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Sickness absence in society increases, which implies that
organizations must find internal factors in the work that may be
contributing factors to this. In an associated pilot study, a lack of
structured work towards the organizations objectives was identified
as a possible cause for perceived deficiencies of employees in the
studied organization. Therefore, an action based research with a
deductive approach was chosen for the conduction of this study, based
on a study that suggests that work based on the principles of Total
quality management creates efficiency while at the same time
promoting health in organizations. The purpose of this study has been
to identify and enable implementation of identified opportunities for
improvement, with the aim of the studied organization achieving set
goals. As support, the following questions have been used (1) What
does management need to improve in their work so that the
organization can achieve set goals? and (2) how can management
implement principles of Total quality management in its work for
consisting results? Through mainly workshops and observations the
results have been collected in order to identify, together with the
participants constituted by the department's management, a current
situation with improvement opportunities, and a desired location with
an associated action plan. With the help of quality technical tools,
four basic causes have been identified. These root causes need to be
solved in order to then allow changes in structure followed by a
supportive culture in order to achieve changed behavior with a focus
on original assignment. The root causes identified are: (1)
management's lack of knowledge in customer-centered quality work (2)
management's priorities, (3) that management does not identify basic
causes of problems, and (4) that management does not evaluate their
own work in a systematic way. An action plan proposes concrete
solutions to the identified root causes to enable implementation. The
solution proposals consist in part of a general improvement model
with proposals for the development of a relevant toolbox.
Furthermore, the solutions consist of management needing to acquire
knowledge and at the same time develop learning in order to broaden
the scope within which knowledge acquisition takes place, and to
evaluate their priorities and create time for tasks that enable
behavioral influence. The conclusions are that (1) the management
needs to improve work on structure by starting from the original
assignment, which needs to be followed by a formal culture that
supports the work. When the management has designed culture and
structure based on the original assignment, the management can
implement a trust-based approach and management (2) The management
can implement principles from Total quality management by designing
the culture of the organization drawing from these principles. In
order to achieve lasting results, a unified design of structure and
culture are needed, and in addition that the management must first
handle the identified root causes.
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quality
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Sammanfattning
Sjukfrånvaron i samhället ökar vilket ställer krav på organisationer att identifiera interna faktorer
i arbetet som kan vara bidragande orsaker. I studiens tillhörande förstudie identifierades en
avsaknad av strukturerat arbete mot verksamhetens mål som en möjlig orsak till upplevda brister
hos medarbetarna i den studerade organisationen. För genomförandet av studien valdes därför en
aktionsforskning med deduktiv ansats med utgångspunkt i en studie som föreslår att ett arbete
utifrån offensiv kvalitetsutveckling skapar effektivitet samtidigt som det långsiktigt främjar hälsa
i organisationer. Studiens syfte har varit att identifiera och möjliggöra implementering av
identifierade förbättringsmöjligheter för att den studerade organisationen ska kunna nå uppsatta
mål. Som stöd har följande frågor använts (1) vad behöver ledningen förbättra i sitt arbete för att
organisationen ska nå uppsatta mål? och (2) hur kan ledningen implementera principer för
offensiv kvalitetsutveckling i sitt arbete för bestående resultat? Genom i huvudsak workshopar
och observationer har resultatet samlats in för att tillsammans med deltagarna, som utgjorts av
avdelningens ledning, identifiera ett nuläge med förbättringsmöjligheter samt ett önskat läge med
tillhörande handlingsplan. Med hjälp av kvalitetstekniska verktyg har fyra grundorsaker
identifierats. Dessa grundorsaker behöver lösas för att sedan möjliggöra förändringar i struktur
återföljt av en stödjande kultur för att åstadkomma förändrat beteende med fokus på ursprungligt
uppdrag. Grundorsakerna som identifierats är: (1) ledningens bristande kunskap inom
kundcentrerad verksamhetsutveckling (2) ledningens prioriteringar, (3) att ledningen inte
identifierar grundorsaker till problem samt (4) att ledningen inte utvärderar sitt eget arbete på ett
systematiskt sätt. En handlingsplan föreslår konkreta lösningar till de identifierade
grundorsakerna för att möjliggöra implementering. Lösningsförslagen består delvis i en generell
förbättringsmodell med förslag om framtagande av tillhörande verktygslåda. Vidare består
lösningarna i att ledningen behöver tillgodogöra sig kunskap och samtidigt utveckla lärandet för
att vidga ramen inom vilken kunskapsinhämtningen sker. Ledningen behöver vidare utvärdera
sina prioriteringar och skapa tid för arbetsuppgifter som möjliggör beteendepåverkan.
