarar för vilka delar, och 

hur ska arbetet stämmas av och följas upp. Som tillägg är det också viktigt att det finns utrymme 

för att utvärdera sin egen insats och arbetssättet som används, för att kunna säkerställa att inte den 

personliga utvecklingen glöms bort. För att enheten ska kunna börja jobba mer strukturerat med 

kvalitetsutveckling och med ständiga förbättringar, måste mallen vidareutvecklas efterhand som 

gruppen utvecklas. Det förslag som nu tagits fram är enklast möjligt som diskuterats tidigare, för 

att ligga på en rimlig nivå just nu. Målet med mallen är att tänket kring att lägga mer tid i planera- 

och studerafasen ska bli mer till ett normalläge än vad det är nu. För att kulturen så sakteliga ska 

kunna utvecklas åt det hållet.   

 

Implementeringsplan 

I tabell 3, sid 43,  presenteras ett enkelt förslag för hur en implementering hade kunnat se 

ut. Implementeringsplanen måste enheten göra till sin egen, likväl som mallen som är framtagen 

som en del av förbättringsförslaget. Det som presenteras i rapporten är ett förslag på hur det 

skulle kunna se ut, men som forskningen och teorierna säger (Assarlind & Gremyr , 2014; Gill , 

2010; Bergman & Klefsjö, 2012), är det av stor vikt att alla kan ställa sig bakom den och får 

möjlighet att påverka den, samt att den ska vara utformad på ett sätt som bäst möter enheten där 

de är idag. Undertecknad råder därför enheten till att diskutera och eventuellt uppdatera förslaget 

som ett sista steg innan de fattar några beslut om implementation.  
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Tabell 3  

Tabell över steg för implementation. 

Aktiviteter När? Viktigt 

Utvärdera och utveckla 

mallen- Gör till sin egen 

Nästa gruppträff Att alla kan ställa sig bakom den och 

förstår vilka förväntningar som finns 

Presentera mall för 

ledningsgrupp 

Nästa 

ledningsgruppsmöte 

Samma som ovan 

Införa färdigställd mall 

Sätt upp mål för det. 

När beslut tagits i 

ledningsgrupp 

Sätt upp mål för vad som ska följas 

upp. Hur kan vi se om det har gått 

bra eller dåligt? 

Följ upp hur mallen har 

fungerat 

Efter 3 månader Hur har det gått? Har den använts? 

Fungerat? Sätt nya mål. 

Utveckla mallen. Kan fler 

faser läggas till i mallen? 

Analys t.ex. 

Efter 6 månader Har resultaten blivit bättre? Har nya 

delar fungerat? Sätt nya mål.  

O.S.V. 

Not: Implementeringsplan med steg för att införa förbättringsförslaget, som undertecknad har 

tagit fram som förslag.  

 

I en förlängning kan enheten välja att utveckla uppdragsmallen till en mer komplett A3 (Liker, 

2009, s. 195), där alla delar för uppdraget kan presenteras kort så att alla kan se: hur det går, vad 

som gjorts, vilka som berörs etc. Undertecknad tror inte att gruppen är redo för en mall där allt 

ingår redan nu som diskuterats tidigare, utan de behöver först lägga fokus på att få till definitioner 

som helst kan följas upp, för att ha en bra grund att stå på. När metodiken i de inledande faserna 

har standardiserats och blivit disciplinerat kan nästa fas inkluderas o.s.v. Det som undertecknad 

vill trycka på i det utvecklingsarbetet gentemot vad forskningen säger (Assarlind & Gremyr , 

2014) är att det är viktigt att hela tiden sätta upp en tydlig plan för vad som vill uppnås, hur 

arbetet ska göras för att kunna uppnå det, och att det följs upp, för att se hur det har gått. En sådan 

plan kan vara till hjälp att driva arbetet framåt, och försöka att hålla det på banan, framförallt i en 

tidspressad enhet.  
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5.8. Slutsatser 

Syftet med undersökningen är att ge förslag på någon typ av arbetsmetodik som kan 

införas i enheten för att kunna arbeta på ett mer tillfredsställande sätt med offensiv 

kvalitetsutveckling. I det arbete som har gjorts har det hittats spår av att en viss metodik redan 

används, men att den är ostrukturerad. Därför har förbättringsförslaget landat i hur denna metodik 

skulle kunna lyftas upp och göras mer tydlig och strukturerad. Då det verkar vara störst 

frustration kring att uppdragen inte definieras tydligt, vilket påverkar möjligheten att följa upp 

m.m., har det området setts som avgörande att börja med, då det är ett moment som är väsentligt 

att arbeta med inom offensiv kvalitetsutveckling. Förslag på verktyg och metodik för det arbetet 

har presenterats genom att ta fram en uppdragsmall som senare kan utvecklas till en A3 (Liker, 

2009) i framtiden, om enheten så önskar. Att se till alla olika faser har inte varit möjligt i det här 

arbetet, då det inte har funnits tid att analysera alla, samt att gruppen inte känns redo för att ta sig 

an en så stor förändring i nuläget. En plan för hur förbättringsförslaget kan implementeras har 

presenterats, samt reflektioner kring hur enheten kan välja att arbeta vidare med att utveckla 

metodiken efterhand som gruppen utvecklas om de anser att det vore hjälpsamt.   

 

6. Diskussion 

I kapitel 6 presenteras tankar kring det arbete som har gjorts och resultatet som har 

framkommit i ett större perspektiv gentemot vad tidigare forskning och teorier inom området 

visar på. 

