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Sammanfattning
Examensarbetet utfördes vid ett vårdföretag i Storstockholm under våren 2017. Syftet
med examensarbete var att kartlägga hur verksamhetens ledningsgrupp, beskrivet genom varje
ledningsgruppsmedlem, såg på mål och vision. Utifrån resultatet genererades
förbättringsförslag med adekvat implementeringsplan för utveckling. Frågeställningarna
grundade sig i att ta fram en kartläggning av ledningsgruppens arbete med mål och vision,
vilka påverkansfaktorer som fanns på området och vad som skulle kunna utvecklas. Målet var
att examensarbetet skulle vara till gagn och rendera framtida fördelar för verksamhetens
arbete, genom möjlighet att ta del av framställda förbättringsförslag och tillhörande
implementeringsplan. Examensarbetet grundade sig i en förstudie där förbättringsområden
kartlagts, där området mål och vision valdes i samverkan med handledare, ämnesgranskare
och författarna för vidare arbete. En kvalitativ studie genomfördes med fenomenologisk
ansats med metodtriangulering med djupintervjuer, observation av intern ISO-revision och en
dokumentstudie av mötesprotokoll från ledningsgruppsmöten. Kvalitetsstudien var induktiv,
vilket ledde till att teorin sammanställdes efter resultatet dokumenterades. Resultatet
bearbetades av dataanalysverktygen kategorisering, kodning och koncentrering. Det framkom
att ledningsgruppen inte hade en gemensam syn på tydligheten sett till långsiktiga mål och
visioner. Ett flertal påverkansfaktorer framkom under arbetet och resulterade i slutsatser med
förbättringsförslag och implementeringsplan. Resultatet har främst betydelse för den
verksamhet som deltagit i examensarbetet, men även andra organisationer och studier kan
gagnas av arbetet.

Nyckelord; fenomenologisk ansats, kvalitativ studie, mål och vision, ledningsgrupp,
utveckling.

	
  
	
  

Förord
Arbetet genomfördes i samarbete med en organisation, som önskade att få vara
anonym, verksam inom vårdsektorn. Vi vill tacka för engagemang och stöd från samtliga
inblandade vid organisationen, inte minst handledaren. Tack till vår ämnesgranskare vid
Uppsala Universitet Campus Gotland, Norberg, som tagit sig tid att vägleda, utmana och
svara på alla våra frågor. Tack riktas även till programansvarig på Universitetet, Ljungblom.
Tack till våra familjer och närstående som har haft tålamod med oss under våren då vi har
ägnat mycket tid åt att skriva arbetet. Tack för stöd och förståelse.

_____________________________

____________________________

Stockholm maj 2017

Stockholm maj 2017

Joanna Baumgarten

Thomas Sundvall

Innehållsförteckning
1 Introduktion........................................................................................................................................... 1
1.1 Inledning ........................................................................................................................................ 1
1.2 Bakgrund ........................................................................................................................................ 1
1.3 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 3
1.4 Mål ................................................................................................................................................. 4
1.5 Antaganden, avgränsningar och begränsningar ............................................................................. 4
1.6 Organisationen ............................................................................................................................... 4
1.6.1 Verksamhetsstruktur och ledningsgrupp..................................................................................... 5
1.6.2 Marknad och intressenter ............................................................................................................ 6
1.6.3 Kvalitetsarbete, visioner och värderingar ................................................................................... 7
1.6.4 Framgångsfaktorer, hot, möjligheter och svagheter ................................................................... 9
2. Teori ................................................................................................................................................... 10
2.1 Mål och vision.............................................................................................................................. 10
2.1.1 Vision .................................................................................................................................... 10
2.1.2 Mål ........................................................................................................................................ 11
2.1.3 Strategi .................................................................................................................................. 12
2.1.4 Variation i förhållningsätt ..................................................................................................... 12
2.2 Ledningsgrupp ............................................................................................................................. 14
2.2.1 Grupp .................................................................................................................................... 14
2.2.2 Roller..................................................................................................................................... 15
2.2.3 Kommunikation .................................................................................................................... 16
2.2.4 Framgång .............................................................................................................................. 17
2.3 Styrning ........................................................................................................................................ 17
2.3.1 Styrning utifrån ..................................................................................................................... 17
2.3.2 ISO ........................................................................................................................................ 18
2.3.3 Balanserade styrkort.............................................................................................................. 18
2.4 Konkurrens ................................................................................................................................... 19
2.4.1 Förändring och konkurrens ................................................................................................... 19
2.4.2 Omvärldsbevakning .............................................................................................................. 20
2.4.3 Innovation ............................................................................................................................. 20
2.2. Tidigare forskning ....................................................................................................................... 21
3. Metod ................................................................................................................................................. 22
3.1 Kvalitativ forskning ..................................................................................................................... 22
3.2 Fenomenologi .............................................................................................................................. 22
3.4 Datainsamling .............................................................................................................................. 23
3.4.1 Urval ..................................................................................................................................... 23

3.4.2 Djupintervju .......................................................................................................................... 24
3.4.3 Observation ........................................................................................................................... 25
3.4.4 Dokumentstudie .................................................................................................................... 26
3.5 Dataanalys .................................................................................................................................... 27
3.5.1 Träddiagram .......................................................................................................................... 27
3.5.2 Kategorisering, kodning och koncentrering .......................................................................... 28
3.5.4 Dagbok .................................................................................................................................. 29
3.5.5 Relationsdiagram .................................................................................................................. 29
3.5.6 FMEA- riskanalys ................................................................................................................. 29
3.5.7 PDSA .................................................................................................................................... 30
3.6 Validitet........................................................................................................................................ 30
3.7 Reliabilitet .................................................................................................................................... 31
3.8 Etiska ställningstaganden ............................................................................................................. 32
3.9 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 32
4 Resultat ............................................................................................................................................... 34
4.1 Nivåpåverkan ............................................................................................................................... 34
4.1.1 Personligt perspektiv ............................................................................................................. 34
4.1.2 Enhetens perspektiv .............................................................................................................. 35
4.1.3 Verksamhetens perspektiv .................................................................................................... 36
4.2 Ledningsgrupp ............................................................................................................................. 37
4.2.1 Allmänt förhållningssätt........................................................................................................ 37
4.2.2 Konstellation, uppgifter och roller ........................................................................................ 38
4.2.3 Struktur ledningsgruppsmöten .............................................................................................. 39
4.3 Styrning ........................................................................................................................................ 40
4.3.1 Organisatorisk styrning ......................................................................................................... 40
4.3.2 ISO ledningssystem .............................................................................................................. 41
4.3.3 Politisk styrning .................................................................................................................... 43
4.4 Konkurrens ................................................................................................................................... 44
5 Analys och diskussion......................................................................................................................... 46
5.1 Nivåer ........................................................................................................................................... 46
5.2 Ledningsgrupp ............................................................................................................................. 49
5.3 Styrning ........................................................................................................................................ 53
5.4 Konkurrens ................................................................................................................................... 54
6 Slutsatser ............................................................................................................................................. 57
6.1 Slutsats ......................................................................................................................................... 57
6.1.1 Hur är ledningsgruppens syn på långsiktiga mål och visioner? ............................................ 57
6.1.2 Hur arbetar ledningsgruppen med mål och vision idag? ...................................................... 57

6.1.3 Vilka påverkansfaktorer inverkar på förhållningssättet till mål och vision? ........................ 58
6.2 Förbättringsförslag ....................................................................................................................... 60
6.2.1 Hur kan ledningsgruppen utveckla arbetet med mål och vision? ......................................... 60
6.2.2 Prioritering av förslag ........................................................................................................... 61
6.3 Implementeringsplan.................................................................................................................... 62
6.4 Fortsatt forskning ......................................................................................................................... 64
Litteraturförteckning .............................................................................................................................. 65
Bilagor.................................................................................................................................................... 67
1. Informationsmejl respondenter, 2017-04-05. ............................................................................... 67
2. Mall för observationsschema intern revision, 2017-04-25/2017-04-26 ........................................ 68
3. Mall för dokumentstudien, protokoll, 2017-04-20 ........................................................................ 69
4 Träddiagram dataanalys .................................................................................................................. 70

Tabellförteckning
Tabell 1 .................................................................................................................................................. 24
Tabell 2 .................................................................................................................................................. 68
Tabell 3 .................................................................................................................................................. 69

Figurförteckning
Figur 1 Verksamhetsstruktur (Baumgarten & Sundvall, 2017). .............................................................. 5
Figur 2 Ledningsgruppens konstellation (Baumgarten & Sundvall, 2017). ............................................ 6
Figur 3 Relationsdiagram med påverkansfaktorer till mål och vision (Bergman & Klefsjö, 2012, s.
495). ....................................................................................................................................................... 59
Figur 4 Riskanalys kontra förbättringsförslag (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 164)............................... 61
Figur 5 PDSA för implementeringsplanen (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228).................................... 62
Figur 6 Kategorisering av datainsamling inför dataanalys, via träddiagram (Bergman & Klefsjö, 2012,
s. 490). .................................................................................................................................................... 70

Ordlista
ASiH - Avancerad sjukvård i hemmet. Medicinsk hjälp, samtal och tekniska
hjälpmedel dygnet runt från bland annat läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast,
psykosocial sjuksköterska och kurator. Det är ett komplement eller alternativ till slutenvård då
den basala hemsjukvården inte är tillräcklig.
Beställare- Beställare på marknaden är Stockholms läns landsting, de godkänner
aktörer, fastställer reglementet och ersättningar.
Geriatrik- Geriatrisk sjukvård är specialiserad på akuta och kroniska sjukdomar som
uppstår till följd av åldrande. I vården ingår både medicinsk behandling och rehabilitering.
Multisjuka - Två eller fler kroniska sjukdomar och i regel i behov av omfattande
insatser. Patienterna har ofta en ökad känslighet för infektioner, läkemedel och vätskebrist.
Exempel på sjukdomar kan vara KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), ALS
(neurodegenerativ sklerotisk nervsjukdom) och hjärtrelaterade sjukdomar.
Palliativ vård - Vård för de allra sjukaste och i livets slutskede. Förbättrar
livskvaliteten genom att förebygga och lindra lidande.
Primärvård- eller vårdcentraler är den del av hälso- och sjukvården som ansvarar för
vården framtill att storsjukhusen tvingas ta över på grund av kompetens och/eller resursbrist.
Remittenter- Läkare som skriver remisser till ASiH och den palliativa
vårdavdelningen. Remittering för ASiH i Stockholms län är uppdelat i åtta geografiska
områden och vårdgivaren ska kunna nå patienten inom trettio minuter. Vårdgivaren kan
endast ta emot patienter inom de områden som vårdgivaren är godkänd i.
Vårdval - Sedan 2013 har det varit vårdval i Stockholms läns landsting för ASiH och
palliativ vård. Vilket innebär att patienterna själva väljer sin vårdgivare. Det innebär att
vårdgivare, som uppfyller kraven som landstinget ställer, kan etablera sig fritt. Kraven berör
bland annat medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, lokaler och ekonomi. Ett multiprofessionellt
team ska erbjuda vård dygnet runt, bland annat genom avancerad smärt- och symtomlindring
och stöd till närstående.

De som har rätt till vårdval är patienter som är 18 år och äldre som;
§   Oavsett diagnos behöver specialiserad vård i livets slutskede.
§   Har en komplex sjukdomsbild.
§   Inte svarar på behandling.
§   Har en begränsad återstående livstid.

1 Introduktion
1.1 Inledning
	
  

Mål och vision ses ofta som en självklarhet, därför kommuniceras och dokumenteras
fenomenet inte alltid i tillräcklig utsträckning. En organisations mål och vision påverkas i hög
grad av olika drivkrafter och faktorer utifrån. Sjukvården i Sverige har inte varit
konkurrensutsatt under speciellt lång tidsperiod, men numera har branschen i allt högre grad
ställts inför de här utmaningarna. I den studerade verksamheten har mål och vision inte
prioriterats eftersom behovet inte riktigt funnits och sedan nyligen står de inför en
konkurrensutsatt marknad med många intressenter och påverkansfaktorer. Det har infunnit sig
en övertygelse att en tydlig vision behövs i verksamheten. Den tidigare personliga drivkraften
att skapa kvalité för patientens bästa, räcker inte utan måste kompletteras med tydligare
dokumentation och kommunikation. Studien kartlägger verksamhetens nuläge och möjliga
förbättringsförslag för att påvisa vikten av tydliga mål och visioner för att skapa en
framgångsrik organisation som kan möta, utmana och övervinna konkurrensen.

Studien genomfördes av Baumgarten och Sundvall, två distansstuderande från
Uppsala Universitet Campus Gotland, kandidatprogrammet i Ledarskap - Kvalitet Förbättring. Programmet vänder sig till individer som ville arbeta med utvecklings- och
förbättringsarbeten inom företag och organisationer. Kunskap och erfarenhet hade vunnits
genom att systematiskt identifiera problem, analysera och förbättra processer. Examensarbetet
genomfördes i samarbete med en verksamhet som är privat och verksam inom
sjukvårdssektorn, med inriktning palliativ vård dels genom vårdavdelning och dels avancerad
sjukvård i hemmet (ASiH). Verksamheten önskade att vara anonyma under förstudie- och
examinationsarbetet. Via en förstudie valdes ett förbättringsområde ut, tillsammans med
handledare och ämnesgranskare.

1.2 Bakgrund
	
  

Examensarbetet föranleddes av en förstudie (Baumgarten & Sundvall, 2017) där
studenterna granskade och kartlade ledningsprocessen i verksamheten. Genom en induktiv
ansats gav intervjuerna en kategorisering och fyra förbättringsområden framkom;
1	
  
	
  

§   Ledningsgrupp.
§   Mål och vision.
§   Uppgifter, beskrivningar och roller.
§   Kommunikation och Dokumentation.
Det fanns samband mellan dimensionerna och gränsdragningen var en utmaning.
Förstudiens dataanalys påvisade saknad av strukturerat arbete med mål och vision i det längre
perspektivet, både sett till kommunikation och dokumentation. Vissa av ledningsgruppens
medlemmar efterfrågade tydlighet, där målen byggde på strategiska riktmärken mot en
långsiktig vision och en mer regelbunden dialog och uppföljning. Genomlysning och tydligt
kommunicerade mål kunde skapa en bättre gemensam bild och adekvata ansvarsområden.
Arbetet med ledningssystemet ISO var inom ramen för utveckling, de behövde arbeta mer
intensivt och kontinuerligt med syftesfrågor och förståelsen av vikten att de tydliggörs.
Utifrån förstudiens (Baumgarten & Sundvall, 2017) kartläggning var studenternas val
förbättringsområdet mål och vision. Det primära fokusområdet var att se över strategier och
verktyg som främst kunde förbättra omvärldsperspektivet genom intressent- och
möjlighetsanalyser, för att möta direktiv och utmaningar som verksamheten ständigt ställs
inför. Efter diskussion under examensarbetets första styrgruppsmöte var även handledaren
inne på förbättringsområdet men med fokus på konkreta verktyg och arbetssätt med samspel i
aspekterna innovation och utveckling. Ämnesgranskare, Norberg, ansåg att området var en
aning för tunt i resonemanget. Efter konsensus kom styrgruppens samtliga medlemmar
överens om en fenomenologisk ansats, där verksamhetens samtliga medlemmar i
ledningsgruppen kunde djupintervjuas, för att se om det fanns samsyn i dimensionen mål och
vision. Arbetet resulterade i en kartläggning av ledningsgruppens syn, individuellt och som
grupp, på mål och vision.
	
  

Teorier och forskning tyder på att användandet av mål och vision kan inneha en
avgörande betydelse som framgångsfaktor i organisationers jakt på succé. Jacobsen och
Thorsvik (2014, s. 57) hävdade att mål kan nyttjas som redskap för att lösa utmaningar i syfte
att förverkliga sina uppställda mål. Bergman och Klefsjö (2012, s. 438) påpekade att målen
utgår från den vision som sätts upp och olika åtgärder och aktiviteter vidtas för att uppnå mål
och vision. Heide, Johansson och Simonsson (2012, s. 145) menade att visionen, kan ses som
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en framtidsbild om hur ledningen vill att organisationen ska utvecklas och på så sätt sätta
ramarna för uppsatta mål.
Genom tydlig formulerad dokumentation och översikt av de tre väsentliga
komponenterna uppgift, mål och strategi (Bruzelius & Skärvad, 2014, s. 134), ges
förutsättningar att utveckla och säkerställa den effektiva organisationen. En del organisationer
skapas av individer, andra genom uttalade syften som då genererar en övergripande uppgift.
Själva uppgiften kan uttryckas olika, antingen som mission, vision, affärsidé eller som
övergripande mål. Genom tydliga mål kan ledningens arbete och styrning av verksamheten
underlättas. Förutsättningarna att mål ska uppnås, bygger på genomtänkta åtgärder eller
strategier, som inventerade kompetenser och resurser för bästa resultat. För att kunna utforma
och styra en organisation krävs att organisationens uppgift förtydligas (Bruzelius & Skärvad,
2014, s. 135). Den ger uttryck för ett generellt syfte om varför organisationen finns, men
också vilka effekter och värden den beräknas skapa. Krav på vinst och lönsamhet är i många
fall ett mål, men det räcker inte enskilt för att klargöra uppgiften och är sällan företagets
uppgift i sig. Förutsättningen att driva kommersiella organisationer är att lösa sin dedikerade
uppgift med lönsamhet eller vinst, som sällan löser sig enkom genom ekonomiska mål. Det
finns alltid behov av råd för hur beslut bör fattas och vilka åtgärder som kan användas.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbete var att kartlägga hur verksamhetens ledningsgrupp,
beskrivet genom varje ledningsgruppsmedlem, såg på mål och vision. Utifrån resultatet
genererades förbättringsförslag med adekvat implementeringsplan för utveckling.
Frågeställningar;
1.   Hur är ledningsgruppens syn på långsiktiga mål och visioner?
2.   Hur arbetar ledningsgruppen med mål och vision idag?
3.   Vilka påverkansfaktorer inverkar på förhållningssättet till mål och vision?
4.   Hur kan ledningsgruppen utveckla arbetet med mål och vision?
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1.4 Mål
Målsättningen var att genomföra ett examensarbete med fokus på verksamhetens valda
förbättringsområde. Målet var att rapporten kan vara till gagn för verksamheten med deras
fortsatta utveckling i den dynamiska arbetsmiljön. Verksamheten skulle med hjälp av våra
förbättringsförslag kunna möta de olika påverkansfaktorerna mer proaktivt.

1.5 Antaganden, avgränsningar och begränsningar
Antagandet var att begreppet mål, sett till mål och vision, generellt var långsiktigt när
det kopplas till vision. Begreppet mål var inriktad på utveckling och den nya marknad
verksamheten står inför. I förstudien framkom att verksamheten saknar en tydlig och enad
bild av mål och vision, vilket kunde bero på saknad av kommunikation och dokumentation i
ämnet.
Att genomlysa hela organisationen med olika affärsområden var inte rimligt, därför
avgränsades examensarbetet till en verksamhet. Valt specialistområdet hade medicinskt fokus
och innehöll fyra enheter, en vårdavdelning och tre ASiH- team som hade fältarbete, vilket
innebar att vården utfördes i hemmet efter kundens önskemål. Avgränsningar har skett genom
att ledningsprocessen studerats i en angränsande förstudie, där förbättringsmöjligheter
identifierades, presenterades och under styrgruppsmöte valdes.
Begränsningar i arbetet var att ledningsgruppen kartlades, i och med avgränsningen,
konsekvensen blev att medarbetarnas bild inte undersöktes. Kartläggningen kan inte
appliceras på andra verksamheter med den fenomenologiska ansats som grund.