Slutsatserna är att (1) ledningen behöver förbättra utformningen av strukturen genom att utgå
ifrån ursprungliga uppdrag vilket behöver återföljas en formell kultur som stödjer arbetet. När
ledningen utformat kultur och struktur utifrån ursprungligt uppdrag kan ledningen implementera
ett tillitsbaserat arbetssätt och ledning (2) Ledningen kan implementera principer från offensiv
kvalitetsutveckling genom att utforma kulturen i organisationen utifrån dessa principer. För att
åstadkomma bestående resultat behöver utformning av struktur och kultur följas åt samt att
ledningen först måste hantera de identifierade grundorsakerna.
Nyckelord: aktionsforskning, förbättringsarbete, kvalitet, mål, offensiv kvalitetsutveckling,
organisationskultur, struktur, tillitsbaserat ledarskap

Förord
Ett stort tack riktas mot den studerade avdelningen vid Migrationsverket och alla som deltagit i
studien med tillhörande förstudie. Det engagemang och deltagande som visats har varit helt
avgörande för studiens genomförande och resultat. Ett stort tack riktas till min handledare vid
organisationen som varit behjälplig med underlag och svarat på frågor. Slutligen vill jag tacka
min ämnesgranskare vid Uppsala universitet, Monica Norberg som stöttat, granskat och hjälpt
mig utveckla arbetet till sitt slutliga resultat.
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1.

Introduktion

1.1 Inledning
Sjukfrånvaron i samhället har stadigt ökat sedan 2011 (Arbetsgivarverket, 2016, s.3)
bortsett från en svag nedgång med 0,1% mellan 2016 till 2017 (Statskontoret, 2018). Den
främsta orsaken till den ökande sjukfrånvaron tros vara en ökning av psykisk ohälsa som
orsakas av ökad stress i privat- såväl som arbetsliv (Arbetsgivarverket, 2016, s.3). Det finns
ingen enskild orsak till den ökande sjukfrånvaron utan det är orsaker dels på samhällsnivå,
dels inom organisationer, dels individers privatliv som spelar in. De externa faktorerna som
påverkar minskar inte sambandet mellan organisationers interna faktorer och sjukfrånvaron
(Åkerlind, Jansson och Ljungblad, 2013, s.804). Det blir därför viktigt att organisationer
själva kartlägger sjukfrånvaron i den egna organisationen för att hitta relevanta orsaker och
skapa en långsiktig plan för att komma tillrätta med problemen.
Flera studier (Engström och Janson, 2008; Larsson, 2004; Wreder, Gustavsson och Klefsjö,
2008; Åkerlind, Jansson och Ljungblad, 2013) identifierar faktorer till sjukfrånvaron i
organisationer. Orsaker finns kopplat till medarbetarnas känsla av delaktighet, utveckling
och inflytande över sin arbetssituation såväl som faktorer i ledningens syn och sätt att styra
organisationen samt deras närvaro och förtroende i verksamheten.
Ledningen kan antas ha den auktoritära positionen att påverka de aspekter inom en
organisation som främjar medarbetarnas hälsa och frisknärvaro (Wreder, Gustavsson och
Klefsjö, 2008, s.564). Ledningens val av styrning och kommunikation blir avgörande för
medarbetarnas hälsa. För att ledningen ska lyckas styra organisationen i rätt riktning och
möta externa kunders behov ställer det krav på ledarnas förmåga att samtidigt tillgodose
medarbetarnas behov (Bergman och Klefsjö, 2012, s.402).