 

6.1. Reflektion  

En svårighet i den här undersökningen har varit att det förbättringsförslag som har tagits 

fram berör en enhet som är en del av en större förvaltning med en delvis gemensam kultur. 

Begränsningar har funnits att bara kunna se till enheten och använda sig av deras resurser, men i 

analysen har det framkommit att kulturen för hela förvaltningen, och framförallt för ledningen 

inom förvaltningen, påverkar enheten starkt. Det förslag som är framtaget här är därför inte helt 

förankrat i organisationen, utan det får bli ett arbete som enhetschefen får ta sig an om hon väljer 

att införa det presenterade förbättringsförslag. För att ge mer tyngd åt analysen hade intervjuer 

med ledningen också behövt göras, för att även få deras bild av problemområdet. Då det från 

början kändes som att en metodik för uppdragen är ett område som enheten äger själva valdes 
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just det området. Det landade dock i att det största problemområdet inom metodiken, att få till en 

klar definition av uppdragen, försvåras av att det verkar finnas en kultur inom förvaltningen, där 

man prioriterar att komma till att göra fasen så fort som möjligt. Den kulturen leder till att det 

blir svårt för enheten att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling på ett strukturerat sätt. Det är 

därför viktigt att enhetschefen försöker att lyfta problematiken för ledningsgruppen, så att de kan 

försöka att utveckla kulturen mot att prioritera mer tid till planering och uppföljning, så att 

medarbetarna inom enheten får en bättre möjlighet att kunna göra ett bra jobb. För ett mer 

givande resultat i undersökningen hade det varit bra om ledningsgruppen hade inkluderats från 

början och att kulturen hade analyserats för att se hur den faktiskt ser ut och påverkar arbetet. Nu 

är resultatet om kulturen baserad på tolkningar från medarbetare inom enheten och undertecknad 

och inte gjorde på någon djupare analys. 

Som forskningen (Gill , 2010) pekar på verkar det behövas både change management och 

change leadership för att kunna förändra något i en organisation. Det är viktigt att försöka att leda 

genom att påverka kulturen och öppnad upp för nya tankesätt, och försöka att motivera 

personalen, samt också ledningen i det här fallet, och se till att de gör denna fråga till sin egen. 

Likväl som det är viktigt att styra med en tydlig plan som följs upp för att kunna se att arbetet går 

framåt (Assarlind & Gremyr , 2014). Då enhetschefen verkar vara en ledare som använder sig av 

den motiverande och demokratiska ledarstilen, i en organisation där strukturerad uppföljning inte 

är helt självklar, kommer det nog bli svårast att använda sig av change management, som kräver 

att hon styr lite. Hon måste vara konsekvent i jobbet med att sätta mål och följa upp för att 

försöka att skapa en disciplin och för att visa att arbetet är viktigt. Att en ledare ibland måste styra 

och ibland leda, visar på att det är bra om en ledare kan använda sig av flera olika typer av 

ledarskapsstilar, för att möta gruppen där de är. 

För att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012) framkommer 

det i analysen att det verkar gå hand i hand med att bli en lärande organisation som teorierna 

säger (Bergman & Klefsjö, 2012). Om för lite tid läggs på att definiera vart organisationen är 

idag och vart de vill komma är det svårt att komma någonstans, då arbetet för att komma dit inte 

prioriteras. Om inte ett lärande angreppssätt används i det vardagliga arbetet är det svårt att 

basera beslut på fakta och ständigt förbättras. Att enheten måste arbeta för att bli en lärande 

organisation är därför viktigt, och ett forum för det arbetet måste till. Veckomöten eller andra 

gruppträffar kan hjälpa enheten att skapa ett sådant forum. Tid till detta lärande måste få läggas i 
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högre grad än det görs nu. Här påverkar också kulturen möjligheterna för att kunna arbeta med 

det. Kulturen måste utvecklas mot att bli en lärande organisation även i ledningsgruppen för att 

ge en större effekt på enheten, då deras kultur påverkar dem starkt. 

Det förslag som är framtaget, har visat sig kunna bli en chans att börja skrapa med nageln 

på den kultur som råder, och öppna upp för att kunna diskutera kring den. Hur det kommer att 

mottas av ledningen går inte att avgöra, utan det får tiden utvisa. Däremot visar resultatet i 

forskningen att det är en grundläggande diskussion att föra och ett första centralt steg att ta för att 

i framtiden kunna uppnå en högre kvalitet i arbetet som görs inom enheten.  

 

6.2. Metoddiskussion 

Att använda en fallstudie för att göra undersökningen anses var rätt val, då resultatet har 

hamnat på en lägre nivå och med lite annan inriktning än vad undertecknad hade som förväntning 

från början. Om en mindre flexibel arbetsmetod hade använts hade forskningen inte fått samma 

tyngd, då den första förväntan var för högt satt och då hade målet missats.  

De semistrukturerade intervjuerna var givande men ganska svåra att genomföra. 

Framförallt de sista intervjuerna när undertecknad lyfte in tankar från de andra intervjuerna och 

på så sätt riktades de intervjuerna mer åt ett visst håll än de första. Undertecknad har insett att det 

finns en svårighet att inte låta det materialet som samlats in under tidens gång påverka den 

objektivitet som man önskar att man kunde hålla. Objektiviteten har minskat under arbetets gång 

och formats mer och mer av det insamlade åsikterna. Det har varit en fördel på det sättet att 

resultatet då också har kunnat matchas lättare med de förväntningar som gruppen har haft, men 

resultatet hade kanske blivit ett annat om en större objektivitet hade varit rådande. Svårigheten i 

arbetet har varit att metoden har påverkats av det som den tidigare forskningen säger om att 

kontexten måste anpassas efter gruppen, och att alla ska vara delaktiga etc. Enligt teorierna är det 

positivt men det har hämmat undertecknads chans att ta fram ett mer objektivt förslag. 