1.6 Organisationen
	
  

Värdverksamheten ingår i en svensk organisationen som bedriver vård och
omsorgsverksamhet, den ingår i ett större familjeägt företag som är verksamma i Norden med
cirka 8000 anställda. Moderbolaget har verksamhetsområden i servicesektorn med städ, vårdoch omsorg, socialt boende och catering. Organisationen är miljö- och kvalitetscertifierat,
enligt SS-EN ISO 9001, SS-EN 14001 och SIS-OHSAS 18001, som ett av de första
vårdbolagen i Sverige. Enligt årsrapporten 2015 blev årets resultat i koncernen positivt ca.19
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000 TSEK, summa tillgångar runt 380 000 TSEK samt kassa och bank som ombesörjde
proximalt 83 000 TKR.

1.6.1 Verksamhetsstruktur och ledningsgrupp
	
  

Verksamheten består av tre regionala ASiH-enheter i norra Storstockholms omnejd.
De kompletteras av en palliativ vårdenhet som ger ett alternativ till patienter som önskar mer
traditionell vård istället för i hemmet. Administrativa resurser finns och hela strukturen
visualiseras enligt figur 1.

	
  
Figur 1 Verksamhetsstruktur (Baumgarten & Sundvall, 2017).

Verksamhetschef leder och styr verksamheten med rapportansvar till regionchef. Hen
har dessutom ansvar för konstellationen och vem som sitter i ledningsgruppen. Antal
medlemmar i ledningsgruppen är idag tio individer. Den medicinskt ansvariga läkaren går i
pension under året och kommer att ersättas av befintlig ledningsgruppsmedlem från enhet Y,
således reduceras medlemsantalet till nio. Ursprungskonstellationen och strukturen har varit
intakt i mer än fyra år och baseras efter yrkesbefattningarna, överläkare och enhetschefer,
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verksamhetschef och enhetscheferna är sjuksköterskor. Mötena sker en gång i månaden på
enheten ASiH- team X. Struktur och konstellation visas i figur 2. Till ledningsgruppen finns
två subgrupper med egna möteskonstellationer, enhetschefsgruppen och läkargruppen, där
yrkesbefattning tillsammans med verksamhetschef träffas cirka en gång i månaden.

Verksamhetschef

Medicinskt
ansvarig läkare
(Pension i år)
Palliativ vårdenhet
Överläkare
Enhetschef

ASiH- team X
Överläkare
Enhetschef

ASiH- team Y
Överläkare
Enhetschef

ASiH-team Z
Överläkare
Enhetschef

Figur 2 Ledningsgruppens konstellation (Baumgarten & Sundvall, 2017).

	
  

1.6.2 Marknad och intressenter
	
  

Verksamhetens marknad är i norra Storstockholm. Med vårdvalet i Stockholm, blir det
större geografisk spridning på kunderna och marknaden, när patienterna har kunskap och rätt
att välja sin vårdform själv. När inte individen själv aktivt väljer aktör, styr remittenter, det
vill säga den läkare som utfärdar remissen.
– Palliativ vårdenhet. Vårdval inom palliativ vård i Stockholms läns landsting har
inneburit att två nya avdelningar öppnat inom palliativ slutenvård. I nuläget har det inte skett
en direkt påverkan på verksamheten, utifrån ökad konkurrens, beläggningen är relativt stabil.
Kön till vårdplatserna har dock minskat och det är inte lika ofta fullt på dubbelrummen vilket
visar att beläggningen minskat något. Marknadsposition inom den palliativa enheten är god
med ett välkänt positivt rykte. Det är en utmaning att konkurrera när verksamheten är van att
hålla god kvalitet och svårigheter att upprätthålla konkurrensen med den nya ersättningen.
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– ASiH. Vårdval inom ASiH i Stockholms läns landsting har gjort att det öppnat flera
nya ASiH inom området, vilket har ökat konkurrensen. Fortsatt god marknadsposition, ASiH i
Stockholm och den palliativa enheten, sämre marknadsposition på en av ASiH enheterna.
Gott rykte med bibehållen god kvalitet.

Kärnintressenterna är patienter; palliativa, multisjuka, patienter med kroniska
sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, KOL, kurativa onkologiska patienter (endast ASiH).
Intressenter med stark anknytning är närstående. Andra intressenter som ses är sjukhus,
vårdcentraler, anhöriga, kommuner och landsting. Vidare finns interna intressenter som
anställda, men också externa som samarbetspartners, leverantörer, intresseorganisationer och
samhället i stort.

1.6.3 Kvalitetsarbete, visioner och värderingar
	
  

Organisationen fokuserar mycket på kvalitetsutveckling och arbetar med ISO. Fokus
ligger på kompetens, hälso-, sjukvårds- och omvårdnadsutbildad personal. Näringsriktig och
egenproducerad kost är en grundpelare på vårdavdelningen och för verksamhetens kvalitet.
Inriktning är att bedriva en verksamhet som förmedlar en hemlik miljö, att skapa en trygg
och trivsam atmosfär med välutbildad och serviceinriktad personal och bemötande och
attityder är väsentligheter. Det krävs en lyhördhet för vårdtagaren och närståendes önskemål.

För att leva upp till kunders och andra intressenters uttalade och förväntade krav, har
organisationen fastställt, dokumenterat och infört ett verksamhetssystem i enlighet med
kraven i standarden ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Syftet är att utveckla och
förbättra verksamheten. Verksamhetssystemet bygger på organisationens policys och
fastställda mål, som omfattar organisationen, ansvarsfördelning, rutiner, processer och
resurser.
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För att uppfylla de krav som finns i standarden så har organisationen följande;
•  

En verksamhetshandbok i enlighet med ställda krav.

•  

Dokumentation säkerställs mot ställda krav och gällande standarder.

•  

Rutiner har utarbetats och dokumenterats, de är anpassade för varje enskild
verksamhet.

•  

Det finns en värdegrund som innehåller sju värdeord; självbestämmande trygghet,
meningsfullhet och sammanhang, respekt för privatliv och integritet,
individanpassning och delaktighet, gott bemötande och slutligen insatser av god
kvalitet.

•  

De har en företagspärm med verksamhetsrelaterad information, vilken finns tillgänglig
i intranätet.

Verksamheten utgår från en humanistisk människosyn, alla människors lika värde.
Alla människor ska bemötas med respekt för deras självbestämmande, integritet, trygghet och
värdighet. De bedriver en verksamhet där kunder bemöts med intresse, engagemang,
lyhördhet, omtanke och vänlighet. Det ska finnas tillgång till kvalificerad vård och
rehabiliteringsinsatser. Den enskildes behov och önskemål ur språkliga, etniska, kulturella och
religiösa aspekter ska alltid respekteras. Verksamheten bedrivs religiöst och politiskt obundet.
Organisationen arbetar även utifrån organisationens motto.

Organisationens motto
Omtanke – Vänlighet – Service.

Omtanke
Ett empatiskt förhållningssätt till den enskilde och närstående, genom att visa
lyhördhet för värderingar, förutsättningar och behov. Vikt läggs vid närvaro och närhet i
kontakten mellan den enskilde och personalen. Individen ska kunna leva utifrån sin identitet
och personlighet.
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Vänlighet
Den enskilde och närstående ska alltid få ett vänligt bemötande. Ett varmt, respektfullt
och värdigt bemötande skapar tillit och förtroende. Den enskilde och de närstående ska alltid
känna att de är i trygga händer och att de kan uppleva ett välbefinnande i tillvaron.
Service
Verksamheten eftersträvar att alltid leverera omsorgstjänster som motsvarar den
enskildes och de närståendes behov. De enskilde ska kunna välja när och hur stöd ska ges. Ett
öga för de små detaljerna som gör vardagen lättare är en del av organisationens motto.

1.6.4 Framgångsfaktorer, hot, möjligheter och svagheter
	
  

Framgångsfaktorer; Stabila personalgrupper, kvalitet, stabil ledning och styrning, nischad
verksamhet, professionella yrkesteam och gott rykte.
Hot; Konkurrenter i allmänhet, nya regler/lagar/förordningar, avvikelser, minskade resurser,
missnöjda intressentgrupper, personalflykt. Vårdval har bidragit till högre konkurrens.
Möjligheter; Hög kvalitet, etablerade, välrenommerade, stabila personalgrupper, nöjda
intressentgrupper. God kvalitet, erfaren och stabil personalgrupp. Överlag lätt att rekrytera
personal.
Svagheter; Liten erfarenhet av konkurrens. De har få verktyg och arbetssätt att proaktivt
arbeta med förändring och utveckling. Verksamheten är en liten specialist genre i en stor
organisation med annorlunda huvuduppgift.
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2. Teori
Examensarbetet genomfördes på ett induktivt tillvägagångsätt med
dataanalysverktygen kategorisering, kodning och koncentrering. Teori valdes för att kunna
belysa vad som framkommit i den fenomenologiska forskningen, samtliga kopplade till
perspektivet mål och vision. Teorierna användes för att vägas mot resultatet som genererades
utifrån den triangulära datainsamlingen och det framkomna resultatet.

2.1 Mål och vision
2.1.1 Vision
	
  

Vision för en organisation är framtidsbilden (Heide et al. 2012, s. 145), hur de vill att
organisationen ska utvecklas. Det är ofta ledningen som utformar visionen och kan uttryckas
vara deras syn på organisationens utseende, verksamhet och resultat i framtiden. Avsikten är
att motivera och engagera de anställda. Samtidigt sätter visionen ramarna för utformningen av
affärsidé, mål och strategi. Ibland förverkligas visionen, ibland gör den inte det poängterade
Heide et al. (2012, s.145). Ibland är visionen vag och drömliknande och ibland mer konkret
och tydlig (Bruzelius & Skärvad, 2014, ss. 137-138). Den ska ha sin utgångspunkt i
affärsmodellen och beskriva den önskade positionen i framtiden. Visionen kan sägas vara
organisationens övergripande uppgift. Det är den framtida position som företaget önskar
uppnå och kan ses som ett långsiktigt effektmål. Visionen bör, som analys och
planeringshjälpmedel, så långt som möjligt uttryckas i samma termer som nuläget för att
därigenom underlätta förståelse för vad som skiljer visionen från gällande affärsidé och
därmed tydliggöra vad som krävs för att realisera visionen. Det underlättas om visionen
översätts i konkreta mål och strategier. Visionen som ett framtida tillstånd (Bruzelius &
Skärvad, 2014, s. 139) gör att den relateras till nuläget genom tre frågor:
o   Var är vi idag? (affärsidé)
o   Var vill vi vara om X år? (vision)
o   Hur kommer vi dit? (strategi)
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2.1.2 Mål
	
  

Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 31) hävdade att mål är en beskrivning av ett önskat
framtida tillstånd. För att kunna arbeta mot den vision som inom en verksamhet satts upp
behövs en identifikation av vad som är av vikt att utveckla, vilket leder till mål, långsiktiga
som kortsiktiga. Ett mål är en föreställning av vad som konkret vill uppnås (Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 438). Även Heide et al. (2012, s. 145) påpekade att mål visar vad som önskas
uppnås. I arbetet med de strategiska besluten spelar mål en viktig roll. Inom en verksamhet
kan mål ha olika karaktär, konkretiseringsgrad och olika nivåer. De mål som rör viktiga
förhållanden för verksamheten kallas strategiska mål och sträcker sig i regel över flera år. De
övergripande målen omsätts till mer precisa och konkreta mål när det kommer till de
utförande enheterna. Bruzelius och Skärvad (2014, s. 128) bekräftade att mål är de som avser
att uppnås på kort och lång sikt. De bör vara relaterade till vad som är viktigt för företaget att
lyckas med, för att realisera visionen. Det är viktigt för att kunna disponera och utnyttja rätt
resurser och säkerställa att värde skapas. Ekonomiska mål (Bruzelius & Skärvad, 2014, s.
148), vars uppfyllelse mäts i pengar bör finnas, men så även icke-ekonomiska mål, som även
de påverkar verksamheten och har stor betydelse även för det ekonomiska resultatet. Det är
viktigt (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 438) att de mål som sätts upp är mätbara och tydliga.
Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 30) var inne på att mål och strategier ska ha en motiverande
effekt på de anställda, för att de ska veta i vilken riktning de arbetar. Mål och vision har även
en styrande funktion genom att det ger riktlinjer och ramar i arbetet. Det fungerar även som en
legitim faktor gentemot omvärlden. Organisationer är öppna system som är beroende av
resurser och stöd från omvärlden, få klarar sig utan stödet under en längre tid. Mål fungerar
som utvärderingskriterier för det arbete som utförs. Effektiviteten är knuten till vilken grad
mål uppnås och med vilken resursförbrukning.
Fel typ av mål (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 441) kan få konsekvenser, därför är
diskussionen kring mål och den inre motivationen är viktig. Ett mål som inte fångar kärnan i
verksamheten kan leda till en missriktad måluppfyllelse eftersom det blir felfokusering. Det
kan missleda den inre motivationen hos medarbetarna och för att bevara den kan arbetat med
måldelningsprocess vara till gagn. Måldelningsprocessen (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 447448) består av åtta steg:
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Steg 1 - Formulera organisationens vision som illustrerar vad organisationen vill uppnå och
när det ska ske. Ett dokument som skapar kontinuitet och långsiktighet.
Steg 2 - Arbeta fram mål på lång- och mellanlång sikt som utarbetas genom dialog för att
skapa delaktighet.
Steg 3 - Samla fakta och utför analyser för att skapa årsplan, det berör företagets nuvarande
situation och status. Resurser, konkurrens, ekonomiska förhållanden och prioriteringar ska
innefattas.
Steg 4 - Skapa en årsplan utifrån en analys av fjolåret samt en prognos av
marknadsförändringar och konkurrenssituation. Diskussion kring hur målen ska nås förs.
Steg 5 - Bestäm målvärden för att kunna styra verksamheten mot mål som i planen är
uppställda, mätbara nyckelvariabler och målvärden bör identifieras och fastläggas.
Steg 6 - Kommunicera ut årsplanen från ledningen till varje avdelning samtidigt som den
bryts ned till detaljnivå.
Steg 7 - Genomför årsplanen via det dagliga arbetet.
Steg 8 - Utvärdera regelbundet sker i ledningen utifrån prognostiserat värde. Fokus är på vad
som inte fungerat, och inte på vem som gjort fel.

2.1.3 Strategi
	
  

För att uppnå de uppsatta målen vidtas olika åtgärder och aktiviteter, det kallas strategi
(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 441). Strategi handlar om en överordnad samordning (Heide et
al. 2012, s. 144) av organisationens viktigaste mål, riktlinjer och aktiviteter. Det ska fungera
som ett hjälpmedel för fördelning av resurser, identifiering av behov och som riktningsvisare
för förändring i organisationer. Det finns ofta flera strategier inom en organisation. Strategier
är företagets viktigaste åtgärder, hävdade Bruzelius och Skärvdal (2014, s. 128), för att
etablera och behålla konkurrensfördelar, realisera visionen och uppnå mål.
2.1.4 Variation i förhållningsätt
	
  

Det kan ibland vara av värde att fråga sig för vem ett formulerat mål riktar sig.
Ursprungliga mål kan också bli förlegade mål (Bruzelius & Skärvad, 2014, s. 154), om det är
organisationens mål eller de enskilda medlemmarnas mål. Det finns olika uppfattningar om
organisationer verkligen har egna mål eller om de helt består av de medverkande individernas
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mål. Utan tvivel så är det i stor utsträckning vad medlemmarna gör det till. Den friska
organisationens tillgodoser inte enbart organisationens mål och krav på effektivitet utan
tillgodoser också de inblandade organisationsmedlemmarnas mål i form av behov och krav.
Tonnquist (2014, s. 233) beskrevs Maslows behovstrappa för att motivera människor, teorin
utgår ifrån människors olika hierarkiska behov, vilka är:
1.  

De grundläggande behoven.

2.  

Behov av trygghet.

3.  

Behov av kärlek och gemenskap.

4.  

Behov av uppskattning.

5.  

Behov av självförverkligande.

Första steget är nödvändigt för vår existens, de måste vara tillfredsställda innan behov
på högre nivå blir motiverande för en människa.
Det går att förstärka ett ledarskap i att leda genom mål (Forsberg & Olsson, 2004, ss.
20-21). Det ställer stora krav på ledaren, att få medarbetarna delaktiga i verksamhetens mål.
De flesta ledare och chefer brukar sätta mål för sina verksamheter. Målen är inte alltid
relevanta och ibland inte mätbara eller verkningsfulla. Det är vanligt att endast ekonomiska
mål sätts upp, vilket endast tar hänsyn till uppdragsgivaren. Det finns fler intressenter som bör
tas hänsyn till. I många fall kan mål mer liknas vid visioner och svårigheter uppstår när
strategier saknas för hur målen ska nås. Om en chef inte följer upp mål och åtgärder skapas en
kuliss och prestationshöjningar uteblir. Chefer väljer ofta att prioritera det dagliga arbetet
istället för att planera åtgärder för målen, vilket leder till att åtgärderna avbryts långt innan
målet är uppnått.
När chefer mer fokuserar sitt arbete på långsiktiga utvecklings- och förändringsfrågor
(Molin, 1994, ss. 36-37), får medarbetarna större möjlighet att utvecklas och ta ansvar för sina
arbetsuppgifter. Det blir en form av arbetsfördelning mellan chefer och medarbetare. Chefens
huvudansvar blir det långsiktiga och medarbetarnas blir det kortsiktiga via det dagliga arbetet.
Målstyrning är ett sätt att skapa arbetsfördelning mellan chefer och medarbetare. Tydliga
målformuleringar ger förutsättningar för en såväl effektiv dialog mellan chefer samt mellan
chefer och medarbetare som bättre planering, uppföljning och kontroll. Målformulering ligger
till grund för chefens arbete med långsiktig utveckling och medarbetarnas operativa arbete.
Utveckling av formerna för medarbetarnas insyn i arbetet är en viktig del i det fortsatta
arbetet.
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2.2 Ledningsgrupp
2.2.1 Grupp
	
  