Då det har varit mestadels kvalitativa data och forskning har det varit svårt att hitta 

kvalitetstekniska verktyg som har kunnat användas, då många av dem fungerar bäst att analysera 

kvantitativa data med. Eftersom enheten också mestadels arbetar med kvalitativa data har det 

heller inte varit lätt att samla in kvantitativa data från dem. Kvalitativ forskning är svårare att 

bekräfta eller säkerställa än vad kvantitativ forskning är anser undertecknad, dock anses inte 

resultatet vara mindre givande för det, då det i många fall lyfter upp större fenomen att beskåda.  
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Då medlemmarna i enheten har varit tidspressade har det varit enstaka korta avstämningar 

som har gjorts under arbetets gång. Djupare analyser hade kanske kunnat göras på fler områden 

om mer tid hade funnits tillgängligt hos enheten. Här anses dock att det förslag som har tagits 

fram har hamnat på en nivå som är lämplig att börja med. Även om fler områden hade kunnat 

tillämpas, hade enheten antagligen haft svårt att införa det inom en snar framtid. Den största 

fördelen med arbetssättet att alla ska vara delaktiga är att det har lett till att gruppen som helhet 

har börjat öppna upp för tankesättet kring att arbeta med kvalitetsutveckling. Enhetschefen har 

nämnt att de har börjat se sin metodik nu och lyfter upp den, samtidigt som de har börjat inse att 

arbetet med att definiera och följa upp faktiskt är något som de måste börja förhålla sig till. Även 

om inte förslaget skulle införas, har ändå undersökningen i sig lett till en positiv förändring på så 

sätt.     

    

6.3. Förslag på fortsatt forskning/arbete 

I resultatet har det framkommit att kulturen som råder inom förvaltningen verkar handla 

om att lägga mycket tid i fasen göra, i PDSA-cykeln (Bergman & Klefsjö, 2012). Samt att det 

verkar ha blivit en kultur där medarbetarna ibland känner att de inte kan eller vågar be om att få 

den tid de behöver av cheferna för att kunna utföra sitt jobb, då de är väldigt tidspressade. Den 

kultur som råder verkar göra det svårt för medarbetarna att arbeta på ett effektivt sätt med 

kvalitetsutveckling, samt att det blir svårt att utvecklas personligen och inom enheten, då 

uppföljning och utvärdering inte verkar prioriteras. Det får som konsekvens att det blir svårt för 

dem att arbeta på ett givande sätt med offensiv kvalitetsutveckling, då det kräver att man blir en 

lärande organisation och ständigt förbättras. Det hade varit intressant att forska vidare på den 

kultur som råder. Varför den ser ut som den gör, och se till hur den hade kunnat utvecklas för att 

lättare kunna ge upphov till att arbeta med utvecklingsarbete.   

Det hade också varit intressant att följa gruppen vidare, för att se hur de arbetar för att ta 

sig vidare i grupputvecklingen, samt hur förbättringsförslaget kommer att landa inom enheten och 

hur det kan utvecklas efter det. Att se vilka konsekvenser ett införande får hos medarbetarna och 

enheten, kanske framförallt i deras samspel med uppdragsgivarna hade varit väldigt intressant.  

Att undersöka hur de övriga faserna hade kunnat utvecklas för att tillämpa ett starkare 

ledarskap för förändringsprocesser hade också varit givande. Här hade både medarbetarna i 

enheten och de som ansvarar för implementationer ute på områden behövt delta, för att kunna 
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hitta arbetssätt och principer som hade kunnat hjälpa dem i det arbetet. Idag känns det som att det 

inte fokuseras tillräckligt mycket på hur en förändringsprocess bör hanteras gentemot vad 

forskning visar (Gill , 2010), då framförallt implementation inte lyfts i ett tidigt stadie för ett 

förbättringsförslag. Det är betydelsefullt att arbeta med att underlätta för en implementering redan 

från start (Assarlind & Gremyr , 2014), vilket inte alltid görs nu. Här finns ett intressant område 

att utveckla. 

  



49 (61) 

 

 

Referenser 

Alvesson, M. (2015). Organisationskultur och ledning. Stockholm: Liber AB. 

Assarlind, M., & Gremyr , I. (2014). Critical Factors for Quality Management Initiatives in Small 

and Medium-Sized Enterprises. Total Quality Management and Business Excellence, 25, 

ss. 397-411. 

Bergman, B., & Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Bruzelius, L. H., & Skärvad, P.-H. (2011). Integrerad organisationslära. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Denscombe, M. (2014). Forskningshandboken, För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. . Lund: Studentlitteratur AB. 

Eriksson, L., & Wiedersheim-Paul, F. (2014). Att utreda forska och rapportera. Stockholm: Liber 

AB. 

Frostensson, M., Helin, S., & Sandström, J. (2015). Hållbarhetsredovisning, Grunder, praktik 

och funktion. Stockholm: Liber AB. 

Gill , R. (den 09 11 2010). Change management--or change leadership? Journal of change 

management, ss. 307-308. 

Jacobsen, D., & Thorsvik, J. (2008). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Jansson , T., & Ljung, L. (2012). Individer, grupper och ledarskap i projekt. Lund: 

Studentlitteratur. 