En grupp (Lenneér Axelsson & Thylefors, 2005, s. 37) är människor med bestämda
relationer till varandra som samverkar för att nå ett gemensamt resultat. En arbetsgrupp har ett
eller flera gemensamma mål. De är ömsesidigt beroende av varandra för att nå uppsatta mål
och uppfattar sig själva som en del av en grupp. Vidare (Lenneér Axelsson & Thylefors,
2005, s. 49) konstateras att gruppsammanhållningen beror på gruppens aktivitet och
uppslutning kring gemensamma mål. Bruzelius och Skärvad (2014, s. 311) hävdade att
sammanhållningen är avgörande för gruppens effektivitet. Begreppet gruppdynamik brukar
användas som en sammanfattande benämning på alla de krafter som finns inom en grupp.
Thylefors (1991, s. 169) menade att när en grupp har centrala mål och värderingar som
alla är införstådda med ökar toleransen för olikheter i metodval, arbetssätt och personlighet.
Är förutsättningarna otydliga och ständigt förhandlingsbara skapar det en grund för ett
destruktivt bevakande. I bevakande grupper finns ofta personer, psykopersoner, som arbetar
visionärt och vill ha frihet med närhet till känslor och öppenhet. Motståndet finns hos de som
Thylefors kallar ”Sociopersonerna”, som vill ha ordning och reda med realitetsanpassning.
Författaren menar att det i vissa fall kan uppenbara sig en situation de visionära personernas
idéer stannar vid att vara drömmar så länge det finns strukturbevarande personer i gruppen.
Om de bevarande personerna försvinner kan även de visionära plötsligt ändra riktning. Att
vara drivande i en förändring är lätt så länge någon finns som bromsar.
Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 280) förmedlade att i en grupp ska fokus ligga på
teamarbete och motivation. Det gäller att skapa principer för situationerna där det är
nödvändigt att flera personer samarbetar om lösningen, gruppen får ansvar och tillräckligt
med självständighet och resurser. Den självstyrande arbetsgruppen ska enligt författarna
baseras på principerna:
1.   Fokus på arbetsgrupp, inte individer.
2.   Fokus på uppgiften som helhet, inte på deloperationer.
3.   Delegering till gruppen att reglera arbetet om den är ändamålsenligt.
När människor fattar beslut i sin position som medlemmar av en organisation
(Jacobsen & Thorsvik, 2008, ss. 336-337), finns det en rad förhållanden att ta hänsyn till.
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Bland annat måste hänsyn tas till sin plats i den formella strukturen, vilka mål som finns
uppsatta, regler och organisationskultur. Det är även kopplat till identiteten inom
organisationen. Vilken utvecklas genom att medarbetarna med tiden formar en gemensam
upplevelse, arbetar mot samma mål och definierade roller och relationer till varandra.
2.2.2 Roller
	
  

Det krävs att det finns rätt kompetens inom en arbetsgrupp för att den ska vara effektiv
(Bruzelius & Skärvad, 2014, s. 317). Det krävs även en tydlig målsättning och att
kommunikationen är öppen och ärlig, med både känslor och tankar. Olikheter måste
accepteras och gruppmedlemmarna måste lyssna på varandra. Bergman och Klefsjö (2012, s.
438) konstaterade i ämnet, för att de mål som sätts upp inom en verksamhet ska kunna uppnås
är det av vikt att bestämma vem som är ansvarig och att tillräckligt med resurser avsätts. Det
finns olika roller (Forsberg & Olsson, 2004, ss. 57-58) som underlättar ett ledningsarbete.
Fördelen med att använda rollerna är att det blir lättare att kommunicera inom och mellan
grupper, ansvarsfördelningen blir tydligare.
Målägare. Verksamhetsledaren är ledningens förbindelselänk till närmaste högre
ledningsnivå och har till uppgift att bland annat ta beslut om verksamhetens
framgångsfaktorer, mål och åtgärdsplaner.
Målledare. Verksamhetsledaren, eller en utpekad medlem inom ledningen, har till
uppgift att bland annat föreslå nödvändiga och tillräckliga åtgärder för måluppfyllelse och
dokumentera dem i en separat åtgärdsplan. Även att definiera och tillsätta resurser som
kommer att krävas för att genomföra åtgärdsplanen.
Handledare. Har en nyckelroll i genomförandet ledningsprocessen med uppgift att ta
fram underlag åt ledningen och leda arbetsmöten.
Relationsledare. Är ledningens förbindelselänk till intressenter och har sin roll till
uppgift att kommunicera ambitioner, resultat och andra synpunkter från ledningsarbetet till
och från prioriterade intressenter.
Mätdataägare. Har till uppgift att samla in, lagra och underhålla data som krävs till
ledningens målrapportering.
Jansson och Ljung (2011, s. 122) lyfte rollfördelningsmodellen Team Management
Skills. De hävdar att alla grupper kräver ansvarsfördelning för nio generella funktioner. Om
någon av rollfunktionerna inte tillträds kommer gruppen att prestera mindre effektivt, oavsett
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orsak till varför rollerna faller mellan stolarna. Grupper som gemensamt tar ansvar för
samtliga positioner ökar sannolikheten att få en effektiv arbetsgrupp. De olika rollerna är
rådgivande, nytänkande, promoting, utvecklande, organiserande, producerande, granskande,
förvaltande och integrerande.

2.2.3 Kommunikation
	
  

En grupps atmosfär avspeglas i kommunikationen (Lenneér Axelsson & Thylefors,
2005, s. 48), det kan anses som liktydigt med klimatet. Kommunikation är det viktigaste
verktyget för en grupp och en bra kommunikation behövs för att kunna fatta beslut, lösa
problem och förmedla information. I större organisationer kan sällan en chef (Forsberg &
Olsson, 2004, s. 51) hantera alla situationer ensam lika bra som om denne har stöd av en
grupp, exempelvis en ledningsgrupp. För att gruppen ska fungera så enigt och effektivt som
möjligt krävs det en samstämmighet. Det är en ständig avvägning, då för mycket
samstämmighet kan leda till att gruppen blir alltför likgiltig. Ju mognare en grupp är desto
snabbare uppnås en samhörighet.
För att kunna skapa en gemensam betydelse krävs det ett samtal (Heide et al. 2012, s.
153), möten är därför en grundförutsättning för meningsskapande. De mål som diskuteras
mest tolkas mest lika och de mål som diskuteras minst brukar skilja sig avsevärt i gruppens
tolkningar. Kommunikation är (Bruzelius & Skärvad, 2014, s. 59) grunden för att
åstadkomma samordnade aktiviteter, som kräver gemensamma mål. Kommunikation behöver
upprätthållas och stimuleras inom en verksamhet, vilket chefen ansvarar för. Kommunikation
kan vara spontan eller formell.
Jacobsen och Thorsvik (2008, ss. 339-340) talade om kommunikation, då personer har
olika ansvarsområden. Har en person ett specifikt ansvarsområde sätter det gränser för vad
den personen ska rikta sin uppmärksamhet. I arbetsfördelning söks information som är
relevant samtidigt som personen exponeras av annan information. Konsekvensen med
arbetsfördelning på det sättet är att viss information hamnar i fokus medan annan förbises
eller rentav betraktas som oviktig. Det gäller att ha rätt rutiner för kommunikation för att
skapa jämvikt.
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Det är viktigt att kommunikationen är tillräcklig (Heide et al. 2012, s. 182) annars
skapar det en osäkerhet och ryktesspridning. Det försvårar förändringsarbete och har en
negativ inverkan på förtroende. I ett förändringsarbete kan kommunikation ses som ett
verktyg och ska svara på frågorna vad, när, vem och hur, för att bli effektivt. Vidare menar
författarna att det på så sätt kan övertyga medarbetarna om fördelarna med en förändring,
motivera och minska motstånd. Genom att sätta ord på något som sker så förstår och agerar
medarbetarna i en förändring. Det handlar inte om mängden information utan utformning och
tolkning.
2.2.4 Framgång
	
  

Ledare som utvecklar en framtidsvision och formulerar mål (Heide et al. 2012, s. 146)
som organisationens ska uppnå, har länge ansetts vara viktiga för framgångsrika
organisationer. Det krävs en utvecklad vision och ett ledarskap som mobiliserar
organisationen för en förändring mot visionen. Ledaren har ett ansvar att kunna kommunicera
innebörden så att de anställda handlar utifrån en gemensam verklighetsuppfattning. Visionen
bör växa fram ur organisationens samlade behov för att det ska bli framgångsrikt. Författarna
menar att för att medarbetarna ska kunna realisera strategin och omsätta den till praktiska
handlingar krävs en genomtänkt kommunikationsprocess mellan olika nivåer inom
organisationen.

2.3 Styrning
2.3.1 Styrning utifrån
	
  

En verksamhet som fungerar flexibelt inom starka och tydliga yttre ramar kallas för en
strukturmedveten organisation (Busch, 2013, s. 102). Ramarna kan vara absoluta och icke
förhandlingsbara lagar. Det finns organisationer som har stor påverkan utifrån, såsom politisk
styrning och tilldelade budgetmedel, här är det extra viktigt med en värdeförändring av mål.
Det innebär att målen har en bra överensstämmelse med organisationens målvärde vilket
representerar det önskade slut tillståndet. Det är en viktig del av en professions värdegrund
och påverkar motivationen hos både ledare och medarbetare.
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2.3.2 ISO
	
  

ISO (2012, s. 10) är ett ledningssystem för kvalitet. Det är ett sätt för organisationer att
leda och styra aktiviteter med anknytning till kvalitet. I stora drag består det av den
organisation tillsammans med den planering och de processer, resurser och den
dokumentation som används för att uppnå kvalitetsmålen och för att uppfylla kundernas krav.
Avsikten är också att förbättra själva ledningssystemet vilket i sig ska leda till förbättringar.
Standarder för kvalitetsledningssystem ska inte förväxlas med produktstandarder. De flesta
organisationer som inte redan är bekanta med kvalitetssystemet och särskilt inte med
standarderna i ISO 9000-serien förväxlar lätt varu- eller tjänstekvalitet med begreppet
kvalitetsledning. Ledningssystem för kvalitet bör inte leda till en omfattande byråkrati eller en
mängd papper eller brist på flexibilitet. Inte heller ska systemet bli en ekonomisk börda. Det
bör ses som en investering som betalar i form av fördelar och förbättringar.
Kapitel 5 i ISO (2012, s. 52) berör ledningens ansvar. Det gäller att ledningen visar sitt
åtagande när det kommer till kvalitetsledningssystemet. Bland annat så ansvarar ledningen för
att sätta klart definierade mål som organisationen ska sträva mot. Målen ska inte vara vaga
utan ange vad som är väsentligt för organisationen och kunder. Det är även lämpligt att
bestämma tidpunkter som målen ska vara uppfyllda. Enligt ISO (2012, s. 57) ska
ledningsgruppen schemalagt granska verksamhetens kvalitetsledningssystem kontinuerligt i
lämplighet, tillräcklighet och verkan. Förbättring om behov finns gällande ändringar av bland
annat kvalitetspolicy och kvalitetsmål.
2.3.3 Balanserade styrkort
	
  

Om inte de balanserade styrkortens förutbestämda perspektiv, ekonomi, kund, interna
processer/lärande och tillväxt, får styra ledningsarbetet kan kunskapen om viktiga
intressenters förväntningar och krav förbises (Forsberg & Olsson, 2004, s. 26).
Uppbyggnaden sker uppifrån ledningsgruppen ner till medarbetarna och beskrivs utifrån de
förutbestämda perspektiven som nämndes ovan. Utifrån perspektiven utformas strategiska
mål som ska vara vägledande i arbetet mot att uppfylla visionen. Det är viktigt att det inte
stannar vid en översiktlig bild av mål, mått och indikatorer sorterade inom olika perspektiv.
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Bergman och Klefsjö (2012, ss. 450-451) nämnde de balanserade styrkorten som ett
sätt att ta fram, visualisera och följa upp nyckeltal i en måldelningsprocess. Att bara använda
sig av enklare ekonomiska nyckeltal är inte tillräckligt, då de ensamma inte kan fånga de
värderingar som kvalitets och verksamhetsutveckling står för. Genom att använda sig av de
balanserade styrkorten ställs de ekonomiska nyckeltalen mot nyckeltal från andra områden,
såsom kunder, medarbetare och processer, vilket ger en bättre styrning. Idén med de
balanserade styrkorten, som skapats av Kaplan och Norton, är att styra och följa upp
verksamheten med inte enbart kortsiktiga finansiella nyckeltal. Genom att även involvera de
mer långsiktiga styrtalen. De balanserar gårdagens, dagens och morgondagens utveckling med
interna och externa mått från viktiga områden. Balanserade styrkorten består av det
finansiella, kundtillfredsställelse, medarbetartillfredsställelse och processers förmåga. Mål
och mått arbetas fram och utgår ifrån företagets vision och strategi.

2.4 Konkurrens
2.4.1 Förändring och konkurrens
	
  

Ledarskap handlar till viss del att arbeta med förändring. Thylefors (1991, s. 164)
menade att det är en sak att själv initiera och åstadkomma förändring och en annan att
förmedla och verkställa förändring då den beordras uppifrån. Verksamheter har olika villkor
som ofta bestäms av en komplex och föränderlig omgivning. Organisationen behöver därför
spanare som lyssnar till och tolkar omgivningens signaler. Regelstyrning, kontroll och
tillämpning av befintlig kunskap har fått ge vika för en mål- och visionsstyrning, flexibilitet
och kompetensutveckling.
Det är skillnad mellan förändring och utveckling (Thylefors, 1991, s. 171). Utveckling
bygger vidare på det som redan existerar medan förändring bygger upp något nytt. Utveckling
och förändring (Molin, 1994, s. 38) är en verksamhets sätt att möta förändringar i omvärlden,
och för att behålla sin konkurrenskraft. Sker ingen utveckling eller förändring inom en
organisation så försämras konkurrensförmågan och överlevnadsmöjligheterna. Ansvaret
ligger hos cheferna.
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Att arbeta med utveckling möts i en grupp ofta av motstånd (Molin, 1994, s. 39), för
att det upplevs som ett hot. Därför är det viktigt att skapa en medvetenhet om hur nuläget ser
ut och det bör ständigt finnas tankar kring omvärldsutveckling och framtid. Det är en chefs
ansvar att diskutera framtida utveckling och skapa intresse för utveckling och förbättring.
När det finns olika grupper så uppstår det även kategoriseringar, stereotypifieringar
och fördomar. För att motverka fientligheter gäller det att fördjupa sig i problematiken.
Mlekov och Widell (2013, s. 106) förklarade vikten av att skapa förståelse för vad som ligger
bakom de föreställningar som har skapats, istället för föreställningarna i sig. Olika grupper
kan ha liknande mål och visioner och om de studeras så kan likheterna lyftas för att motverka
fientligheter i form av stereotypifieringar och fördomarna.

2.4.2 Omvärldsbevakning
	
  

För att skapa förståelse för problem som kan finnas inom organisationer, kan de arbeta
kontinuerligt med omvärldsbevakning (Molin, 1994, ss. 43-44). Det kan tolkas i form av hot
och möjligheter. Det ska gå att konstruktivt koppla en omvärldsbevakning till den egna
verksamheten. Det är bäst om resultatet av omvärldsanalysen kan sammanfattas i konkreta
mål. Ett arbetssätt är att;
§   Först identifiera verksamhetens framgångsfaktorer.
§   Se på omvärlden och dess utveckling med framgångsfaktorer. Vad som händer i
omvärlden och hur det påverkar verksamhetens marknad och framgångsfaktorer, vilka
hot och möjligheter finns.
§   Att utvärdera hur omvärlden påverkar verksamheten.
§   Verksamhetens mål och strategi bör regelbundet ses över mot bakgrund av såväl
omvärldsutveckling som egen utveckling. Vanligast är att resursdisposition och
resursutveckling påverkas, mätt i konkurrensförmåga.

2.4.3 Innovation
	
  

Bergman och Klefsjö (2012, ss. 124-125) menade att deras definition av kvalitetsbegreppet
innebär att kunna skapa nya produkter och egenskaper. Det handlar om att skapa en
attraktionskraft som överraskar och skapar förtjusning. Det krävs skicklighet att kunna
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kombinera kundens behov med tekniska möjligheter på ett innovativt sätt. Idag talas det allt
oftare om en organisations innovativa förmåga, vilken handlar om att i organisationen ha
resurser att koppla samman de tekniska lösningarna med kundens outtalade behov. Det gäller
även att inneha en miljö som är stimulerande, stödjande och med en förmåga att ta tillvara på
kreativa idéer. Det handlar om kulturen inom företaget, en förmåga och vilja att kunna överge
gamla synsätt och skapa nya processer. Det kan även ses som en systemegenskap.

2.2. Tidigare forskning
	
  

Det fanns överlag mer positiva slutsatser, inom tidigare forskning, kring nyttjandet av
fenomenet mål och vision, men det fanns även adekvata slutsatser som hade ett negativt
förhållningssätt. Kelly (2000, p. 99) menade att rätt kommunikation som är visions inriktad,
förstärker gruppens gemensamma värderingar och skapar ett effektivt beslutsfattande. En
visionsstyrd kommunikation minimerar hinder och omvärderar problem till möjligheter.
Visioner (Haque, TitiAmayah, & Liu, 2016, ss. 992-995) har en direkt påverkan av en
organisations tillväxt. Det involverar och motiverar medarbetarna. Forskarna menar även att
det är viktigt att en vision blir kommunicerad, både genom skrift och direkt kommunikation.
Ledare behöver forma en vision som är inspirerande och effektivt kommunicera ut den för att
inom organisationen skapa en grund för förändring. Genom att skapa grunden så skapas en
effektivitet för organisationens tillväxt och konkurrenskraft. Rahman (2009, p. 2) kritiserade
visioner hos företag, det är allt för ofta alldeles för vagt och en möjlig orsak är att ledningen
då inte kan sammanfatta en organisations vision tillräckligt effektivt. Rahman (2009, p.
3) menade även att chefer ofta är vaga när de delar sina visioner, då det kan föra med sig en
risk och kostnad konkurrensmässigt. Vidare är chefer väldigt överdrivna i sina mål, i och med
vision, och de är inte realistiska.
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3. Metod
	
  

Utifrån förstudiens prioriterade och valda förbättringsområde, mål och vision, kom
styrgruppen överens om att initialt kartlägga ledningsgruppens förhållningssätt till fenomenet.
Då med tanke på individnivå, men också på deras gemensamma förhållningssätt kopplat till
intressen och samstämmighet i begreppet. Våra intensioner var att tillvarata samtliga
individers antaganden och uppfattningar i verksamhetens ledningsgrupp. Styrgruppens
berörda aktörer för examinationsarbetet kom överens att en fenomenologisk ansats där
ostrukturerade djupintervjuer skulle ge den grund som eftersträvades i examinationsarbetet.

3.1 Kvalitativ forskning
	
  

Studien genomfördes som en kvalitativ forskningsmetod, eftersom innehållet formades
av ord, både i skrift och dialog (Denscombe, 2016, s. 383). Langemars (2008, s. 11) definition
av begreppet förklarade att alla analysmetoder som innefattas bygger på språket där resultatet
genereras i textform. Intervjuer, dokumentstudie och observation, som utfördes i studien
lämpade sig för den kvantitativa ansatsen.
Kvalitativa intervjuer (Patel & Davidsson, 2011, s. 81) har nästan alltid låg grad av
strukturering, det vill säga frågorna ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord.
Semistrukturerad intervju ser ut så att forskaren gör en lista över specifika teman som skall
beröras, men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren. Den mest öppna formen av
kvalitativ intervju (Patel & Davidsson, 2011, s. 82) innebär att forskaren genomför intervjuer
utan att först ha formulerat intervjufrågor och det har mer formen av ett samtal.

3.2 Fenomenologi
	
  

Fenomenologi grundades runt 1900-talet av Husserl (Brinkman & Kvale, 2014, s. 44)
och vidareutvecklades av Heidegger samt Sartre och Merleau-Ponty. Med fenomenologi är
fokusområdet medvetandet och upplevelserna, det utvecklades via fokus på mänskliga
livsvärlden för att sedan inkludera människans kropp och beteende i ett historiskt
sammanhang.
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För att kartlägga, dimensionen eller fenomenet mål och vision, använde vi oss av en
fenomenologisk ansats som strategi under intervjuerna. Genom flertalet ostrukturerade
djupintervjuer beskrev medlemmarna i ledningsgruppen, fenomenet utifrån sitt egna
perspektiv. Vanligtvis nyttjas fenomenologi (Brinkman & Kvale, 2014, ss. 44-45) som syfte
att söka förståelse till sociala fenomen med hjälp av individers olika uppfattningar om hur
verkligheten gestaltar sig.
Denscombe (2016, s. 143) hänvisade till positivismens motsatser och understryker
fenomenologins subjektivitet, beskrivning, tolkning och medverkan. Fenomenologisk
forskning innefattar främst människors uppfattningar, övertygelser och känslor. Eftersom
examensarbetet rörde ledningsgruppens tolkningar i fenomenet mål och vision, passade det
fenomenologiska förhållningssättet väl in med våra syftesfrågor.
Kritiker till fenomenologi (Denscombe, 2016, ss. 154-155) pekar på en svag
vetenskaplig tonvikt sett till objektivitet, analys och mätning. Andra ifrågasättanden är att
ansatsen är beskrivande och på så sätt genererar en tvivelaktig analys. Det föranleder även
frågetecken kring förhastade generaliseringar.

3.4 Datainsamling
	
  

Den kvalitativa forskningen genomfördes utifrån metodologisk triangulering, genom
djupintervju, observation och dokumentstudie, på så sätt fick vi vidare infallsvinklar.
Denscombe (2016, ss. 222-223) nämnde att det är väsentligt att metoderna skiljer sig åt för att
bredda perspektivet till datamaterialet. Andra aspekter är ökad validitet och att materialet kan
bekräfta eller utveckla insamlad data.

3.4.1 Urval
	
  

Syftet var en kartläggning av verksamhetens ledningsgrupp, vilket gjorde beslutet
enkelt att intervjua hela gruppen, som består av 10 individer. Alla respondenter avsatte tid,
anpassade sig och ställde upp utan bekymmer. Ledningsgruppens konstellation med
egenskaper i korthet, tabell 1.
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Tabell 1

Urval ledningsgruppen
Titel

Verksa
mhets
Chef

Enhets
Chef

Enhets
Chef

Enhets
Chef

Enhets
Chef

Yrke
Kön
ß – 45
46 – 55
56 – 65

SSK
Kvinna

SSK
Kvinna
X

SSK
Kvinna

SSK
Kvinna

SSK
Kvinna
X

X

X

X

Medansv.
Överläkare
Ö-LÄK
Kvinna

Överläkare

Överläkare

Överläkare

Överläkare

Ö-LÄK
Kvinna

Ö-LÄK
Kvinna

Ö-LÄK
Man

Ö-LÄK
Man

X

X

X

X

X

Not. Kort informations om ledningsgruppens medlemmar. Källa: Verksamhetens handledare.
SSK – Sjuksköterska, Ö- LÄK – Överläkare, Med-ansv. Över-läkare – Medicinskt ansvarig
överläkare.

3.4.2 Djupintervju
	
  

Intervjuerna genomfördes på ledningsgruppmedlemmarnas respektive arbetsplatser,
med undantag för en deltagare som kunde ta sig till en mer närbelägen enhet.
Intervjuplatserna var avskilda och utan yttre störningar. Ostrukturerad intervjuteknik
användes, utan förberedda frågeställningar, ansikte mot ansikte, vilket var en utmaning. Vi
var båda närvarande på samtliga intervjuer. För att säkerställa att vi skulle få ut mycket data
och att ge intervjun bättre förutsättningar, fick respondenterna 12 stödord till fenomenet, mål
och vision, mejlade till sig, se bilaga 1 (s. 67). Syftet var att väcka tankar till intervjutillfället
och därför kan strategin uppfattas aningen semistrukturerad. Patel och Davidsson (2011, s. 83)
förmedlade att förutsättningar för en lyckad kvalitativ djupintervju, innefattar att intervjuaren
bör bygga upp en meningsfull och sammanhängande uppfattning om det studerade fenomenet,
utan att konstruera ett sammanhängande resonemang åt respondenten. Vi ansåg att det var
viktigt att den intervjuade inte blev hämmad och att intervjuerna fick en grund i stödord för att
väcka tankar hos respondenten.
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Lantz (2013, ss. 42-44) beskrev att en öppen intervju innebär att	
  frågeställningen är
vid, en öppen fråga som respondenten fritt kan utveckla sina tankar kring. Respondenten kan
nyanserat beskriva de dimensioner som denne finner relevanta i sammanhanget och den
tillfrågade beskriver fritt sitt sätt att uppfatta fenomenet, resonerar med sig själv och beskriver
sammanhanget. Intervjun ger data som ökar förståelsen för människors subjektiva
erfarenheter, följsamheten gör det möjligt att förstå hur och på vilket sätt den sociala
verkligheten är konstruerad och ordnad ur respondentens perspektiv. Respondenten definierar
och avgränsar fenomenet. Olika intervjupersoner kan ge olika definitioner.

Vi använde oss av sonderande frågeställningar när tillfälle gavs. Graham (2008, s. 47)
beskrev metoden som att fånga upp respondenternas resonemang, men även för att utveckla
det ytterligare med en utvecklande undran tillhörande redan påbörjat resonemang. Graham
(2008, ss. 57-60) utvecklade sonderande frågor eller lyhörd uppmuntran med att återkoppling
till respondent kan ske via förtydligande, motivering eller utbyggnad av berättelsen med små
medel. Respondenten ursprungsberättelse ständigt är i fokus och kan således ses som ett
kreativt gensvar. Djupintervju användes av oss för att metoden understödjer den
fenomenologiska ansatsen med vikt på individernas personliga styrning mot betydelsefulla
och prioriterade perspektiv, vilket även stödjs av Denscombe (2016, s. 150) och Lantz (2013,
s. 43). Intervjuformen underlättade då respondenterna återgav sina subjektiva erfarenheter så
att studenterna kunde öka förståelsen kring den sociala verkligheten utifrån ledningsgruppens
individuella aspekt.

3.4.3 Observation
	
  

En observation genomfördes gemensamt för att skapa en bild av hur verksamheten
arbetade med ISO baserat på våra frågeställningar. Tolkning av resultatet genomfördes på ett
fenomenologiskt sätt via kategorisering och kodning, det vill säga en tolkning av information
som en beskrivning av genomfört arbete i fenomenet mål och vision. Denscombe (2016, s.
293) benämnde metoden som fältarbete i naturliga miljöer. Patel och Davidsson (2011, s. 93)
beskrev att de strukturerade observationerna utgår ifrån förutbestämda begrepp och skeenden
som ska observeras och i förväg arbetas fram ett observationsschema. Huvudfokus låg på
närbesläktade fenomen till området mål och vision och i synnerhet frekvens. Händelsernas
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varaktighet valdes bort, eftersom det byggde mest styrdes på mängden aktiviteter och
ansvarsområden vid rutingenomgångarna.	
  Den 25 och 26 april hade verksamheten intern
revision av ISO, kapitel 7- produktframtagning, ställd mot den palliativ vårdenheten. Två
ISO-ansvariga från ett ASiH- team var närvarande, tillsammans med två ISO- ansvariga från
vårdavdelningen och därtill aktuell enhetschef och verksamhetschef. 18 dokumentationer och
ansvarsområden genomlystes tillsammans med yrkestillhörande representant som byttes ut
under dagarna. Vi satt långt ifrån under observationen, väl dolda för att inte störa eller
påverka yrkesrepresentanterna under revisionen. Vid observationen avvändes
observationsschema, bilaga 2 (s. 68). Denscombe (2016, s. 296) poängterade fördelar med att
kunna dokumentera vad och hur intressen kan mätas. Ändamålet för oss var att observera hur
verksamheten arbetade med ISO- verksamhetssystem vid revisionen och hur dialogen kring
begreppet mål och vision infann sig.

3.4.4 Dokumentstudie
	
  

En dokumentstudie genomfördes med mötesprotokoll från de fem senaste
ledningsgruppsmöten, daterade mellan 2016-06-16 och 2017-02-23. Syftet var att undersöka
hur stor del av mötena som handlade om långsiktiga mål och vision. Nyfikenheten låg i hur
fenomenet fångades upp och i vilka sammanhang under mötestillfällena. Dokument kan
användas för att besvara frågeställningar (Patel & Davidsson, 2011, ss. 68-69) kring faktiska
förhållanden och faktiska skeenden. De kan användas för att besvara frågeställningar kring
individers upplevelser av något förhållande eller skeende, för att göra individernas
upplevelser sannolika. Genom att endast välja korrekt material som stödjer det som ska
bevisas kan i stort sett vad som helst påvisas. För att närma sig det verkliga förhållandet bör
även sådan fakta som motsäger resultatet presenteras och diskuteras.
Datum för schemalagda ledningsgruppsmöten;
§  

2016-06-16 - 8 av totalt 9 närvarade.

§  

2016-09-08 - 7 av totalt 9 närvarade.

§  

2016-10-11 Inställt för planeringseftermiddag, inte protokollfört.

§  

2016-11-17 - 6 av totalt 9 närvarade.

§  

2016-12-14 Mötet inställt.

§  

2017-01-19 - 7 av totalt 10 närvarade.

§  

2017-02-23 - 9 av totalt 10 närvarade.
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Samtliga protokoll följde en mall med 12 huvudpunkter, tillsammans med underpunkter totalt
15. Vi analyserade mötesprotokollen utifrån områdena, bilaga 3 (s. 69);
§   mål, vision och strategi – kortsiktiga och långsiktiga perspektiv urskildes.
§   Problem och brist
§   Lösning, åtgärd och ansvar
§   Uppföljning och mätning

3.5 Dataanalys
	
  

Djupintervjuerna hade en medelsnittstid på 47 minuter, den längsta varade i 62
minuter och den kortaste i 30 minuter. Samtliga intervjuerna spelade sin och transkriberades
till cirka 100 sidor. Transkriberingen genomfördes gemensamt där en av oss lyssnade och
läste upp medan den andra skrev ner i dokumentform. Allt material genomlyssnades minst
ytterligare en gång, vissa delar flera gånger. Det resultat som framkommer måste bearbetas
för att kunna dra en slutsats (Lantz, 2013, s. 132), hur väl bearbetningen görs kommer även att
påverka resultatets värde. Analysen (Lantz, 2013, s. 136) definierar och nyanserar det
fenomen som beskrivits, genom att studera motsättningar och likheter. De drag och
sammanhang som först inte är synliga kommer nu fram i beskrivningen av fenomenet. De
verktyg som vi använde oss av under dataanalysen var träddiagram, tillsammans med
kategorisering, kodning och koncentrering (Yin, 2013, s. 295), med betoning på de naturligt
förekommande sociala beteenden i deras verkliga sammanhang. Datainsamlingen datan
kategoriserades under dataanalysen grundad i den verklighet som den studerats. Analys
genomfördes även i observation- och dokumentstudieresultatet med en fenomenologisk ansats
och skapade en djupare bild av hur arbetet med mål och vision såg ut i ledningsgruppen.
Genom analys om hur det gemensamma arbetet i ledningsgruppen sett ut, skapades en grund
för möjliga förbättringsförslag.

3.5.1 Träddiagram
	
  

Ett träddiagram användes som verktyg för att identifiera generella påverkansfaktorer
och/eller orsaker till varför ledningsgruppen och verksamheten haft svårt att kommunicera en
gemensam bild mål och vision, enligt genomförd förstudie. På så sätt strukturerades och
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indirekt kategoriserades data som ett tidigt steg av dataanalysen. Då utgick vi från mål och
vision som både fokus- och problemområde utifrån det transkriberade rådatainnehållet.
Bergman och Klefsjö (2012, s. 491) hävdade att träddiagrammet är lämplig vid
undersökningar av delorsaker, bilaga 4 (s. 70).

3.5.2 Kategorisering, kodning och koncentrering

Kategoriseringen genom träddiagrammet följdes av kodning av datamaterialet. Citat
med gemensam innebörd lyftes ur transkriberingsdokumentet och per automatik skapades en
koncentrering av innehållet. Kärncitaten placerades i nämnda kategorier för att se likheter och
skillnader i respondenternas beskrivningar. Brinkman och Kvale (2014, s. 243) poängterade
att kodning ofta leder till kategorisering eller vise versa, vilket innebär mening i långa
intervjuuttalanden reducerade till några få enkla kategorier. Kategorierna kan vara utvecklade
på förhand eller kan växa fram under analysens gång, de kan hämtas från teorin eller från
intervjupersonernas eget idiom. Det kan ge en överblick över stora mängder utskrifter och
underlätta jämförelser. Yin (2013, s. 296) bekräftade att kodning används i en kvalitativ
dataanalys och innebär att enkla ord eller korta fraser ska fånga innebörden av en större del
textbaserad data.	
  Brinkman och Kvale (2014, s. 241) utvecklade resonemanget med att
kodning och kategorisering är ett bra sätt att få överblick över textmaterialet. Kodning innebär
att knyta ett eller flera nyckelord till ett textsegment för att underlätta senare identifiering av
ett uttalande, medan kategorisering är en mer systematisk begreppsbildning kring ett uttalande
som skapar förutsättningar för kvantifiering. Öppen kodning på en process innebar att vi bröt
ner, undersökte, jämförde, begreppsliggjorde och kategoriserade data. Slutligen
sammanfattades datamaterialet av oss, som byggde på kategoriserat, kodat och koncentrerad
rådata och dokumenterades i resultatdelen. Analys genomfördes med en fenomenologisk
ansats i all datainsamling med syfte att fånga in protokollens och revisionens subjektiva
förhållningssätt för att understödja djupintervjuerna som var den huvudsakliga källan.
Underlagen i observation- och dokumentstudien talade en egen berättelse, som ett kvitto för
vad som i verkligen togs upp vid mötestillfällen. Genom att analysera hur det gemensamma
arbetet sett ut skapades en grund för vidare analys av förbättringsmöjligheter. Resultatet
presenteras som en sammanfattande löpande text med utvalda citat för att understödja kärnan.
Citaten presenterades fristående för att skapa en visuellt tydlig bild, till skillnad från
referenssystemet APAs riktlinjer.
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3.5.4 Dagbok
	
  

Parallellt med datainsamling och under hela forskningsstudien har en gemensam
dagbok förts, för att dokumentera värdefulla tankar, idéer och frågeställningar. I kvalitativ
forskning menade Yin (2013, s. 177) att forskaren förmodligen är den viktigast
forskningsinstrumentet och genom dagboken kan avslöja oönskade snedvridningar genom
självreflektioner och insikter. I examensarbetet har dagboken hjälpt oss att dels generera
insikt, fånga idéer och analyser och dels legat som underlag för dialog och diskussioner.

3.5.5 Relationsdiagram
	
  

I slutsatsen använde vi oss av ett relationsdiagram som Bergman & Klefsjö (2012, s.
495) förklarade som en illustrering av de logiska sambanden mellan en central idé eller
problem och olika data. Relationsdiagrammet är logiskt verktyg som vi har använt för att
tydliggöra de olika påverkansfaktorer vi sett i arbetet med mål och vision och hur de är
relaterade till varandra, figur 3.

3.5.6 FMEA- riskanalys
	
  

Vi nyttjade sedan en FMEA, ett analysverktyg som Bergman & Klefsjö (2012, ss.
162-163) beskrev som en systematisk genomgång av funktion, felsätt, felorsak och
felkonsekvens. Det genomförs som en kvalitativ analys av sambanden mellan felsätt som
finns och motsvarande konsekvenser, hur man kan vidta åtgärder för att förhindra
feluppkomster eller reducera felkonsekvenser. Vi använde en FMEA, enligt figur 4, för att
väga de olika förbättringsförslagen mot varandra i slutsatsen, för att vidare bearbeta den som
prioriterades som viktigast i implementeringsplan. Ett riskprioritetstal tas fram genom att
multiplicera felsannolikhet (sannolikheten att det inträffar 1-10), allvarlighet (hur allvarligt
det är 1-10) och upptäcktsannolikheten (hur lätt det är att upptäcka 1-10).
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3.5.7 PDSA
	
  

För att få in systematik i kommunikationen runt mål och vision i
implementeringsplanen användes PDSA-cykeln (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 228-229), som
är en förbättringscykel och verktyg för ständiga förbättringar och består av segmenten Plan,
Do, Study och Act. Stegen går ut på att succesivt identifierar, planerar och föreslår lösningar
på problemet i Plan, vidare genomförs lösningen i steget Do följt av att studera, Study,
resultatet för att kontrollera utfallet. Faller resultatet väl ut förs ärendet vidare till Act och
lösningen implementeras och standardiseras, annars återgår ärendet till planerastadiet. Vi såg
det som väsentligt att belysa och poängtera systematikens värde, figur 5, att ständigt rotera
metodiken för att hålla dialogen och kommunikationen vid liv angående mål och vision.
	
  

3.6 Validitet
	
  

Studien har genomförts via triangulering, då metoderna djupintervju, observation och
dokumentstudie användes just med syfte att stärka validiteten, Denscombe (2016, s. 409)
menade att en kvalitativ forskning inte är lätt att bedöma med samma kriterier som används
för kvantitativ forskning. Denscombe (2016, s. 411) fortsatte resonemanget, att arbeta med
exakthet och träffsäkerhet med kvalitativ data, då kan respondentsvalidering och triangulering
nyttjas. Vår avsikt var att skapa bredd, inte bara sett till metodtriangulering, utan också
genom den målbild som genererade mättnad i datainsamlingen för att skapa det underlag som
krävdes för att tillgodose ett adekvat resultat som fundament till analysen. Patel och
Davidsson (2011, ss. 105-106) påpekade att i kvalitativa studier är ambitionen att upptäcka
företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en
kultur. Begreppet validitet i en kvalitativ studie gäller snarare hela forskningsprocessen.
Själva datainsamlingen kopplar validitet till om forskaren lyckas samla underlag för att göra
en trovärdig tolkning. Det handlar också om forskaren lyckas fånga det mångtydiga och
motsägelsefulla.

Samtliga i ledningsgruppen, 10 av 10, ställde upp för intervju. Examensarbetet syftar
till ledningsgruppens individer och deras syn på fenomenet mål och vision, därför har ingen
annan i verksamheten involverats i studien. Lantz (2013, s. 134) menade att undersökningar
med kvalitativ ansats har ofta, med all rätt, kritiserats för att resultatens och slutsatsernas
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giltighet är svåra att kritisera och värdera. Den huvudsakliga invändningen är att
metodaspekterna ofta är knapphändigt redovisade och att resultatet presenteras i form av
löpande text. Det är otympligt och svåröverskådligt. Kvalitativ data är alltid relaterat till ett
sammanhang och att det subjektiva har en så framträdande placering gör att det inte finns
några i förväg bestämda modeller och metoder som i detalj föreskriver hur databearbetning
ska gå till. Det är inte ovanligt att resultat som baseras på öppna intervjuer tolkas fel. Det dras
slutsatser om samband baserade på ett fåtal intervjuer där svaren inte kvantifieras och mönster
mellan dimensionerna inte analyserats. Vi fick inga avhopp från de tio respondenterna i
urvalet och datainsamlingen styrdes med få stödord, men i liten grad ur ett
djupintervjusperspektiv.

3.7 Reliabilitet
	
  

Vi har genomfört studien med dess triangulära metod, med andra ord fanns tre
perspektiv att analysera data. Andra stärkande förhållningssätt var konsekvensen i
djupintervjuerna som byggde på fenomenet mål och vision, transkriberingar och användandet
av citat som har ett ursprung, därmed ökar graden av reliabilitet i studien. Trost (2010, s. 131)
hävdade att beståndsdelarna kongruens, precision, objektivitet och konstans bildar begreppet
reliabilitet. Denscombe (2016, s. 409) påstod att kvalitativ forskning överlag är svåra att
granska och bedöma, därför är trovärdigheten vag. Patel och Davidsson (2011, s. 106)
poängterade att kvalitativa forskare använder sällan begreppen reliabilitet och istället får
begreppet validitet en vidare innebörd.