Larssen, T. (2017). Förstudierapport . Visby: Uppsala Universitet Campus Gotland. 

Liker, J. K. (2009). The Toyota Way, Lean för världsklass. Malmö: Liber AB. 

Ljungblom, M., & Norberg, M. (2011). Gruppens utveckling. Visby: Högskolan på Gotland. 

Socialstyrelsen. (u.d.). Hämtat från Socialstyrelsen.se: 

http://www.socialstyrelsen.se/ledningssystem den 27 02 2017 

Svenningsson, S., & Sörgärde, N. (2015). Organisationsförändring -hur, vad och varför? Lund: 

Studentlitteratur AB. 

The Deming Institute. (u.d.). Hämtat från www.deming.org: 

https://www.deming.org/theman/theories/pdsacycle den 23 05 2015 

Tonnquist, B. (2014). Projektledning. Stockholm: Sanoma Utbildning AB. 



50 (61) 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 

Sammanfattning av intervju med IT-utvecklare 

 

Hur arbetar ni idag i ett uppdrag? Vilka moment går ni igenom? 

Först kommer ett uppdrag från något håll, ledningsgrupp, områdeschef, nämnd, från oss själva, 

regionen, nationella bestämmelser eller liknande. Det ser olika ut för olika uppdrag och det 

påverkar också lite hur vi jobbar sen, beroende på omfattning etc. Men efter det gör vi oftast en 

omvärldsbevakning. Vi kollar vad som finns för lösningar hos andra kommuner, eller hur andra 

har löst samma problem. Vi gör också en invärldsbevakning. Ser hur detta skulle påverka vår 

organisation och vilka förutsättningar vi har. Om det påverkar något system eller någon annan 

rutin som vi idag har och hur kan vi lösa de krockarna i så fall. Här ser vi också om vi måste 

involvera några andra, som t.ex. upphandlingsavdelningen om vi måste köpa in något. Här 

kopplar man också till sig personer som man vill samarbeta med ute på områdena. De som kan ha 

rätt kompetens och så. De hjälper till att ge en överskådlig bild av hur det fungerar idag.  

 

Vi har idag problem med att våra roller inte är helt satta. Det hade varit bra om vi hade jobbat 

mot varsitt område, men idag är något lite för litet och något annat för stort, så då får vi dela lite 

på uppdragen för att jämna ut arbetsbelastningen. Detta försvårar informationsflöde, 

kommunikation ibland.  

 

När en omvärldsanalys har gjorts presenteras ett förslag för hur det skulle kunna lösas för den 

som har beställt uppdraget, och som kan fatta beslut. Vi har inte mandat att fatta några beslut. Här 

får man se om vi har hamnat rätt, om vi har tolkat uppdraget rätt och om det förslag vi har tagit 

fram är rimligt. Om det inte är det, får det göras om och uppdateras, om det stämmer bra tas 

beslut om att gå vidare. Där brukar också beslut tas om en arbetsgrupp eller liknande som ska 

jobba med uppdraget ska sättas samman och vem som ska vara med där. Det behöver inte vara 

samma personer som man har samarbetat med under omvärldsanalysen. Ibland kan det också 

vara så att problemet är definierat på annat håll, och att vi sen kommer in i arbetet när en 

arbetsgrupp ska tillsättas och vi får ingå i denna.  

 



51 (61) 

 

 

Ibland är det bara ett koncept vi tar fram och någon annan ansvarar för att implementera det. 

Ibland är vi med under det arbete också. Däremot måste vi släppa det någon gång. Vi ska inte 

driva saker härifrån utan det ska ut på arbetsområdena. Denna fråga pratas inte alltid om i början. 

Det kan vara lite känsligt, vem som ska göra jobbet sen. Ibland kräver det ju att mer 

dokumentation eller extra pålägg görs på tjänsterna och det vill helst ingen ha på sitt bord. Det är 

svårt att få någon att vilja ta ansvaret. De kanske inte alltid ser nyttan av att det ska göras och då 

är det svårt att motivera varför de ska göra det. Det hade varit bra om detta alltid pratades om i 

början. Vem ska ha ansvaret sen. Så att man inte bara skjuter problemet framför sig. Det är 

framförallt viktigt att cheferna är med på tåget. Annars är det svårt att få till en bra 

implementering.  

 

Kan ni påverka när olika uppdrag ska implementeras? Om det passar just nu eller om vi borde 

vänta? 

Det beror lite på. I normala fall löper det bara på. Vissa saker måste in direkt om det lagar eller 

andra regler som styr det. Ibland kan man pausa och vänta in. Vi kan höja ett finger och känna av 

om det passar nu eller inte. Enheten kanske står inför andra saker och då kan man behöva vänta. 

Ibland behöver man istället ta tillfället i akt och kanske passa på att införa något som var menat 

längre fram för att intresse och drivkraft finns. Då får man passa på att ta tillvara på det. Ibland 

måste vi pausa även om vi inte vill för att vi kanske måste vänta in IT eller någon annan 

avdelning.  

 

Hur tänker ni när det gäller implementation? Hur kan ni göra för att försöka underlätta en 

implementering?  

Tidig info till alla är viktigt. Att lobba för det tidigt, innan förslaget är klart, bara för att börja 

vänja personalen vid det. Sen är det bra om det diskuteras i ledningsgruppen. Att alla har en 

gemensam bild över läget. Sen får man göra någon typ av riskanalys. Antingen i huvudet eller på 

papper, där man kan se vad som kan gå fel och försöka att möta det. Ibland kanske man väljer ut 

någon som man vet är lite gnällig över det och låter den personen vara med från början så att det 

motståndet kan mötas. Detta tänk finns nog mest i huvudet, och inte alltid nedskrivet. Sen brukar 

vi försöka att tänka lite mer långsiktigt, att hur kan detta passa fler områden eller liknande. Det 

har man också med sig i huvudet. 
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Hur fungerar det med uppföljning? Hur vet ni att ni har gjort ett bra jobb? 

Uppföljningar görs mest i huvudet. Sen kan man följa upp om det har spridit sig. Den mesta 

feedbacken man får är att det fungerar ute på områdena. Och sen att personalen börjar bli 

intresserade och ringer och frågar om annat också, kan vi jobba vidare med det här t.ex. Då 

känner man att man har fått lite förtroende. Vi vet nog inte alltid om man har gjort ett tillräckligt 

bra jobb, men känner inte alltid att vi behöver få beröm eller så heller. Ser man att det fungerar 

ute på områden så är det gott nog.  

 

Vad känner ni för att kanske införa en generell arbetsmodell? 

Tycker att det hade varit ett bra stöd. Det hade kunnat underlätta arbetet, framförallt om det kan 

leda till bättre samordning också. Vi följer projektplanen i ett större projekt nu och det är 

hjälpsamt, då gör man de steg som man känner är viktiga.  

 

Och hur känner ni för att göra mer strukturerade utvärderingar och uppföljningar? 

Jag vill inte skriva en utvärdering som sen bara blir liggandes i en mapp. Den måste användas på 

något sätt i så fall. Diskuteras eller liknande. Att bara skriva för att skriva känner jag inte ger så 

mycket. En utvärdering hade haft ett visst värde för mig även om den bara skrivs för skrivandets 

skull. 
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Bilaga 2 

Sammanfattning av intervju med utvecklingsledare 

 

Kan ni berätta lite om hur ni arbetar idag?  

Det är väldigt olika. Olika beroende på vart uppdragen kommer ifrån, vad det är för uppdrag 

o.s.v. Vi kan göra allt från att ta ram en rutin, till en utbildning. Det känns också som att cheferna 

har lite olika uppfattning om vad vår uppgift är och vad vi borde göra. Det gör också att 

uppdragen ser olika ut. Det är inte alltid som en problemformulering görs i början, en deadline 

eller tydligare definition av syftet hade varit hjälpsamt för att veta hur stort uppdraget får bli, eller 

hur mycket tid jag bör lägga eller hur djupt vi ska gå. Men den informationen finns inte alltid i 

början. Oftast börjar man med en omvärldsanalys för att se vad det finns för lösningar. Både 

utom vår organisation men också inom organisationen. Har vi gjort något liknande innan, 

påverkar detta någon annan rutin eller liknande som vi måste ta hänsyn till. Produkten måste 

hamna på rätt nivå, och det är inte alltid så lätt när en klar definition inte gjorts i början. Det finns 

inte alltid en deadline heller vilket kan vara tillhjälp för att avgöra hur djupt man kan gå. En 

tydligare definition är viktig att få till. Nu måste vi dra gränsen själva, vad tycker vi är rimligt. 

Det får avgöra hur mycket tid vi ska lägga på att läsa in oss i ämnet t.ex. Det finns hur mycket 

som helst man kan läsa in, men vart går gränsen för vad som behövs? Det får man själva avgöra. 

Ibland har vi inte tillgång till rätt databaser för att läsa in oss heller vilket gör att det får avgöra. I 

denna fas knyter man också personer till sig som man tror kan ha rätt kunskap inom området. Att 

man försöker att jobba tillsammans för att hitta en lösning i en arbetsgrupp eller liknande. 

 

De som hamnar i en arbetsgrupp, kan ni välja vilka det ska vara? 

Oftast bestäms det av områdescheferna, vi kan inte alltid påverka det. Ibland är det kanske inte de 

personer som hamnar där som jag hade valt, men det kan inte jag fatta beslut om.  

 

Vad är nästa steg efter omvärldsbevakningen? 

Man presenterar ett förslag, en power point eller rapport, sen måste någon ta beslut om vad som 

ska hända. Om det var fel tänkt från början så får man göra om, annars tar man beslut om hur vi 

kan gå vidare. Sen ibland kan man få återkoppling efter ett tag. Hur går det? Hur ligger ni till, 

men det är inte alltid det är så strukturerat heller.  Det som har blivit lite bättre nu är att det har 
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blivit mer inriktning på t.ex. ärende och sen beslut. Det finns så mycket att göra att man måste 

sålla lite och nu har det blivit en tydligare struktur på att uppdrag ska tas fram och de ska leda till 

något. Det är skönt i alla fall. Uppföljning med Helena som sker nu är hjälpsamt under arbetets 

gång, hon kan hjälpa en med hur man kan arbeta etc. Ibland är det svårt att stämma av med 

uppdragsgivaren, speciellt om det kommer från ledningsgruppen. Vem ska man fråga då, går inte 

alltid fråga hela gruppen. Det är lättare när det kommer från en person.  

 

När ett förslag tas fram, tänker ni något om implementering då? Hur det kan underlättas etc.? När 

det ska ske? 