Vi har utfört en datainsamling som var anonymiserad, inte bara organisationen,
verksamheten och handledaren utan även individerna i ledningsgruppen. Dessutom var målet,
så långt som möjligt, att medlemmarna inte skulle kunna avläsa adressaten bakom de använda
citaten. Det ledde till yttersta noggrannhet och att datasamlingen innan resultatet inte
redovisades, men det kan påverka pålitlighet till en lägre grad. Denscombe (2016, s. 411)
poängterade att forskaren kan vinna förtroende på att återge tillvägagångssätt och vägledning i
studien, så att andra forskare kan observera metoder och rimliga beslut.
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3.8 Etiska ställningstaganden
	
  

Vi har inte genomfört etikprövning på det insamlade datamaterialet. Efter genomgång
av Denscombes (2016, ss. 424-425) sammanställning av forskningens riskfaktorer tolkades
och beslutades att inte ansöka, eftersom behovet inte fanns. Intentionen var att arbeta
objektivt, men total objektivitet kan inte styrkas, då en av oss arbetar som extrapersonal inom
verksamheten. Det fanns medvetenhet om det subjektiva dilemmat. Den andra studenten hade
bevakning, i den mån det var möjligt, på att bevara arbetets objektivitet. Samtliga
intervjumetoder föranleddes med information (Denscombe, 2016, ss. 263-264) om samtycke
och att respondenternas svar kan komma att användas i vetenskapligt syfte, presentation är
alltid anonym men citat kan förekomma. Respondenterna fick avsäga sig medverkan, före
eller under intervju. Samtliga respondenter hade informerats innan och även att intervjuerna
spelas in. Arbetet har inte bestått av falska förespeglingar och bedrevs med vetenskaplig
integritet, se bilaga 1 (s. 67).

3.9 Metoddiskussion
	
  

Metoden som helhet ansågs av oss vara enligt specifikationerna, möjligtvis kunde
ytterligare ett förbättringsverktyg använts för att bearbeta data, men den sammanlagda
bedömningen blev att verktygen isåfall tvingats in i metoddelen utan mervärde och klart syfte.
Det var en utmaning med fenomenologisk ansats, eftersom svaren blev spretiga. Det visade
sig knepigare än förväntat att finna gemensamma nämnare och spridningen av olikheter var
påtaglig. Även när liknande ämne ringades in, blev det en aning besvärligt med gemensamma
tankar och förhållningssätt, men fenomenologi som strategi var inspirerande och vunnen
kunskap och lärdom kan bli nyttig för framtiden. En annan sporrande och frustrerande uppgift
var verktygen som skulle användas till dataanalysen, fler och fler litteraturer köptes och
lånades men frågan är om lösningen inte försvårades utav för mycket information. Det fanns
en viss underskattning eller oerfarenhet i de olika analysverktygen.

Djupintervjuerna var fundamentet i studien, studenterna hade möjligtvis väntat sig mer
information från observationerna och dokumentstudierna. Metoderna var helt nya för
studenterna, därför var förväntningarna kanske för höga kontra resultatet, men de fyller sitt
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syfte med att bekräfta viss data. En förbättringsmöjlighet till liknade studier kan vara att
planera in transkriberingen i omedelbar anslutning efter intervjutillfällena, dock var det svårt
att anpassa sig efter 10 individer på schemalagd arbetstid och fyra geografiskt långt skilda
arbetsplatser och det var oerhört tidskrävande. Vinningen skulle bli att vi direkt kunde
dokumentera datamaterialet, generera en dialog kring intervjun och anteckna nyvunna tankar
och idéer i ett naturligt flöde.

Trots tidigare erfarenheter var det svårt att till hundra procent arbeta metodiskt med
varje del och avsluta med dokumentation. Någonstans fanns en drivkraft att vilja ta nästa steg,
vilket ledde till att vi fick stanna upp och återvända tillbaka för att komplettera och producera
i dokumentationen. Genom dagboken fick vi en avställningsplats för generaliseringar och
tänkbara lösningar, som i slutskedet gav värdefull information. Planeringsmässigt var
intentionen sextio procent gemensamt och fyrtio procent enskilt arbete, men allteftersom
processen fortskred fann vi värdet och till viss del synergieffekter att genomföra mer
gemensamt. Med vissa justeringar kunde vi avsätta mer tid, tack vare effektiviseringar, till det
gemensamma arbetet och det prioriterades. Sammanfattningsvis blev utfallet att vi gemensamt
genomförde cirka sjuttiofem procent och tjugofem procent individuellt.

Vi valde att båda vara närvarande vid samtliga datainsamlingstillfällen, med tanke på
att båda skulle få inblick i datamaterialet och skapa en stabil grund för resultatanalysen. Vi
ansåg att det var rätt beslut, mycket på grund av kopplingen till den fenomenologiska
ansatsen, då vi tillsammans förde en dialog som byggde på respondenternas berättelser och på
så sätt stärktes reliabiliteten i studien. Vad som hade kunnat göras annorlunda, var metodvalet
djupintervjuer, vilket byggde på ostrukturerade intervjuer där respondenten berättar om sin
version av fenomenet. Om vi istället använt oss av en högre strukturering skulle vi möjligtvis
kunnat påvisa en tydligare kartläggning, med likheter och skillnader i synen på mål och
vision, men då skulle med stor sannolikhet den fenomenologiska strategin falla.
Djupintervjuerna har däremot gett oss en tydlig bild, även om olikheterna pekade åt många
håll, av de påverkansfaktorer som fanns och de utmaningar som blivit ledningsgruppens
vardag. De hade vi förmodligen gått miste om, utifall en annorlunda ansats nyttjats.
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4 Resultat
	
  

De kategoriserade påverkansfaktorerna, kontra mål och vision, som påvisades i
träddiagrammet genererade rubrikerna i resultatdelen. De huvudområden som framkommit är:
§   Nivåer.
§   Ledningsgrupp.
§   Styrning.
§   Konkurrens.
Huvudrubrikerna presenteras med en rad underrubriker för att skapa struktur och påvisa
påverkan.
	
  

4.1 Nivåpåverkan
	
  

Utifrån fenomenet mål och vision beskrevs förhållningssättet utifrån tre olika nivåer;
den personliga, enhetens och verksamhetens intressen. Generellt sett blev inställningen spretig
sett i de olika nivåerna, även inom dem. Det saknades en uttalad strategi och gemensam
helhetsbild kopplad till en enad vision.

4.1.1 Personligt perspektiv
	
  

På det personliga planet fanns en oro för framtiden och patientantalet, även åt vilket
håll de skulle navigera verksamheten. Medlemmar i ledningsgruppen uttryckte att de försökte
arbeta framåt för att finna en lösning i antalet patienter, de såg tillväxtpotential, men att det
möjligtvis saknades en tydlig dynamisk diskussion och ett gemensamt arbete för framtiden.
”Men när det stoppas i så pass tidigt skede så, man orkar ju inte till slut. Att dra det hur många
varv som helst.”
Djupintervjuerna påvisade behovet av tydlighet i mål och vision och generellt sett till
det långsiktiga perspektivet. En väsentlig och enad målsättning var att behålla kompetensen.
Hälften av medlemmarna såg en framtid i att bredda patientgrupperna och genom att
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exempelvis arbeta mer frekvent med multisjuka som ännu inte helt utvecklats i samtliga
enheterna.
”Så att jag tycker att det skulle va fantastiskt att få skriva in fler utav de här multisjuka, jag ser
att det inte lätt att vara multisjuk.”
Ett par i ledningsgruppen lyfte utmaningen i att ta in nya patientgrupper, tidigare
kunskaper inom geriatriken gick nyligen förlorad vid en upphandling. Olika patientgrupper
kräver olika kunskap, där låg en oro hos vissa av medlemmarna, som kunde påverka
kompetensen negativt med ett bredare kunskapsområde.
“Dels de multisjuka och dels de onkologiska palliativa patienterna. Och de kräver ju olika
saker, och olika kompetenser också i vissa fall.”
Återkommande drivkraft för ledningsgruppens medlemmar, förutom redan nämnd
bibehållen kompetens, visade sig vara att ge bästa möjliga vård kvalitetsmässigt och ta hand
om närstående på ett professionellt sätt. Personalens trivsel och samhörighet var ytterligare
väsentliga drivkrafter.

4.1.2 Enhetens perspektiv
	
  

Utifrån aspekten enhet kontra mål och vision, lämnades ansvaret till enhetscheferna
och deras individuella ledarskap fick sätta prägel på arbetsplatsen. Allt eftersom konkurrensen
hårdnat såg en del behovet av mer stöd från ledningsgruppen, verksamhetschefen och
organisationens ledning. Den senare främst, eftersom de var förenade med investeringar för
att utvecklas och möta framtidens konkurrens. Sex av tio hävdade att förutsättningarna fanns,
drivkraft och vilja för att utveckla enheterna fanns i grunden, men engagemanget gick på
sparlåga. Tre av tio medlemmar lyfte problematiken kring flertalet yrkesrepresentation med
olika målbilder och uppgifter, ett par såg att verksamhetens enheter hade olika förutsättningar
eller utformningar. En relativt ny enhet hade tillkommit i verksamheten, mycket resurser har
tagits i anspråk för att anpassa enheten till en väl fungerande nivå. Två av tio nämnde olika
projekt som haft mindre goda utfall och en del negativa utvecklingsbesked hade till viss del
påverkat individer mot negativ tilltro till det visionära, då det initialt kom att handla mycket
om att organisationens överlevnad.
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”Och sen hur ska du kunna få igenom det där. För det första kommer det kosta pengar, det
finns inga pengar. Det kommer gå på minus de första åren.”
Dock fanns många visionära tankar utifrån enheternas sida, men de dokumenterades
eller projekterades inte per automatik. Istället kommunicerades de i mindre grupperingar eller
lobbades för att sätta frön till tankar och idéer, men det saknades handlingsplaner. Ett
långsiktigt mål var att enheterna skulle arbeta på ett enhetligt sätt utifrån liknande struktur och
arbetssätt. Det var en utmaning eftersom enheterna såg så olika ut sett till geografi och
befolkningsunderlag och de hade olika engagemang och utveckling av nya patientgrupper.

4.1.3 Verksamhetens perspektiv
	
  

Många var överens om att visionen var en målsättning för det långa perspektivet, som
inte alltid var nåbart utan något att sträva emot. Dock nämnde respondenterna inga konkreta
och dokumenterade visioner eller långsiktiga mål under någon av intervjuerna. Sju av tio
respondenter höll den goda vården och kvaliteten högt, som en yrkesmässigt inarbetad
ledstjärna eller ett kall. Förutsättningarna hade blivit hårdare med åren och konkurrensen såg
numera helt annorlunda ut. Ständiga förändringar gjorde att de tappade fokus på
långsiktigheten, då de kontinuerligt tvingades anpassa verksamheten till opåverkbara nulägen
och beslut.
”Vi som har jobbat länge ser mer den här visionen om en god palliativ vård”
”Då får du anpassa dina visioner så de på något sätt passar in i den dynamiska verkligheten.”
Eftersom varken betydande externa eller interna ekonomiska påslag eller lyckosamma
investeringar skett under de senaste åren, upplevdes på många håll att de kommit till ett
vägskäl, om det var relevant att driva vårdformen. Med ökade kostnader årligen och stagnerad
utveckling fanns snart bara personalkostnader kvar att dra ner på som alternativ, vilket var en
risk för kvaliteten som värderades högt.
”Ja, annars känns det inte som någon idé att satsa på den här vården. Om man inte är redo att
satsa på någon enhet. Då kan vi lika gärna lägga ner.”
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Tre av tio i ledningsgruppen noterades, att de måste våga tro på ett framtida mål men
att de måste vara förberedda på att revidera målen i efterhand och det saknades långsiktiga
mål som var ekonomiskt oberoende. Åtta av tio påpekade att de under längre tid varit
ekonomiskt pressade och slimmade verksamheten varje budgetår. Det blev mycket här och
nu, kortsiktiga lösningar och släcka bränder, vilket höll undan mål och visioner.
Respondenterna pratade mycket om verksamhetens överlevnad, mindre om möjligheter.
”Visionerna är väldigt långt borta kan man väl säga”

4.2 Ledningsgrupp
	
  

Ledningsgruppen var en påverkansfaktor med mandat att påverka mål och vision, då
organisationen gav relativt stort utrymme för att inverka och bearbeta verksamhets
möjligheter till utveckling. Underrubrikerna som användes var;
§   Det allmänna förhållningssättet.
§   Den komprimerade konstellation.
§   Uppgifter och roller.
§   Ledningsgruppens struktur.

4.2.1 Allmänt förhållningssätt
	
  

Samtliga medlemmar ansåg att ledningsgruppen som konstellation var förvaltande.
Enstaka beskrev sig själva som visionärer, men då mera till vissa sakfrågor som låg dem nära.
Merparten ansåg att det även fanns personer som var mer visionära, men sammantaget gick
ledningsgruppen åt det förvaltande hållet. Sex av tio lyfte att de likväl kände trygghet med
nuläget, de hade även varit väl inriktade på att överleva och att det därför blivit en förvaltande
kultur. Det fanns tankar om att de ekonomiska förutsättningarna tvingat ledningsgruppen till
ett förvaltande beteende och därefter avvärjt många innovativa idéer som påverkat
engagemanget negativt. Utrymmet för visionärer var begränsat och viss rädsla för förändring
lyftes också som möjlig orsak. Att ledningsgruppen sammantaget uppfattades som
förvaltande, innebar inte att de blundade för nödvändiga diskussioner om farhågor, hot och
framtid.
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”Jag skulle nog säga att det är förvaltande. Fast vi diskuterar visioner också, men i huvudsak
förvaltande skulle jag vilja säga.”
”… jag vet att vissa saker inte kommer kunna genomföras. Och då har jag valt att faktiskt
sätta mig i mitten, jag är faktiskt ingen stor visionär.”
Åtta av tio ledningsgruppsmedlemmar poängterade dock att det fanns många tankar
och idéer kring framtida mål och visioner. Engagemanget till fenomenet kopplades ofta till
personliga sakfrågor och enhetsrelaterat, verksamheten som helhet prioriterades inte på
samma sätt. Det preciserades även från en tredjedel av ledningsgruppen att enhetscheferna
var mer visionära, samstämmiga och villiga att diskutera visionära framtidsfrågor än läkarna.
”Och bland enhetscheferna finns det mer visionärer och önskan om att man mer diskuterar
framtidsfrågor, så det krockar lite.”

4.2.2 Konstellation, uppgifter och roller
Ledningsgruppens konstellation ansågs av hälften inneha stor mångfald i
kompetensområden, viljor och åsikter. Många förespråkade mångfald, men det saknades en
gemensam röd tråd som var dokumenterad och väl kommunicerad i långsiktiga mål och
visioner. I ledningsgruppen rådde konsensus att medlemsantalet i ledningsgruppen inte skulle
vara fler än befintligt antal, snarare att det kunde minskas. Konstellationen har varit statisk
under 4 år och byggde mycket på uppfattningen att varje enhetschef fick stöd från enhetens
överläkare på ledningsgruppsmöten.
”Det är ju enhetscheferna som egentligen leder och fördelar arbetet på varje enskilt ställe. Så
de bör ju vara med. Och sen har vi alla velat ha med sig en läkare från sitt ställe, i och med att
de också har det medicinska ansvaret på varje enhet.”
Sett till ledningsgruppens uppgifter och roller fanns ingen adekvat tydlighet.
Spännvidden var mellan att verksamhetschefen var enväldig sett till ansvar, befogenheter och
beslut till att andra menade att ledningen hade det gemensamma ansvaret tillsammans. En
tredjedel beskrev att de saknade drivet och en tydligare rollfördelning i sammansättningen och
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någon nämnde att gruppen saknade kompetens i ledarskap och utveckling. Medlemmarna
tillsattes efter befattning, då följer personlighet och arbetslivserfarenhet med som egenskaper,
men inte kompetens i verksamhetsutveckling. Tre av tio önskade en tydligare kravbild på
ansvarstagandet i ledningsgruppen, både personligt och för verksamheten. Uppdraget bör ses
som ett åtagande att leda och utveckla verksamheten, vilket krävde varje medlems vilja och
engagemang, men det fanns inte tillräckligt med mod på gemensamma möten. Ett par tyckte
dock att det fanns ett växeldragande i gruppen.
”Det är en del handlingsplaner att få ihop. Vem tar ansvar och vem har mandat.”

4.2.3 Struktur ledningsgruppsmöten

Samtliga beskrev att kallelse och protokoll följde en diskussions- och
beslutspunktlista. Tre av tio beskrev att de saknade diskussion och någon ansåg att mötena var
åt det statiska hållet. Ett par nämnde att enhetsarbetet får större engagemang än arbetet i
ledningsgruppen. På sina håll upplevdes att ett driv saknades och många såg ut att vara nöjda
med nuläget, visst motstånd för utveckling fanns, främst när det gällde nya patientgrupper. En
upplevde att det fanns många framåtsträvande individer i gruppen, men det kommer sällan i
uttryck när de samlades gemensamt i ledningsgruppen. Tre av tio ansåg att de var måna om att
samlas kring ett beslut. Ett par upplevde att det blev väl mycket obalans informations- och
diskussionsmässigt när det fanns problem och det fick lätt oproportionerligt stor plats vid
möten. Det var svårt att slutföra vissa problemfrågor, då de återupptogs möte efter möte.
”Och ledningsgruppen har mer blivit att en punktlista och inte så mycket diskussion. Om hur
vi ska forma oss eller vad vi ska bli bäst på. ”
Mötestillfällenas dynamik kommunikationsmässigt innehöll en bred variation av
uttryck, vissa uppfattade öppna diskussioner, andra konflikter och även konsensusinriktade
beslut. Från ett håll konstaterades att det alltid fanns någon medlem som höjde rösten vid
uppkomna problem. En önskade mer högljudda diskussioner, eftersom de ofta var väldigt
överens. Ett par ansåg att den samlade kraften via medlemmarnas visioner inte verbaliserades
och sattes på pränt. Fyra av tio lyfte att de inte berört mål och vision nämnvärt, historiskt sett
har inte behovet inte funnits, men på senare tid hade inställningen förändrats. Fyra av tio
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berörde under intervjuerna att den ekonomiska aspekten hade tagit för stor plats på mötena, då
på bekostnad av bland annat mål och vision. En påpekade att alla enheter berördes och fick tid
på mötestillfällena.
”det blir så mycket fokus på ekonomiska frågor. Att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt.
Så att ibland så sätter man inte av tid för att prata om målet och visioner.”
I dokumentstudien studerades de senaste fem mötesprotokollen. Beroende på vem som
var sekreterare under mötesprotokollen skilde sig dokumentationen innehållsmässigt åt.
Ledningsgruppen har aldrig varit komplett till antalet vid de studerade mötestillfällena.
Samtliga möten följde en mall med 12 punkter där punkten “årets verksamhetsmål”, som inte
berörts i de studerade protokollen. Vid diskussioner kring budget och nuläge nämndes inte
alla enheterna och återkoppling nyttjades sparsamt. Mål utifrån ett kortsiktigt perspektiv med
strategiska inslag lyftes vid 13 tillfällen. Vid två mötestillfällen framkom att mera visionära
mål togs upp. Fyra diskussioner rörde roller, arbetsmiljö, lokaler och mål och vision som
planeringsdag. Problem och brist diskuterades under ledningsgruppsmöten 18 gånger, så även
lösning, åtgärd och ansvar. Uppföljning och mätning observerades 24 gånger i
mötesprotokollen, varpå 14 var ekonomiskt och 10 var icke- ekonomiskt relaterade.
Studenterna identifierade 18 problem/brister och samtidigt 18 punkter med lösning, åtgärd
och ansvarsfördelning.