Vi tänker inte jättemycket på det, då det är chefernas ansvar. Vi litar på att de har känt av läget 

för om det är lämpligt med en implementering eller ej. Vi tänker oftast inte heller på om det 

behöver hanteras på något sätt innan. Sen kan vi behöva ligga på efteråt, påminna om att det finns 

en ny rutin eller liknande. Där försöker vi hjälpa till. Men vi tänker inte så mycket på det när vi 

tar fram förslaget. Jag tror att IT är bättre på att tänka på det. Däremot på avstämningsmöten kan 

vi hjälpa till att påminna cheferna om att det här kommer komma o.s.v. så på så sätt kan vi ändå 

ha koll och vara lite delaktiga när det gäller när. Någon typ av kommunikationsplattform hade 

varit bra att ha mellan oss och områdescheferna, ibland har vi inte koll p vad de gör, och de har 

inte koll på vad vi gör. 

 

Är personalen förändringsbenägen? 

Det beror nog mest på va det är. Om det är något som kan öka kvaliteten gentemot brukaren så 

finns oftast ett stort intresse. Tycker alltid att de är nyfikna däremot kan de vara lite avvaktande 

innan de vet hur det kommer att beröra verksamheten. 

 

Hur ser det ut med uppföljning? Får ni någon feedback på ert arbete? 

Man tänker mest efter själv i huvudet. Det är svårt att veta om man har lagt rimlig tid för det man 

vill uppnå eftersom det inte alltid är preciserat ett värde från början. Det är svårt att veta om man 

har gjort tillräckligt mycket eller ej. Vi får inte så mycket feedback. Man får försöka fråga när 

man är i stunden. Hur har det gått, hur känns det etc. Vi gör en del enkäter och så men det måste 

tas hand om också.  
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Jag saknar någonstans att diskutera kring hur det har gått. Tid att reflektera och försöka att skapa 

ett personligt lärande också. APT-möten är mest info nu. Finns inte så mycket utrymme för 

reflektion eller diskussion av dessa frågor. Det är också svårt att veta vad som händer här och där. 

Diskussionsträffar hade kunnat hjälpa till att reflektera och att samordna lite mer.  

 

Vad tänker ni om att införa en modell? För och nackdelar? 

Jag tycker att det hade känts tryggt. Att det hade varit hjälpsamt med lite mer struktur och 

framförallt att vi kanske kan få hjälpa att definiera lite bättre. Inte bara uppdragen utan också vår 

roll så att alla har samma bild på vad vi ska göra och inte. När man är ny hade det varit skönt att 

ha något att följa. Nu är det också lätt att man kastas in i något, och att man antar att vi vet allt om 

det området, men så är det inte alltid, och då hade en modell kunnat hjälpa oss att visa hur vi 

behöver gå tillväga, och varit en hjälp i att komma ihåg att göra vissa saker under varje fas etc. 

Det kan också visa vart är vi ni i ett uppdrag och vart är vi på väg.  

 

Vi har stora förväntningar på denna modell. Men den måste kunna anpassas så att inte uppdragen 

blir större än de behöver vara. Vill gärna kunna medskapa den och kunna påverka hur den ser ut. 

Tror att en del tyst information kan göras synlig om vi har en modell och vissa steg vi måste göra. 

Den kan också hjälpa till när man ska gå in och hjälpa någon. Då kan man ha lite bättre koll på 

vad som är gjort och inte, och hur det ska gå vidare. Nu har man ingen aning om man ska gå in 

och hjälpa någon eftersom alla gör lite olika och inte har någon viss struktur. Sen hade det varit 

bra med någon typ av samordning också, så att jag kan se om andra håller på med något på 

samma område, eller om jag borde få med någon annan också.  

Ska arbetsområdescheferna vara med och utveckla denna också?  

Det vet jag inte? Har inte pratat med handledaren om det. Tror ni att det behövs? 

Ja jag tycker att det är viktigt att de också kan säga sitt och att det fungerar för dem också. 

Då ska jag lyfta det med handledaren och fråga om det går att lösa.  
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Bilaga 3 

Sammanfattning av intervju med utvecklingsledare i grunduppdraget 

Hur ser ert arbete ut idag? 

För mig handlar det mycket om att hålla koll på vad som händer i lagar och regler, och när jag ser 

något som rör oss måste jag plocka ner det och försöka se till hur det kan lösas för vår 

organisation. Det finns ingen klar definition för dessa uppdrag utan här måste jag försöka hitta 

rätt nivå. En nivå som lever upp till lagen och som fungerar för oss. Ibland kanske det kommer 

direktiv från regionen och då måste jag förhålla mig till det och kanske deala med dem för att 

hitta en lösning som passar. Bollar kommer från lite olika håll och de måste tacklas lite olika 

beroende på vart de kommer ifrån.  

 

Jag tycker att det oftast finns en otydlighet i vad:et när en beställning av uppdrag görs. Vår 

uppgift är att lösa hur:et, men för att kunna gör det så måste vad:et och när:et vara mer preciserat 

anser jag. Ibland kan något som presenteras som en lite uppgift bli väldigt stor, och ibland kan 

något som verkar stort bli litet. Det finns också inte oklarhet kring vem som har mandat i vissa 

uppdrag. Vem beslutar om vad, vem betalar i slutändan och till vem och när ska ansvaret lämnas 

över. Detta gör också att arbetet försvåras när det inte pratas om i början av ett uppdrag. När det 

kommer från nämnden är det oftast helt klart, men från annat håll brukar det vara mer oklart.  

  

 

Hur brukar ni tänka kring implementation av era förslag?  

Oftast är det inte vårt ansvar. Ofta kan inte jag vänta eller så utan det bara måste genomföras för 

att det är lag på det eller kommer direktiv från andra håll. Däremot upplever jag det som att det är 

svårare att få ut saker nu. Som organisationen ser ut nu så har vi kommit fler led ifrån den 

operativa kärnan och då är det svårt får mig att påverka hur det kan föras ut i organisationen. 

Tidigare har det inte varit så många led utan då har jag haft mer direktkontakt och då är det lättare 

att få ut saker, samt att påverka hur det ska föras ut. När det är något som ska ut till all personal 

måste det gå via ledningsgrupp och sen ut nivå för nivå för det är den enda kanalen som finns 

som kan hantera det.  

Det är svårt att påverka hur en implementation kan göras eller planera för eftersom vi inte har 

mandat att besluta något om det. Vi kan inte säga nej eller jag. Vi kan bara ge förslag som någon 
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annan sen får besluta om. Denna rollfördelning gör också att de ibland jobbar med grejer ute på 

enheterna som de inte bör jobba med, då man måste se mer övergripande på det, eller de kanske 

inte har koll på vilka regler som gäller, och att det måste göras på ett visst sätt. Det är ibland svårt 

att ha koll på vad de får och inte får göra, samt vad de gör och inte, och det är svårt för dem att 

veta vad vi gör, och vad vi förväntar oss utav dem. 

Oftast ska allt bara rakt ut i verkstad och riskanalyser etc. görs bara i huvudet och så får man 

hoppas på det bästa. Lite för lite tid läggs på att planera för hur en bra implementering kan göras, 

man vill bara sätta igång. Däremot brukar jag försöka att lyfta och påminna om saker på möten 

eller via mail, att tänk på att nu måste vi snart uppdatera detta eller liknande, så att cheferna ska 

få mer tid på sig att hantera det som komma skall.  

Jag tycker att det pratas för lite om implementering i början, och det kommer sen tillbaka och 

sparkar en i rumpan. Det måste diskuteras i början. Vem tar ansvaret för den? 

 

Hur jobbar ni med uppföljning? 

Det är väl något som vi aldrig har varit riktigt bra på. Det är svårt att få till en bra uppföljning 

som ger några bra svar utan att det blir för stort arbete med att samla in eller analysera det som 

samlas in. Vi har lite enkäter som går ut. Vi följer visa parametrar etc. Nu tycker jag att mycket 

av mätningarna som görs har lyfts upp till en för hög nivå. Man får en övergripande bild, men det 

är svårt att säga till t.ex. varje enhet att det här måste ni förbättra, för det ser man inte idag på 

samma sätt man gjort förr. Mätningarna är inte så hjälpsamma i arbetet med att utvecklas nu, då 

de inte ger så mycket kunskap. 

 

Jag tycker att det är svårt att göra en givande uppföljning idag eftersom det sällan är klargjort 

vilka förväntningarna var från början. Om beställaren inte har preciserat vad förväntningarna är 

kan vi inte heller veta om vi har hamnat rätt. Just nu känns det som att uppföljning är svårt att få 

till. Det är svårt att fråga då ingen verkar veta vad som ville uppnås från början. Jag tror att det 

hade blivit en win win situation om en klarare definition hade gjorts från början, då vi lättare kan 

nå upp till en kundnöjdhet, om vi vet vad vi ska sträva efter istället för att gissa, plus att en 

uppföljning kan hjälpa oss att utvecklas.     
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Man får ingen direkt feedback nu. Arbetet kan bli ganska ensamt nu, känner att man ibland hade 

behövt få bolla med någon, varför blev det så här, eller hur hade jag kunnat göra annars, nu är 

man väldigt självkritisk och mycket av reflektionerna handlar om vad jag själva har gjort bra eller 

mindre bra, men allt hänger inte på min insats. Och det kan vara skönt att bolla med någon annan, 

så att blicken lyfts från en själv lite.    

 

Hur går tankarna kring införandet av en arbetsmodell? 

Jag tycker att det hade varit skönt, men jag tror att vi måste vara med på att det kommer att göra 

arbetet lite trögare i startgropen då vi måste strukturera upp arbetet med att definiera vad det är vi 

ska göra. Men det tror jag absolut att vi har igen sen, då våra lösningar kan matchas bättre mot 

vad som önskas. Det är så det måste bli om vi ska lyckas göra ett bättre jobb och ta fram bättre 

lösningar. Den måste kunna anpassa och hellre checklistor eller liknande istället för att skriva en 

massa. Det skulle också vara hjälpsamt med någon typ av projektstatus så att man kan se vart 

man ligger i processen och vad nästa steg är. Det får gärna också vara ett typ av stöd för 

presentationer över vad som har gjorts hittills eller liknande. Tycker att det måste få vara ett 

levande dokument, ett som kan uppdateras och utvecklas efterhand.  

 

En modell hade hjälpt till att klargöra vad som förväntas av mig. Det hade också kunnat vara en 

påminnelse om saker som bör göras. Framförallt när man blir inkastad från sidan i något projekt, 

då behöver man ibland komma ihåg att gå tillbaka och kolla på det här eller det här. Det hade 

någon typ av checklista varit till hjälp med. Den måst vara lättarbetad. Inte ta för mycket tid. Inte 

bygga system för att systemet skull utan det måste vara en hjälp för oss. Gärna någon illustrativ 

överskådlig inblick i uppdraget. Den behöver vara hands on, och inte göra arbetet än mer trögare 

än vad det redan har blivit med fler nivåer.  
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Bilaga 4 

Sammanfattning av intervju med medarbetare på Kansli 

 

Hur kommer ni in i utvecklingsarbetet idag? 