4.3 Styrning
	
  

Verksamhetens styrning genererades främst från organisationen med en ekonomisk
påverkansfaktor. Vidare har verksamheten ett mångårigt implementeringsarbete med
ledningssystemet ISO, då det varit organisationens ledningssystem sett till kvalitet, miljö och
arbetsmiljö från tidigt skede. De fundamentala förändringarna och villkoren kom alltmer att
handla om styrning från främst landsting, men också från kommuner och statligt håll.
4.3.1 Organisatorisk styrning
	
  

Åtta av tio medlemmar i ledningsgruppen upplevde att de var en liten verksamhet i
den stora organisationen, där de fick fria tyglar så länge de höll sig inom de ekonomiska
ramarna. En avsaknad av styrning och gemensamma visioner fanns hos några. Samtidigt som
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tre av tio upplevde att många beslut fattas över huvudet på verksamheten och det fanns lite
sympati för den medicinska verksamheten. Det fanns en önskan hos sex av tio respondenter,
om större förståelse och stöd från organisationen.
”Omvärlden ser väldigt annorlunda ut mot den stora organisationen. Eller de här snabba
förändringarna som är när det gäller uppdragen… tänk om de istället sa att vi måste dit, hur
tror ni att ni skulle kunna lösa det hos er.”
Den ekonomiska styrningen ansågs vara en betydande faktor som begränsar
utvecklingen och arbetet med mål och vision, vilket sex av tio i ledningsgruppen tog upp.
Dialogen med den stora organisationen beskrevs till viss del som hämmande. Det beskrevs att
de hade tagit lärdom med tiden och numera valt sina strider, då det många gånger upplevdes
som ett toppstyrt bolag där återkoppling var sällsynt.

4.3.2 ISO ledningssystem
	
  

Åtta av tio medlemmar i ledningsgruppen uttryckte att fördelen med ISO, främst var
att rutinerna uppdateras varje år. Verkligheten förändrar sig och därför behövde rutinerna ses
över, revisioner var ett sätt att förvalta sina rutiner väl. Fördelarna med ledningssystemet
ansågs genomgående som bra, men det fanns problematik kring användandet och kunskapen,
för att kunna utnyttja det till sin fulla potential. Tre av tio påpekade att ISO var utvecklat för
organisationen som hade ett annorlunda uppdrag, vilket skapade besvärligheter för
verksamheten som hade en fundamentalt annorlunda inriktning. Ledningssystemet var i behov
av anpassning till den medicinska genren, men de saknade för närvarande resurser att själva
kunna utveckla det.
”I grunden är det jättebra att det finns. Sen hur det rent praktiskt använts är väl sen en annan
sak.”
Sju av tio medgav att dialogen kring ISO i ledningsgruppen helt saknas.
Ledningssystemet ansågs mera vara en arbetsbörda än ett fungerande ledningssystem och det
saknades djupare kunskaper. Samtidigt lyfte fyra av tio att ISO skulle kunna användas mer
aktivt och på ett mer vägvinnande sätt. Det fanns begränsad kunskap om ISOs möjligheter att
systematiskt arbeta med mål och vision och ständiga förbättringar. För tillfället arbetade de
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inte frekvent i ledningssystemet, det krävdes att det skulle vara mer lättåtkomligt upplevde
flera av medlemmarna. Tre av tio beskrev att det ansågs vara svårt att navigera i materialet,
som möjligen kunde vara en anledning till varför det inte har använts. Ett mer visuellt
hjälpmedel önskades av ett par. Problematiken låg mycket i att det blivit en
skrivbordsprodukt, men hälften påpekade att de inte var rädda att ta lärdom och utvecklas.
”Och jag tror ju själv att man skulle kunna använda sig av det på ett helt annat sätt i det
vardagliga jobbet.”
Under observationen gick ISO-ansvariga i genom 18 befattningsknutna rutiner, 52
uppdateringar antecknades och revisorerna ställde sammanlagt 47 kontrollfrågor om
efterlevnad till anställda som redovisade sina arbetsåtaganden. Strategier berördes vid tre
tillfällen, det rörde samarbetet med apoteket, hantering av skyddsutrustning och kontinuiteten
i anställdas möjligheter till vidare fortbildning. Dialog och kontroll att intern kommunikation
fungerade observerades fyra gånger, det var i samband med cytostatika genomgång,
skyddsombud, inventering och inköp av varor. Mål och vision berördes inte under den
tvådagars interna ISO revisionen. Samtliga ISO rutiner inbegrep en text om kvalitetsarbete. I
stort sätt samtliga rutiner avslutandes med en standardtext om kvalitetsarbete, enlig följande
citat.
“Arbeta gemensamt för det mål och intressen som man tillsammans med verksamhetschefen
och enhetschefen kommit överens om samt medverkat till förbättringar. Genom idéer och
förslag.”
Kvalitetstexten lästes aldrig upp under observationen, med hänvisning att det stod
samma information på alla. I en informell diskussion i samband med revisionsavslutningen,
på förekommen anledning, läste ansvariga för ISO genomgången genom ovanstående text och
konstaterade vikten av att faktiskt arbeta mer aktivt med mål, vision och kvalitet även vid
rutinrevisionen. Något som ansågs bortglömt eller fallit mellan stolarna de senaste åren.
“Texten behöver inte läsas upp då det står samma i alla.”
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4.3.3 Politisk styrning
	
  

Samtliga ansåg att den politiska styrningen var påtaglig för verksamheten och det blev
ofta tvära kast i förutsättningarna, vårdvalet var ett konkret exempel. Fyra av tio respondenter
lyfte svårigheter för patienter, eftersom den allmänna kunskapen om palliativ- och ASiH vård
var begränsad i samhället och försvårade för patienterna när de numera själva ska välja aktivt.
Det har även skapat en ny konkurrenssituation, med flertalet verksamma aktörer på
marknaden.
”Det är ju få patienter som väljer i realiteten. Det finns enstaka tack vare att vi har ett bra
rykte och har hållit på länge”
I och med den politiska styrningen nämner åtta av tio respondenter dilemmat med de
förändringar som generellt skett. Ett stundande nyval låg i nära framtid och en oro fanns för
ytterligare förändringar och den påverkan som då kan förverkligas. Det fanns tankar om att
verksamheten behövde ligga steget före och följa utredningar, för att se hur den närmaste
framtiden kan komma att se ut. Åtta av tio i ledningsgruppen upplevde att det fanns en
frustration för politisk påverkan och den föränderliga miljön.
”I visioner. Som vi kanske aldrig uppnår eftersom det händer saker hela tiden, vi har val nästa
år som med all sannolikhet kommer mynna ut i något nytt. Och det är ju väldigt frustrerande
ska driva vård idag.”
Hälften poängterade att den politiska styrningen ställde en rad krav på verksamheten.
Dels via begränsningar i vårdtiden och dels vilka patientgrupper som ingick i uppdraget,
dessutom har vårdvalet bidragit till en rad kontrollfunktioner som allokerade resurser. Främst
läkare lyfte problematiken kring kontrollerna och den tunga administrativa bördan som
renderats. Hälften av medlemmarna pekade på ersättningarna som ett bekymmer, senaste
revisionen sänktes den, då den skapade oro och påverkade framtidstron negativt. De berörde
även kvaliteten som fanns i vårdformen och de ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelarna
med att behålla patienterna istället för att hamna i primärvården, men haken låg i att de inte
fick politikerna att inse det.
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4.4 Konkurrens
	
  

Verksamheten var pionjärer inom den medicinska genren, med ASiH och en palliativ
vårdavdelning. Utifrån konkurrensperspektivet fick de arbeta mer i lugn och ro från 2001
fram till att vårdvalet introducerades 2013. Då behövde verksamheten inte bry sig om
omvärlden på samma sätt, då de i mångt och mycket var fria från hot. Det fanns en klar
medvetenhet hos samtliga medlemmar av ledningsgruppen, att den alltmer påtagliga
konkurrensbilden och ökade antalet aktörer sågs som en utmaning. Fyra av tio var
beslutsamma på att strategier, långsiktiga mål och visioner behövde lyftas mer adekvat.
Generellt upplevdes en osäkerhet eller oro till verksamhetens framtida existens, vissa aktörer
hade stora resurser.
”Men för att möta framtiden och konkurrenssituationen. Ja vi måste se lite bredare.”
Hälften ifrågasatte om vårdens konkurrensutsättning gagnade vården överlag, tvärtom
ansåg några att den stannade av utvecklingen, innovationer fick svårare att ta form när
samarbetet över konkurrensgränserna uteblev. Det var mycket mer sällsynt idag, jämfört med
förr och sågs som negativt. Tre av tio var inne på hur samvetsgranna konkurrenterna var,
systemet gick att tänja på. De ansåg sig själva företräda hög moral, god kvalitet och
kompetens var deras konkurrensmedel.
”Så där är konkurrensen väldigt negativ. Alltså för vården är den väldigt negativ. Och det där
lider man av i en ledningsgrupp, man stannar liksom i sin lilla värld, och får inte visioner som
är större än sin organisation.”
Vårdvalet innebar en helt ny konkurrenssituation för verksamheten och få positiva ord
hördes om vårdvalets innehåll och utfall. Merparten i ledningsgruppen var åt det negativa
förhållningssättet, dels för att den enskilda individen varken kände till systemet eller
alternativen och dels för att remittenterna fördelade uppdragen som en andrahands lösning,
vilket ledde till ett felvridet syfte. Funderingar fanns kring rättvisan när remittenter i vissa fall
inte kände till branschens aktörer och än mindre verksamhetens vilja, hårda kvalitetsarbete
och genererat gott rykte med intention att vara bäst, det fanns flera frågetecken runt vårdval,
konkurrensen på lika villkor och dess utfall.
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”… det är ju ingen som vet varför man ska välja. Som förstår. För de har aldrig hört talas om
det här förut och förstår inte varför de ska välja. Alltså vårdvalet, välja vårdgivare.”
Fyra av tio påtalade att verksamheten länge haft en låg personalomsättning, vilket
många såg som ett kvitto på att personalen trivdes. De lade ner mycket resurser på både
verksamhet och personal via utbildningar etc. Dock upplevde hälften att de inte kunde
tillgodoräkna sig kompetens och kvalitetsarbete när tilldelningen av remisser inte
kvalitetstyrdes, utan hasardmässigt via ett stort antal remittenter. Nästa dilemma var
svårigheten att mäta hur bra vården varit, det var ytterst sällan att en palliativ patient bytte
ASiH och framför allt inte vårdavdelning konkurrenterna mellan.
”… erbjudit väldigt mycket, för patienten, sen när vårdvalet kom så är det nya aktörer som har
gått in och kanske erbjudit halva, och ändå så är patienten helt otroligt fascinerade över att de
får den hjälpen.”
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5 Analys och diskussion
	
  

Det resultat som genererades i trianguleringen vägdes mot befintlig teori. De
huvudområden som tidigare kartlagts i examensarbetet användes.
§   Nivåer.
§   Ledningsgrupp.
§   Styrning.
§   Konkurrens.
Innehållet analyserades och diskuterades för att komma närmare syftet och frågeställningarna
i examinationsarbetet.

5.1 Nivåer
	
  

På det personliga planet visade sig att oro fanns för framtiden, sett till verksamheten
och dess existens. Det fanns inte en enad ledningsgrupp utifrån förhållningssättet att utveckla
verksamheten, en uppdelning fanns mellan utvecklingsbenägna och motståndare till
förändring. Personliga drivkrafter i gruppen var hög kompetens, ge den bästa vården för
patienter och närstående, personalens trivsel och samhörighet. En vision (Heide et al. 2012, s.
145) skapar en framtidsbild, som ska ge vägledning i vilken riktning organisationen ska
utvecklas och på så sätt skapa engagemang. Visionen bör vara en ledstjärna som inte alltid är
uppnåbar, men något önskvärt för värdeskapandet i organisationen. Strategin med olika längd
på tidsmässiga målsättningar stakar ut vägen för att organisationen ska kunna nå visionen.
Målen ska även ge indikation på hur mycket resurser som krävs för att de ska uppnås. Vi såg
svårigheter för de inblandade individerna inom ledningsgruppen att generera en gemensam
bild av vad deras långsiktiga mål är, som det ser ut idag. Deras individuella drivkrafter kan
återkopplas till den värdegrund och motto som finns i organisationen, att leverera vård med
kvalité och hög service. Samtliga lyfte det som sin personliga drivkraft och vi tror att
drivkrafterna är baserade på ledningsgruppens personligheter och inte inarbetade från den
stora organisationen. När visionen varken var tydlig eller kommunicerad kunde oron spädas
på, när de inte kommit överens om en visionär bild för framtiden. I stort sett samtliga var
överens om att organisationen måste utvecklas, men när ingen utstakad väg mot visionen
fanns, blev det lätt splittring i tankar och åsikter. Generellt sett upplevde vi att respondenterna
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hade svårt att hålla sig till fenomenet mål och vision under intervjuerna. Dialogen flöt gärna
över till information om vad som genomförts eller slutförts, det tolkade vi som att bilden inte
riktigt var klar och samstämmig i gruppen. Ytterligare en intressant aspekt var att de
kortsiktiga målen inte berördes i någon större utsträckning. Det kan bero på att de i det
dagliga arbetet inte ansågs som målsättningar eller strategiarbete mot en tänkbar vision.

Enheterna uttryckte inte heller, i klartext, sina planer kring långsiktighet och visioner.
Stort ansvar vilade på enhetschefen sett till hur enheten bedrevs. Mer utbredd konkurrens
ökade behovet av stöd från samtliga nivåer inom organisationen, en oro för framtiden fanns.
Många olika professioner gjorde att de tänkte annorlunda och hade olika sätt att tolka en enad
målbild, precis som olikheterna geografiskt och befolkningsmässigt. Några motgångar inom
den medicinska genren hade påverkat engagemanget och den riktiga tron på utveckling och
innovation negativt. Tankar och idéer fanns men dokumenterades eller projekterades sällan.
Molin (1994, ss. 36-37) pekade på vinster att tydligt dela på ansvarsområden, chefen har de
långsiktiga och medarbetarna det kortsiktiga målen och operativa ansvaret. Förhållningssättet
kan ge förutsättningar för bättre planering, uppföljning och kontroll. Vi tolkade det som
enhetscheferna blev relativt ensamma på varsin enhet, eftersom långsiktiga mål och vision
inte kommunicerades uppifrån. Det blev som ett vakuum sett till utveckling, eftersom det
saknades en gemensam bild, vägledning och stöd. Då kan det vara enklare att ägna sig mer åt
enheten än verksamhetens helhet, det kan dessutom vara ett område som enhetscheferna
upplever sig ha större chans att påverka. Olikheterna mellan enheterna gav variation i
uppfattningar, vilket kan användas till det positiva när mångfald kan ha positiva effekter på
förutfattade meningar.

Sett till mål och vision stod verksamheten mellan dess fyra enheter och organisationen
och det framkom ingen uppgift om dokumenterad styrning i någon riktning. Verksamheten
hade ett helt annat uppdrag än organisationen. Ständiga förändringar via flertalet intressenter
gjorde det svårt med långsiktigheten. Efter mångårig effektivisering tillsammans med lägre
ekonomiska förutsättningar, såg många att kvaliteten var i riskzonen. Det framkom under
studien att ledningsgruppens målsättningar näst intill uteslutande hade ekonomisk karaktär. I
de studerade mötesprotokollen diskuterades brister, men även åtgärder och ansvar fick
utrymme för att lösa de kommunicerade bristerna. I dokumentstudien upplevdes att mål fick
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utrymme, men då nästintill uteslutande med koppling till ekonomisk uppföljning.
Verksamheten hade ett mer reaktivt förhållningssätt till nya utmaningar än proaktivt.
Bruzelius och Skärvad (2014, s. 154) poängterade värdet i riktningen, till vem målen är
formulerade. Om inte målen blir uppdaterade blir de lätt föråldrade och felriktade. Det finns
frågetecken kring om organisationer som har egna mål eller om de är inarbetade av enskilda
individer. Forsberg och Olsson (2004, ss. 20-21) menade att det är vanligt med enbart
ekonomiska mål, där verksamheten måste ta hänsyn till uppdragsgivaren. Det är inte ovanligt
att mål blir till vision och strategier uteblir. Chefer kan ibland åsidosätta åtgärder för målen,
vilket gör att målen då inte upplevs. En hållbar organisation tillgodoser inte enbart
organisationens mål och krav på effektivitet utan tillgodoser även de inblandade
organisationsmedlemmarnas mål i form av behov och motivation. Maslows behovstrappa
(Tonnquist, 2014, s. 233) beskriver de olika steg som behöver vara uppfyllda för att skapa
motivation hos individer. För att få medarbetarna delaktiga i en verksamhets mål ställer det
stora krav på chefer. Visioner, enligt tidigare forskning (Haque et al. 2016, ss.992-995), är av
väsentlig vikt för att involvera och motivera medarbetarna. Rahman (2009, p. 2) kritiserade
många organisationer för att deras vision var för svag och kan således medföra risker. Vi
resonerade runt begreppen vision och individer. En vision har i grunden samma innebörd,
vare sig den är personlig, tillhör en enhet eller en verksamhet, skillnaden är att den delas med
flera. Ändå tenderar den till att mattas av ju större en gruppering blir. Vår tolkning följer en
aning den röda tråden, att drivkraften och engagemanget mattas av ju högre upp i hierarkin
individer kommer, utifrån mål och visionsperspektivet. Fenomenet kanske tas för givet och
därmed förblir icke kommunicerat och otydligt i verksamheten. Om så var fallet får
verksamheten än svårare med att komponera sina egna visioner, strategier och mål. En annan
tanke var att mångfalden verkligen var påtaglig, möjligheten att få ett brett spann av åsikter
var stor, men att ledningsgruppen verkade ha svårt att få tankarna kommunicerade och
inventerade. Vi fann dock att innehållet i ledningsgruppens möten, inte var i samma behov av
förbättring av de kortsiktiga målen som de långsiktiga och var inte aktuellt för vidare
utveckling i studien. Vi tror att en fördel kan vara att studera och utvärdera ledningsgruppen
individer utifrån Maslows behovstrappa, som vägledning för vilka behov och vilken
motivation som driver individerna för att mest effektivt hjälpa verksamheten att nå sina upp
mål. Ett ledarskap som fokuserar på ett långsiktigt perspektiv med utveckling- och
förändringsfrågor ger medarbetarna större möjlighet att utvecklas och ta ansvar för sina
arbetsuppgifter.
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5.2 Ledningsgrupp
	
  