Bistår med statistik och uppföljning inom vissa områden. Återrapportering. Tar emot ärenden. 

Avvikelsehantering. Samlar in information och sammanställer utifrån sånt som kommer in till 

oss. Hjälper till att hitta information om vad som har gjorts tidigare så att inte hjulet måste 

uppfinnas två gånger. Ser till att expediera beslut till berörda parter. Mycket tid läggs på att hitta 

information som behövs i de olika processerna. Man får läsa in sig på protokoll etc.  

 

Hur ser ni till att ni fortsätter att utvecklas? 

Inte kinkiga på att så här har vi alltid gjort. Det är ofta nya system som kommer som man måste 

lära sig. Nya arbetssätt etc. det gör att vi måste ändra vårt sätt att arbeta. Det är svårt att hitta 

externa utbildningar som passar, då vår kommun inte ser ut som någon annan. Alla jobbar olika 

och det är svårt att hitta extern utbildning som passar in på hur vi jobbar eller som är generell 

men ändå ger något för oss.  

 

Hur är det med feedback? 

Vi får inte jättemycket feedback, men vi kräver inte det heller. Klart att det alltid är kul att höra 

att man har gjort ett bra jobb. Här är det sock mest så att alla förväntar sig att det ska flyta på, och 

gör det det, har man gjort ett bra jobb, även om ingen påpekar det. Enhetschefen som har kommit 

in nu är bättre på att fråga oss vad vi skulle vilja utveckla etc. Hon ger mig feedback på så sätt 

genom att jag får reflektera över vad det är jag behöver och hur det kan lösas, eller underlättas. 

Den feedbacken tycker jag är givande.  

 

I och med att ni för protokoll etc. har ni en fördel gentemot utvecklingsledarna när man ser till en 

översiktlig bild över vad som händer i enheten? 

Ja vi kanske har lite lättare för att få en övergripande bild av vad som händer och vad som är på 

gång, då mycket tas upp på de möten som vi är med på, eller i den information som vi 

sammanställer. Men det är inte vi som ska förmedla det till utvecklingsledarna. Vi har nog en 

fördel, men hur den ska kunna överföras så att de får hjälp av den är svårt att lösa. Däremot är vi 
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långt bort från verksamheterna. Där har vi inte så bra koll. Idag finns inget enkelt sätt att se vad 

som händer i enheten just nu. Jag tror att det ska finnas en uppdragslista av något slag som ska 

hållas uppdaterad, men vet inte vart eller om den är uppdaterad. Det hade varit skönt med någon 

anslagstavla eller liknande så att man an få en inblick. Och som också kan göra att man kan få lite 

heads up, istället för att någon nu bara dyker in och vill ha hjälp på direkten, så får man släppa 

allt annat. Vår arbetsbelastning har blivit högre nu, eftersom det är fler utvecklingsledare, som 

alla behöver hjälp med olika saker, men vi har inte blivit fler hos oss.    

 

Vad skulle underlätta för er? 

Att cheferna inte är på möten hela tiden. Det är möten möten möten. Väldigt svårt att få tag på 

den information man behöver för att ta sig vidare i sitt jobb. Idag kan man maila och behöva få 

ett beslut men man har ingen aning om när man kan få svar. Det försvårare mitt arbete, 

framförallt att kunna planera det. Det är tråkigt att det har blivit en sådan kultur att det är ok att 

inte svara på mail, inte ens svara på när man kan få ett svar. Känns lite snedvridet att vi ska bistå 

med hjälp när det behövs, men när vi behöver den kan vi inte kräva den utan får vänta. Det är 

tråkigt.  

Jag tycker att det är skönt att vi har blivit en grupp nu. Där känner jag att jag kan utveckla mig 

genom de andra i gruppen också och de kompetenser som de har. Det hade också underlättat med 

någon typ av samordning så att man kan planera sitt arbete bättre.   



61 (61) 

 

 

 

 
Bilaga 5 

Uppdragsmall  Vem utför:      

Datum:          
          

Rubrik Vad vill vi göra?   Typ av uppdrag: Lex Sarah, Ny rutin,   

          

Bakgrund och nuläge    Förväntningar    

Bakgrunden till problemet?   Vad vill vi uppnå?    

Hur ser det ut idag?    Vad är vårt mål?    

Vad är det som inte fungerar?   Vilket värde vill vi skapa?   

Vad får det för konsekvenser?   Klassificering? Hur stort projekt?   

Vilka är berörda?         

Hur stort är problemet?         

Syfte?          
          
          

Information     Avstämning och redovisning   

Beställare: Vem är beställaren?  Vem? Vilka stämmer av?   

Beslutsfattare: Vem får fatta beslut?   När? Varje vecka? Halvvägs?  

Resurser: Vem bär kostnader?  Hur? Omfattning?   

Berörda parter: Vilka måste involveras?  Redovisas:  Deadline? För vem? Hur?    

 Vem/Vilka berörs?       

          
          

Aktiviteter och rollfördelning        

Aktiviteter:   Vem?   När?  Var?   

Vad ska göras?  Vem ansvarar för?       

Implementation?         

Uppföljning?          
          
          

Uppföljning      Uppföljning     

       Ja Nej  

Uppföljningsplan:    Kom projektet i hamn?    

Vad kan vi följa upp? När och hur?   Fungerade mallen?    

     Var mallen till nytta?    

     Om nej, Varför?    

          
          

Resultat:     Lärdomar:     

Hur blev det?          

Har värdet ökat?          

Nådde vi vårt mål?          