Ledningsgruppen lyfte att det fanns gemensamma diskussioner om framtida mål och
vision men att de ofta var i mindre grupperingar och inte en gemensam diskussion som
förankrades i verksamheten. Genomgående var ledningsgruppens uppfattning att de hade ett
förvaltande förhållningssätt, vilket hade avvärjt många innovativa idéer och påverkat
engagemanget negativt. Det fanns från vissa håll uttryck att enhetschefsgruppen var en aning
mer visionära än läkargruppen. Lennéer Axelson och Thylefors (2005, s. 37) hävdade att en
grupp har bestämda relationer eller roller till varandra och samverkar för att nå ett gemensamt
resultat med ett eller flera gemensamma mål. Att få sammanhållning i en grupp är avgörande
för effektiviteten i gruppen. Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 280) menade att i en grupp
ligger fokus på team och motivation. Gruppen ska arbeta mot den gemensamma helheten med
fokus på gruppen inte individen. Bruzelius och Skärvad (2014, s. 311) påpekade att begreppet
gruppdynamik brukar användas som en sammanfattande benämning på alla de krafter som
finns inom en grupp, som påverkar effektiviteten positivt. Thylefors (1991, s. 169) hade en
teori om att det är lätt att vara visionär när det finns ständigt ifrågasättande i en förvaltande
grupp, som agerar bromsklossar. Vi upplevde att det fanns en god gemenskap och
sammanhållning i gruppen. Det fanns med andra ord en stabil grund, en gruppdynamik, men
att den sällan användes för att effektivisera verksamheten. Det fanns visionära tankar, vilket
även poängterades, men de stoppades helt klart av det förvaltande förhållningssättet. I en
grupp, som ledningsgruppen, är det väsentligt att deltagarna lämnar sina enhetstankar för att
inta ett nytt perspektiv utifrån ledningsgruppens och verksamhetens intressen. Genom att
kunna se det holistiska perspektivet kommer med största sannolikhet även enheten att gynnas
i positiv riktning, men i ledningsgruppen måste verksamheten som helhet vara i främsta
rummet.	
  Motståndet kan ha varit grundat i realitetsanpassning, som kan bero på den snäva
ekonomiska situationen och andra påverkansfaktorer de ställdes inför varje budgetår. Vår
uppfattning blev att det upplevdes en aning obekvämt att vara visionär när de ofta möttes av
motstånd, det blev lättare att hålla inne på tankarna. Förutom verksamhetschefen fanns
enhetscheferna som grupp och läkarna som grupp i ledningsgruppen. Det kan vara en
utmaning att få subgrupperingarna att få en samsyn på ledningsgruppens uppgifter. Den ena
sidan ansvarar över enheterna, personal och struktur, medan den andra har det övergripande
ansvaret för patienterna. Olikheter i infallsvinklarna på verksamhetens värdeskapande är
många, men bör kunna sammanställas till en lika bred repertoar av idéer av mångfald som kan
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bygga grund för genomtänkta beslut. Nu upplever vi att resultatet blir mer återhållsamt och
förvaltande.
I ledningsgruppen fanns det indikationer på att viss kompetens för lednings- och
utvecklingsarbete saknades, utifrån exempelvis marknadsföring och verksamhetsutveckling.
Roller och ansvarsdelegering i gruppen upplevdes som oklara och medlemmarna tog med sina
roller, enhetschefer och överläkare, från enheterna och fick inga adekvata uppgifter och
befogenheter när de representerade ledningsgruppen. Enligt Bruzelius och Skärvad (2014, s.
317) krävdes att det finns rätt kompetens inom en arbetsgrupp för att den ska vara effektiv.
Det som behövs är en tydlig målsättning och att kompetensen är öppen och ärlig. Ytterligare
teori (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 438) konstaterar att de mål som sätts upp inom en
verksamhet ska kunna uppnås är det av vikt att bestämma vem som är ansvarig och att
tillräckligt med resurser avsätts. Forsberg och Olsson (2004, ss. 57-58) men även Jansson och
Ljung (2011, s. 122) hade konkreta förslag på rollfördelning som underlättar ett
ledningsarbete. Vi kom fram till att kompetensen förmodligen inte inventerades och det
förelåg risk att gruppen inte arbetade effektivt. Verksamhetschefen var som sig bör högsta
ansvarig, men det fanns olika syn på beslutsfattandets genomförande i ledningsgruppen. Det
fanns polariseringar om det var gemensamma beslut som gällde eller om verksamhetschefens
beslutade enväldigt men tillsammans med ledningsgruppen som diskussionsforum. Överlag
var rollfördelningen osäkra i undersökningen, det saknades struktur och tydlighet. Därför tror
vi att en bestämd rollfördelning och ansvarsområden kan underlätta för gruppens arbete, vilket
även kan generera en tydligare och rakare kommunikation. Att arbeta utifrån en specifik teori
om rollfördelning inte behöver utesluta den andra utan de går att kombinera. Den ena har mer
inriktning på befattning och den andra på egenskaper eller kompetenser.

Ledningsgruppen saknade en kreativ diskussion och upplevelsen var att innehållet var
åt det statiska hållet. Det fanns uttryck att ledningsgruppens visionära tänk inte riktigt hade
verbaliserats vid mötestillfällena och således inte heller dokumenterats. Lennéer Axelsson och
Thylefors (2005, s. 48) menade att en grupps atmosfär avspeglas i kommunikationen och är
liktydig med klimatet. För att kunna fatta beslut, lösa problem och förmedla information
spelar kommunikation en viktig roll. Enligt Forsberg och Olsson (2004, s. 51) kunde en chef
sällan ensam hantera alla situationer lika bra som med stöd från en ledningsgrupp. Det krävs
en samstämmighet för att gruppen ska fungera effektivt. För mycket samstämmighet kan leda
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till att gruppen blir likgiltig. Andra teorier (Heide et al. 2012, s. 153) lyfte att möten är en
grundförutsättning för meningsskapande i en grupp och att diskutera mål gör att de tolkas lika,
det är chefen som har ansvaret för att kommunikation upprättas och samtal om mål förs. Vi
tolkade det som att ingen i ledningsgruppen var riktigt nöjd med kommunikationen, trots det
fanns ingen samstämmig bild av vad som saknades. Det behöver inte betyda att det var en
dålig kommunikation utan att det saknades tydliga ramar, ett slags rättesnöre. Uppfattning var
att det var fritt spelrum, men utan struktur. Vi uppfattar det som att visionära tankar fanns
individmässigt, men när de hamnade i ledningsgruppen backade ledningsgruppsmedlemmarna
tillbaka med tankarna, vilket även där kunde härledas till behov av uppgifts- och
rollbeskrivning. Vi anser att samstämmigheten har stor betydelse sett till gemensamma ramar
och målsättning, men det utesluter inte oenighet och skilda åsikter. Här ser vi
utvecklingspotential som kan vara svar på varför mål och vision inte finns integrerat i
ledningsgruppsmöten. Vår reflektion blev, när de sällan får ett ja så blir det svårt att bibehålla
en positiv känsla och kanske viljan att framföra något på nytt. Även om något inget erkänns
och projekteras, är det viktigt att dokumentera och reflektera över varför ärendet inte
genomfördes och på så sätt blir verksamheten en lärande organisation. Dokumenterar
ledningsgruppen sina idéer i någon form av idébank, även de som inte genomförs, så kan de
också reflektera regelbundet och bli mer lärande.

Ledningsgruppen består av fyra enheter med varierande förutsättningar och
utmaningar. Enligt intervjuer påstods från något håll att alla enheter berördes under
ledningsgruppsmöten. Andra åsikter som återfanns i ledningsgruppen, var att fördelning av
utrymme under gemensamma möten var ojämnt, vilket ledde till att unika problem fick
oproportionerligt stort utrymme under de enskilda mötet men även på följande möten sträckt
över det längre perspektivet. Dokumentstudien visade en viss snedfördelning av fokusering.
För att skapa jämvikt (Jacobsen & Thorsvik, 2008, ss. 339-340) krävs rutiner för
kommunikation. Har en person ett specifikt ansvarsområde sätter det gränser för vad den
personen ska rikta sin uppmärksamhet. När viss information ständigt hamnar i blickfånget kan
annan betraktas som oviktig. I arbetsfördelning söks information som är relevant, samtidigt
som personen exponeras av annan information. Konsekvensen med arbetsfördelning på det
sättet är att viss information hamnar i fokus medan annan förbises eller rentav betraktas som
oviktig. För att motarbeta motstånd för utveckling (Heide et al. 2012, s. 182) krävs
omfattande kommunikation. För lite kommunikation kan försvåra och ha negativ inverkan
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förändrings- eller utvecklingsarbetet. Kommunikation bör användas för att övertyga om
fördelarna med förändring. En ledare som har en framtidsvision och väl formulerade mål är en
framgångsfaktor för en organisation. Ledaren har ett ansvar att tydligt kommunicera det och
visionen bör växa fram ut organisationens samlade behov. Kelly (2000, p. 99) menade att en
kommunikation som är inriktad på vision förstärker gemenskapen och skapar mer effektivitet.
Vi tror att, när inte alla kommer till tals och får utrymme kan drivkraften försvinna och kanske
rent av viljan att vara en del av helheten, gemenskapen och att arbeta mot samma vision. Det
skulle kunna uppstå en risk för att delar av ledningsgruppen inte längre ser sin plats i
sammanhanget som meningsskapande och tappar sitt engagemang för den gemensamma
framtiden. Här kan kommunikationen med mål och vision spela en viktig roll för
utvecklingen. Visionen bör vara väl kommunicerad och inarbetad så att alla vet vad visionen
innebär. Under studien upplevde vi att ingen i ledningsgruppen nämnde någon gemensam
eller kommunicerad vision, utan mer utifrån det personliga perspektivet. För att gruppen ska
bli mer enhetlig och känna en gemensam drivkraft är det möjligt att visionen och mål återigen
kan kommuniceras mer tydligt. Eftersom mötespunkten årets verksamhetsmål aldrig berördes,
enligt dokumentstudien, skulle det kunna vara ett bra forum att dels kommunicera ut de satta
målen och visionerna. Dels genom att samla in den gemensamma bilden och dels genom att
skapa en gemensam förankrad vision för att lättare nå en framgångsrik verksamhet. Finessen
med att producera en vision är att den inte behöver vara alltför detaljerad. Via
dokumentstudien fann vi även att det var stort fokus på specifika enheter. Det är möjligt att de
som upplever att alla får utrymme under de gemensamma mötena, upplever det så när de
själva varit i fokus. En annan tanke som kopplades till uppgivenhet, som till viss del beskrevs
med nedåtgående engagemang, återfanns i antalet närvarande under ledningsgruppsmötena
som under de studerade mötena aldrig var fulltalig. Vår tolkning är att det kan få negativa
konsekvenser sett till medlemmarnas drivkrafter, då ledningsgruppens möte borde vara det
viktigaste för verksamhetens utveckling. Det är under mötena som enheternas information
roterar och själva helheten skapas. Vad som händer i verksamheten och vad kan de
gemensamt göra bättre? Det kan ses som en chans att få komma till tals och arbeta mot en
bättre framtid. Det förvaltande förhållningssättet som beskrevs kan vara en av anledningarna
till varför det utvecklande synsättet något fallit i glömska. Det kan även vara en förklaring till
att enskilda individers visionära idéer fanns på enhetsnivå, men inte nådde fram på
ledningsgruppsnivå, där kreativiteten kanske var i störst behov av ett framtidsorienterat
förhållningssätt.
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5.3 Styrning
	
  

Ledningsgruppens individer hade olika syn på hur påverkan från organisationen var.
Några upplevde att de hade relativt fria tyglar som upplevdes som positivt medan andra
önskade tydligare målsättning uppifrån för att sedan kunna sätta upp sin egen strategi. Det
fanns en känsla av att det var svårt att vara en liten spelare i en stor organisation. Samtliga
ansåg att den politiska styrningen var påtaglig för verksamheten. Det fanns på sina håll tankar
i ledningsgruppen om att de behövde ligga steget före för att följa utredningar och dilemman
med de förändringar som skett på grund tidigare beslut genom den politiska styrningen. Busch
(2013, s. 102) hävdade att när en organisation påverkas starkt av styrning utifrån är det extra
viktigt att målen överensstämmer med det önskade sluttilsståndet, det vill säga visionen. De
ramar som sätts av yttre påverkan, gäller det att organisationen fungerar flexibelt i sitt eget
mål- och strategiarbete. För att skapa förståelse (Molin, 1994, ss. 43-44) för de problem som
kan uppkomma så är omvärldsbevakning ett alternativ för att förhålla sig proaktiv. Dels
identifieras verksamhetens framgångsfaktorer och dels omvärlden, utveckling studeras för att
se vilken påverkan de kan få. Väsentligt är att regelbundet se över verksamhetens mål och
strategi mot bakgrund av såväl omvärldsutveckling som den egna utvecklingen. Då det finns
en tydlig och stark ekonomisk styrning, från organisatoriskt- och politisk håll, betyder det inte
att de kan ta olika vägar. Tydligheten blir då än mer väsentlig i ramarna för målsättningar och
strategier. Vi delade synen med att det fanns vissa fördelar med fria tyglar för verksamheten,
men när bokslut gjorts och ny budget anlänt finns förmodligen inte samma förutsättningar för
investeringar som om verksamheten skulle varit en egen organisation. När nya idéer kommer
upp, skulle de återigen bli tvungna till det ekonomiska beroendet genom att be om finansiella
medel för att utvecklas eller förändring. Som egen organisationen hade en större frihet funnits
att direkt ta ekonomiska beslut, under förutsättning att de går med vinst. Här finns även viss
risk att verksamhetschefen, som för diskussionen med regionchefen, kan ta förhastade beslut
om vad som är genomförbart eller inte eftersom budgeten slimmades varje år.

Majoriteten av medlemmarna i ledningsgruppen upplevde att ISO var ett bra sätt att se
över och uppdatera rutiner. Det upplevdes däremot vara arbetskrävande och svårt att få en
överblick, ett tydligare visuellt verktyg för mål och vision önskades. Få upplevde det som ett
aktivt arbetssätt för kvalitetsarbete eller som ett ledningsverktyg. Det ansågs av flera att vara
anpassat för den stora organisationen och behövde anpassas till den medicinska
verksamheten. ISO (2012, s. 10) är i grunden ett kvalitetsledningssystem som kan byggas på
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med andra certifieringar som miljö och arbetsmiljö, ett sätt att leda och styra aktiviteter och
att arbeta med att nå kvalitetsmålen. Kapitel 5 (ISO/TC 176, 2012, s. 52) berör ledningens
ansvar, de bör visa sitt åtagande och bör sätta tydligt definierade mål för verksamheten, som
ska återkopplas i ledningsgruppen vid schemalagda tillfällen. Balanserade styrkorten
(Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 450-451) är ett verktyg som kan användas för arbete med mål
och mätning. Det är ett sätt att ta fram, visualisera och följa upp nyckeltal i en
måldelningsprocess. Ekonomiska nyckeltal vägs mot perspektiven - kunder, medarbetare,
processer, arbetssättet leder till bättre styrning. Vi tolkade det som att ISO blivit mer en
arbetsbörda och byråkratisk, än ett fungerande kvalitetsledningssystem, vilket inte någon part
önskar. Upplevelsen var att ledningssystemet inte fått tillräckligt med resurser, det borde
finnas någon med ansvarar för ledningssystemet på heltid och som systematiskt utvecklade
verksamheten. Det kontinuerliga arbetet med kvalitet bedrivs med fördel aktivt, med ständiga
förbättringar i fokus. Under den studerade ISO revisionen nämndes inte den text som berörde
just förbättring, mål och kvalitet, då den inte prioriterades och ansågs vara en byråkratisk
informationstext som inte var av värde under mötet. ISO- revisionen bestod i kontroll av
befintliga rutiner, vilket var väldigt bra att de gjorde, men det finns delar som exempelvis
systematiska förbättringar och fenomenet mål och vision, som hamnar i skymundan när de
inte behandlas. I ledningssystemet ISO är det viktigt att ledningen arbetar engagerat och har
tydliga målsättningar. Det arbete som sker idag, när de involverar medarbetare under
revisionen och korrigeringar av rutiner, skulle kunna vara ett ypperligt tillfälle att samla in
åsikter och lyfta mål och vision. Ledningsgruppen önskade ett tydligare verktyg, för att få det
mer visuellt, förslagsvis de balanserade styrkorten, det skulle möjligtvis skapa en bättre
översiktlighet för ledningsgruppens arbete med mål, vision och strategi.
	
  

5.4 Konkurrens
	
  

Alla i ledningsgruppen var medvetna om den förhållandevis nya konkurrenssituation
de stod inför, de allra flesta var även beslutsamma om att strategier, långsiktiga mål och
visioner behövde lyftas mer adekvat. De hade egentligen bara varit konkurrensutsatta under
de senaste 4 åren. Det fanns på vissa håll motstånd till vårdvalet och att konkurrensen inom
vården. Det ansågs ta bort innovativa möjligheter i form av samarbeten över gränserna. Även
kvalitet och mätning ifrågasattes hos konkurrenter och dessutom ansågs patienten inte stå för
valet av aktör i realiteten. Majoriteten av ledningsgruppen ansåg att de hade låg
personalomsättning och satsade mycket resurser på personal och fortbildning, vilket de
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kopplade till hög kompetens och kvalitet. Dock gick kvalitetsbegreppen inte att utröna för
beställare och remittenter, det fanns inte heller andra indikatorer som kunde jämföra
konkurrenterna sinsemellan. Thylefors (1991, s. 164) menade att verksamheter har olika
villkor som ofta är komplexa i en föränderlig omvärld, organisationer behöver spanare som
tolkar och lyssnar till omvärlden med dess intressenter. Det är viktigt att veta skillnaden
mellan utveckling och förändring. Enligt Molin (1994, s. 38) borde omvärldens förändringar
mötas och utmanas av en organisation för att behålla sin konkurrenskraft. Sker ingen
förändring i organisationen försämras konkurrensförmågan och överlevnadsmöjligheter, här
ligger mycket av ansvaret hos cheferna. För att arbeta med förändring och skapa medvetenhet
kan ett verktyg vara omvärldsbevakning med konkreta mål. Bergman och Klefsjö (2012, ss.
124-125) menade att en organisation bör skapa en attraktionskraft, genom att kombinera
kunders och beställarens behov med vad som är möjligt på ett innovativt sätt. Det krävs en
miljö som är stimulerande och stödjande för kreativa idéer, en förmåga att kunna överge
gamla synsätt och skapa nya processer. För att motverka fördomar och stereotypifieringar, av
till exempel konkurrenter (Mlekov & Widell, 2013, s. 106) är det viktigt att skapa realistisk
bild och insikt i likheter och skillnader. Vi insåg att fyra år med konkurrens kan ses som
oerhört kort tid i en byråkratisk sfär, som tidigare varit en stängd marknad, den bredaste
konkurrensen är kanske att invänta. Dels för att konkurrenterna inte hunnit bygga upp ett
adekvat hot och dels för verksamheten att kunna förstå den nya situationen och ta hotet på
allvar. Arbetet med mål och vision borde få en central del i arbetet med att ligga i framkant
för att behålla deras marknadsledande position kvalitets- och ambitionsmässigt. Vi förstod att
det fanns motstånd i organisationen inför den nya konkurrenssituationen och utmaningarna de
såg. Nuläget är i behov av utveckling och/eller förändring för att aktivt möta konkurrensen
men de har inte riktigt verktyg för det. Ett verktyg kan vara omvärldsbevakning, för att skapa
större förståelse om den föränderliga miljö de befinner sig i. För att bli konkurrenskraftigt i
den nya marknadssituationen kan verksamheten behöva en miljö som är stimulerande och tar
till vara på kreativ idéer om de får utrymme i ledningsgruppen. Det gjordes till viss del idag,
då de tagit till vara på en ny patientgrupp, de multisjuka. Vi hade en anings tvivel till
samstämmigheten i ledningsgruppen och om samtliga enheter var strikt villiga att följa ett
enhetligt förhållningssätt till fenomenet mål och vision utifrån intervjuresultatet. Det är av
väsentlig del att diskutera, komma överens om en lösning och fatta beslut om utmanande
framtida frågeställningar och frågan är om de hanterar det i befintlig miljö. Vårdvalet i sig är
möjligen komplext utformat och en annan reform kan orsaka liknande motstånd, men det är
många gånger förändringen eller utvecklingen i sig som är det skrämmande och inte
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sakfrågan. Här finns kanske en liknande koppling identifieras till det förhållningssätt som
individer hade till konkurrenterna. Vårdvalet och konkurrenterna kan upplevas som ett hot
och som negativa påverkansfaktorer mot det dagliga arbetet. De kan härröra till de tankar som
under intervjuerna framkommit om misstron till konkurrenterna, vilket till viss del kan grunda
sig i vad som benämns kategorisering och fördomar. Förändring ligger till grund för
utveckling och innovation och uteblir det är konsekvensen en reaktiv förvaltande
ledningsgrupp som anpassas efter direktiv utifrån och möjligheterna att skapa värde minskas
och indirekt överlevnaden av att verka på marknaden. Ett visionärt förhållningssätt måste
därför tas tillvara med hjälp av proaktiva verktyg, metoder och arbetssätt för att möta och
lyssna till omvärldens intressenter. För att bekräfta sin kvalitet bör fler adekvata mätvärden
tas fram, kanske i samförstånd med beställare och remittenter. Då finns möjlighet att redovisa
kvaliteter och konkurrensfördelar och dra nytta av dem. Dessvärre verkar det inte finnas en
gemensam linje från beställarens och marknadens håll, huruvida kvalitet ska eller bör
redovisas, vilket gör det hela än mer komplext.
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6 Slutsatser
	
  

Slutsatserna genererades utifrån studiens delar och besvarar studiens frågeställningar
ett till tre under rubrikerna 6.1.1, 6.1.2 och 6.1.3. Frågeställning fyra besvarades under
rubrikerna 6.2 och 6.3. Resultatet har främst betydelse för den verksamhet som deltagit i
examensarbetet, men även andra organisationer och studier kan gagnas av arbetet.
	
  

6.1 Slutsats
6.1.1 Hur är ledningsgruppens syn på långsiktiga mål och visioner?
	
  

Studien visade en tydlig bild av att långsiktiga mål och visioner saknade ett aktivt och
systematiskt arbetssätt i verksamheten. Det återfanns en svårighet att kommunicera en
gemensam vision, som i ledningsgruppen varken var tydlig kommunicerad eller
dokumenterad. Det framkom under arbetet att ledningsgruppen hade många individuellt
visionära tankar om hur verksamheten skulle kunna utvecklas, tankegångarna var spridda.
Målsättningar som fanns var nästintill uteslutande av ekonomisk karaktär, vilket kan härledas
till den starka yttre styrning och nya marknadssituation som verksamheten befann sig i. De
personliga drivkrafterna som fanns i ledningsgruppen var tydliga och berörde hög kompetens
och ge patienter och närstående den bästa vården. Som gruppsammansättning var
ledningsgruppen förvaltande, men den innehöll visionära individer. Det fanns en vilja att i
högre grad arbeta med mål och visioner för att föra arbetet framåt.
6.1.2 Hur arbetar ledningsgruppen med mål och vision idag?
	
  

Synen på mål och vision var spretig och det saknades enighet. Medlemmarna i
ledningsgruppen var relativt ensamma i sitt dagliga arbete på enheterna och ett tydligare
arbete med mål och vision i ledningsgruppen kan skapa riktlinjer. Visionära idéer nådde
sällan fram under ledningsgruppsmöten. Ledningssystemet ISO som användes i
verksamheten, utnyttjades inte till sin fulla potential och var ofta anpassad till organisationens
uppgifter. Uppdateringar av rutiner genomfördes, men det fanns ingen systematik med hänsyn
till mål och vision och få av ledningsgruppens medlemmar hade kunskap om
ledningssystemets möjligheter. Fenomenet mål och vision hade varken utrymme eller fokus
under mötestillfällena. Det fanns otydligheter i adekvata roller och uppgiftsbeskrivningar i
ledningsgruppen. Påverkansfaktorernas styrning blev målfokus, istället för delmål i en strategi
mot en gemensamt beslutad vision.
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6.1.3 Vilka påverkansfaktorer inverkar på förhållningssättet till mål och vision?
	
  

Påverkansfaktorerna var många och med varierande inverkan. Nedanstående
påverkansfaktorer identifierades under studien. Punktlistan presenterades utan inbördes
ordning och relationsdiagrammet enligt figur 3 (s. 59) visade relationerna och de logiska
sambanden som var något mer utförlig.

1.   Den personliga drivkraften - Vilken drivkraft medlemmarna hade och egen
målsättning som påverkade den gemensamma synen på mål och vision.
2.   Enheternas drivkraft – Olika förutsättningar geografiskt och befolkningsmässigt.
3.   Verksamheten och ledningsgruppen- Spindeln i nätet, tydlig vision påverkar mål.
4.   Ekonomisk styrning från organisationen - Det fanns en tydlig ekonomisk styrning med
stram budget från organisationen, som hämmade mål och vision.
5.   Politisk ekonomisk styrning - Mindre betalt för patienter påverkade mål och vision
och ändrar förutsättningarna.
6.   Styrning från organisationen- Övergripande beslut som inte alltid var anpassade till
verksamheten.
7.   Politisk styrning landsting- Bestämde vilka patientgrupper som ingår i vårdvalet.
Ändrade grundläggande förutsättningar och direktiv.
8.   Remittenter - Bestämde vilka aktörer patienterna hamnade hos.
9.   Konkurrenter - Ny marknadssituation med nya aktörer, var ensamma och pionjärer på
marknaden tidigare. Beställarna styr innehållet av vårdformen och patientgrupper.
10.  Gruppdynamik - Ett förvaltande förhållningssätt fanns och minskar förutsättningar för
att utveckla verksamheten.
11.  Kommunikation – Ingen känner till verksamhetens gemensamma riktlinjer, mål och
vision.
12.  Arbetet i ledningsgruppen – Medlemmar tappade drivkraft och engagemang.
13.  Politisk styrning kommunal- Centrala regler och riktlinjer.
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Ett relationsdiagram användes för att se grundorsakerna till ett problem. Den ruta som
har flest pilar ifrån sig är grundorsaken och det som är viktigast att åtgärda. Den ruta med flest
pilar till sig är den effekt som syns. Relationsdiagrammet visade sambanden mellan de
påverkansfaktorer som återfunnits i studien. Konkurrensen, styrning och ledningsgrupp var de
påverkansfaktorer, med sina tre utåtgående pilar, som sågs som grundorsak till flest problem
relaterade till mål och vision. Effekterna var störst, med inriktade pilar, vid områdena
konkurrens med stark drivande påverkan och grundorsak från beställare- landsting och nivåer
med grundorsak personlig drivkraft.
För att kunna åtgärda problemet borde huvudfokus ligga på ledningsgruppen och det
interna arbetet då konkurrensen och styrning inte går att påverka. Vi såg att konkurrensen blev
allt påtagligare de senaste åren och var en av de stora anledningarna till att av mål och vision
inte uppmärksammades adekvat tidigare, eftersom behovet inte fanns på samma sätt när de
var ensamma på marknaden. Ledningsgrupp var en grundorsak som kunde åtgärdas och
förslag till fortsatt arbete i ledningsgruppens nivåer föreslogs i den fortsatta slutsatsen med
förbättringsförslag.

	
  
Figur 3 Relationsdiagram med påverkansfaktorer till mål och vision (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 495).
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6.2 Förbättringsförslag
6.2.1 Hur kan ledningsgruppen utveckla arbetet med mål och vision?
	
  

Vi kom fram till de fyra nedanstående förbättringsförslagen, som baserades på
studiens bearbetade material, efter noggrann dialog och förslagsbrainstorming. Det var av vikt
att förslagen var rimliga omfattningsmässigt och att de ekonomiska kraven inte var
avgörande. De fyra förbättringsförslagen nedan har ingen inbördes rangordning;

Ø   1. Utbildning för ledningsgruppens medlemmar i ledningssystemet ISO.
Ledningssystemet ISO bygger på ledningsgruppens engagemang och det är väsentligt
att kunskapen förankras i ledningsgruppen eftersom ledningssystemet är kärnan i
verksamheten. En annan fördel är att ledningssystemet får en ärlig chans att påvisa sin fulla
potential, främst med systematik och ständiga förbättringar. Om inte ledningsgruppen stödjer
ledningssystemet måste de rimligtvis se över alternativ eller komplement som exempelvis
Balanced Scorecard.

Ø   2. Återuppta den tidigare handlingsplanen på årsbasis.
För närvarande skapas ingen handlingsplan för verksamheten, som genomfördes för
några år sedan. En handlingsplan kan ge fenomenet, mål och vision, den pånyttfödelse som
behövs. Handlingsplanen kan vara det fundament, som ger en helt annan tydlighet och
normalisering att kommunicera mål och vision. Det kan även ge en känsla av delaktighet om
den genereras gemensamt i ledningsgruppen.
Ø   3. Arbeta fram gemensamma mål, vision och strategier.
Studien visar att mål och vision bör kommuniceras, dokumenteras och projekteras.
Relationen vision, och dess delmål, med strategin som visar vägen behöver fastställas. Det
finns en mängd påverkansfaktorer som ofta leder till kortsiktighet och ett reaktivt
förhållningssätt. Visionen kan vägleda ledningsgruppen och verksamheten mot mer proaktivt
agerande, som kan orientera mot rätt kurs och målfokus.
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Ø   4. Anställa en verksamhetsutvecklare.
Under studien har det framgått en viss saknad av kompetens i verksamhetsutveckling.
Under diskussion efter ISO revisonen framkom att ingen i verksamheten arbetade med
ledningssystemet på heltid utan några skarvade med sin anställningsgrad för att allokera tid
till ISO. Då skulle en dedikerad person systematiskt arbeta med verksamhetsutveckling på
heltid, vilket verksamheten skulle gynnas av i en allt mer konkurrensutsatt marknad.

6.2.2 Prioritering av förslag
	
  

För att påvisa vilket förbättringsförslag som var mest aktuellt för studien genomfördes
en riskanalys av de fyra nämnda förslagen. Det förslag som genererade högst risktal var i
högst behov av åtgärd, men inte per automatik det förbättringsförslag som skulle väljas som
implementeringsplan. Hänsyn togs även de även till ekonomi, genomförbarhet och slutligen
vår egen tolkning av studien. Riskanalysens resultat enlig figur 4.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Figur 4 Riskanalys kontra förbättringsförslag (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 164).
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6.3 Implementeringsplan
	
  

Vi valde förbättringsförslag tre som var att arbeta fram gemensamma mål, vision och
tillhörande strategier. Dels på grund av riskanalysens höga risktal och dels vår uppfattning att
ett tydligt arbete med mål och vision och dess strategier behövs, vilket ger mängder av
synergieffekter till verksamhetens utveckling. Tydliga gemensamma mål, visioner och
strategier är fundamentet för ledningsgruppen och verksamheten. Det finns många fördelar att
utföra grunden själva, eftersom de tas fram och anpassas efter gemensamma beslut. Fördelar
kan då uppnås vad gäller delaktighet, motivation och gruppdynamikens utveckling. Vidare
steg kan senare leda till att ledningsgruppen i större utsträckning blir mer aktiva i arbetet med
ISO som ledningssystem, genom att implementera de fastställda målen och visionerna, och då
påbörja ett mer aktivt arbete med den årliga handlingsplanen. Att anställa en
verksamhetsutvecklare är förenat med kostnader, vilket i och för sig kan betala tillbaka sig på
sikt. Det kan dock avlasta ledningsgruppen i deras arbete med utveckling och förbättring som
är positivt.

Verksamheten hade varken en tydlig kommunicerad eller en dokumenterad vision och
individerna i verksamhetens ledningsgrupp hade en inre drivkraft att hjälpa patienter och göra
det på bästa möjliga sätt. Det kan vara en av orsakerna till att långsiktiga mål och vision haft
en sekundär prioritering och att de ändå klarat sig väldigt bra i branschen.
Implementeringsplan sker via en PDSA cykel för att bibehålla systematiken enligt figur 5 (s.
63). Det primära blir att fastställa en vision med delmål och strategier, sekundärt utse olika
former av adekvat roll- och ansvarsfördelning och tertiärt arbeta fram en handlingsplan på
årsbasis.
• Handlingsplan

• Roll- och
ansvarsredovisning.

• Mötesagenda.

Act

Plan

Study

Do
• Mötes-

innehåll.

Figur 5 PDSA för implementeringsplanen (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228).
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Första steget i implementeringsplanen som har sin grund i en kontinuerlig och
återkommande cykel enligt PDSA som bygger på definierat fenomenen, mål och vision. Det
ska finnas egna punkter för mål och vision i kallelse/protokoll och allokerad tid för dialog och
diskussion. PDSA- Plan berör och utgör fundamentet i mötesagendan och avser tydlig
dokumentation.
Det andra steget kopplas till fenomenets innehåll i mötesstruktur. En enhet per
mötestillfälle allokeras 10- 15 minuter per möte, enheterna roterar månad för månad. På så
sätt representeras varje enhet en gång per kvartal, utöver verksamhetens stående punkter vid
varje mötestillfälle för att få igång diskussioner kring ämnet. PDSA- Do ser alltså till att
planen genomförs.
I tredje steget tar delegerade ledningsgruppsmedlemmar ansvar för roll- och
uppgiftsbeskrivningar som tilldelats. Förslagsvis utifrån målägare, målledare, handledare,
relationsledare och mätdataägare, och/eller Team Management Skills, för att underlätta att
målen och målvärden återkopplas. Utvärdering bör ske regelbundet i ledningen utifrån
prognostiserat värde. Fokus i processen är avvikelser och inte personliga misstag. Genom
PDSA- Study bestäms en klar roll- och ansvarsfördelning som ger en tydlighet i uppgifter och
delaktighet och generera engagemang.
Fjärde steget för verksamheten är att kontinuerligt och aktivt arbeta mot fastställd
handlingsplan enligt PDSA- Act. Redovisat resultat från olika ansvarsområden jämfört mot
handlingsplanens överenskomna beslut och prognoser. Bjud gärna in regionchefen åtminstone
en gång i kvartalet för att få en tätare dialog med representant från organisationen.
Förhållningssättet med mötesstruktur och PDSA kan med fördel användas inom andra
områden, som till exempel att fokusera ytterligare på ISO eller projektera det Balanserade
Styrkortet. Ansvariga kan se över möjligheter till kompletterande arbetssätt och verktyg som
kan komplettera ledningssystemet, i förbättringsarbetet med att visualisera och anpassa
arbetssätt till. Verksamhetens mål och strategi bör regelbundet ses över mot bakgrund av
såväl omvärldsutveckling som egen utveckling. Dokumentation och punkter följer med till
enheterna och medarbetarna vid de månatliga arbetsplatsträffarna för att påverka
kulturförändringen kring mål och vision i verksamheten.
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6.4 Fortsatt forskning
	
  

Fortsatt forskning skulle kunna vara en uppföljning av implementeringsplanen. För att
studera efterlevnad, utfall och eventuella förändringar som skulle behöva göras. En annan
aspekt på vidare forskning skulle vara att involvera medarbetarna i synen på verksamhetens
kommunicerade fenomen mål och vision, återigen genomförd studie via den fenomenologiska
ansatsen för att granska hur det engagerar medarbetarna. Det skulle kunna genomföras som en
individuell forskning eller som ett kompletterande arbete. Mål och vision skulle även kunna
studeras utifrån flera organisationer i förslagsvis branschen, för att skapa en teori om arbetet
som i högre grad skulle kunna generaliseras och appliceras på andra verksamheter.
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Bilagor
	
  

1. Informationsmejl respondenter, 2017-04-05.
	
  

Om forskningen
Vi vill ta reda på hur du som medlem i ledningsgruppen ser på begreppen mål och vision.
Det kommer vara en ostrukturerad intervju som bygger på att Du som respondent står för
huvuddelen av information och kommunikation. Vi är intresserade av att höra Dina tankar i
ett samtal där vi inte styr med förutbestämda och styrande intervjufrågor. Vi är nyfikna på din
personliga åsikt och dina tankar.
Vi ser gärna att Du börjar fundera på begreppen mål och vision, som stödord för att få igång
tankar har vi stöttat med 12 ord för att underlätta djupintervjun:
	
  

•
•
•
•

Mål

•
•
•
•

&

Vision

Strategi
Innovation
Styrning
Konkurrens

•
•
•
•

Utveckling
Efterlevnad
Överlevnad
Förbättring

ISO- ledningssystem
Dåtid
Nutid
Framtid
	
  

Vi vill att Du ska veta
Intervjun pågår i ca 1 timme. Den spelas in och innehållet raderas efter nödvändig
dokumentation. Du kommer att vara anonym genom hela arbetet, datainsamling kommer
används i vetenskapligt syfte och det finns möjlighet att du kan komma känna igen citat i
slutrapporten. Examensarbetet kommer även att anonymisera organisationen. Intervjun är
inget tvång och du får när som helst avsäga din medverkan.
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2. Mall för observationsschema intern revision, 2017-04-25/2017-04-26
	
  
Tabell 2

Observationsschema intern revision

Ämne

Tid

Kommentar

1. Styrning
2. Mål
3. Framtiden
4. Vision
5. Mötesrelaterat
6. Intern Kommunikation
7. Kap 5 (ISO)
8. Efterlevnad
9. Förbättring/utveckling
10. Strategi
	
  
Not. Mall som användes under observation Källa: Fritt enligt Word
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3. Mall för dokumentstudien, protokoll, 2017-04-20
	
  
Tabell 3

Arbetssätt och metodik i dokumentstudie

Innehåll

Antal

Berört område

Mål och vision & strategi (kort)
Mål och vision (långsiktig)

  

Problem & brist

  

Lösning, åtgärd och ansvar

  

  

Uppföljning och mätning

  

  

	
  

Not. Mall som användes under dokumentstudie. Källa: Fritt enligt Word
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Uppdrag

Mångfald av uppfattningar

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Figur 6 Kategorisering av datainsamling inför dataanalys, via träddiagram (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 490).

Kunder

Förvaltande förhållningssätt
Uppgifter & roller

Komplex marknadsföring

Idéer tas inte till vara
Ingen tydlighet

Mindre konkurrenskraftig

Inget ansvar

Statiskt
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Mötesstruktur/innehåll

påverkan

Utebliven utveckling

	
  

Kompetens/vilja

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Konkurrens

Reaktivt förhållningssätt

Förvinner bland nya aktörer

påverkan

Lägre ersättning Landsting

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Ännu mer konkurrens

Mål & Vision

Konstellation

Remittent ser inte kvaliteten

Konkurrenter lägre kvalitet

	
  

Marknaden	
  

	
  

Fler aktörer

	
  

	
  Förändrade	
  villkor	
  

Svårt att möta konkurrens	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  Pionjärer

Omfattande/komplext

Få användare

ISO- ledningssystem

Politisk styrning

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Styrnings

Skrivbordsprodukt

Historisk

	
  

Organisation	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Kunskap systematik

Ersättningsnivåer

	
  
Lagar och regler

	
  

Kasserade/nya system

	
  
Val i olika nivåer

	
  

Variation av utfall

Investeringar/utveckling

Verksamhet	
  

	
  
påverkan
	
  
Nivå

Restriktivt

	
  

Liten del- stor organisation

	
  	
  

Geografi

	
  
Enhet

	
  

Variation

Personligt
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Befolkning

Olika drivkraft
	
  

4 Träddiagram dataanalys

Ledningsgrupp
påverkan
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