Den genomförda studien tar sin utgångspunkt i hörnstensmodellen (figur 1).
Hörnstensmodellen är en modell för offensiv kvalitetsutveckling som tillsammans med
valda arbetssätt och verktyg kan ses som ett ledningssystem (Bergman och Klefsjö, 2012,
s.423). Arbetet med offensiv kvalitetsutveckling är uppbyggt på värderingar, s.k.
hörnstenar, som tillsammans skapar en helhet för ett systematiskt kvalitetsarbete (Bergman
och Klefsjö, 2012, s.38).

Figur 1: Hörnstensmodellen (Bergman och Klefsjö, 2012, s.38)
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Syftet att använda modellen som utgångspunkt har varit att identifiera
förbättringsmöjligheter i ledningens arbetssätt i organisationen som kan främja
medarbetares hälsa samtidigt som det utgör en modell för arbete utifrån kunders behov och
organisationens mål. Arbete med modellen som grund föreslår ett långsiktigt arbete som
bygger på en kultur som integrerar kvalitet och samtidigt främjar medarbetarnas hälsa
(Wreder, Gustavsson och Klefsjö, 2008, s.579).
Offensiv kvalitetsutveckling har valts som utgångspunkt på grund av möjligheten att
variera arbetssätt och verktyg som används tillsammans med hörnstenarna i modellen.
Bergman och Klefsjö (2012, ss.600–601) menar att många av de andra
förbättringsfilosofier som finns exempelvis Lean och Six sigma i grunden vilar på de
värderingar som används i hörnstensmodellen. Det viktiga är dock inte vad ett
förbättringsprogram har för namn utan innehållet, vilket i offensiv kvalitetsutveckling är
kulturen som byggs utifrån värderingarna. Arbetssätt och verktyg som används i
organisationen kan varieras så länge de stödjer hörnstenarna i modellen. Offensiv
kvalitetsutveckling som ledningssystem kan ses som ett öppet system vilket gör det
anpassningsbart utifrån en föränderlig omvärld (Bergman och Klefsjö, 2012, s.424).
1.2 Bakgrund
Studien är genomförd på en av Migrationsverkets förvarsavdelningar. Migrationsverket är
den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehålls- och
arbetstillstånd, medborgarskap och återvandring. Myndighetens arbete styrs utifrån
regleringsbrev från regeringen, lagar och förordningar. Migrationsverkets förvarsavdelningar arbetar med återvandring och har i uppdrag att förvarshålla personer över 18 år
där risk finns att personen avviker eller på annat sätt försvårar åtgärder i sitt ärende
(Migrationsverket, u.å.).
Migrationsverkets övergripande uppdrag som även omfattar förvarsverksamheten, handlar
bland annat om att ha ett förutsebart och enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet.
Vidare ska myndigheten bedriva en kostnadseffektiv verksamhet som präglas av
kontinuerlig utveckling, samt ge god service som möter sökandes och andra intressenters
behov (SFS 2007:996).
Utifrån aktuellt regleringsbrev (Justitiedepartementet, 2019) omfattas förvarsverksamheten
av mål gällande effektivare processer och specifikt mål för återvändandet är att
”Migrationsverket ska inom ramen för myndighetens uppgifter vidta de åtgärder som krävs
för att de som ska återvända lämnar landet. Samarbetet med Polismyndigheten ska fortsätta
att utvecklas både avseende det operativa arbetet och i rapporteringen av statistik. Förvar
och uppsiktsinstitutet ska användas effektivt” (Justitiedepartementet, 2019, s.3). Andra
pågående uppdrag är bland annat utvärdera möjligheten till fler förvarsplatser och
identifiera åtgärder för att på lång sikt få ner kostnaden per förvarsplats.
Den studerade förvarsavdelningen utför förvarsarbete uppdelat på fyra enheter med varsin
enhetschef. Enheter för administration, transport och underhåll finns även vid avdelningen
som tillsammans har en enhetschef. Under 2017 fördubblades den studerade avdelningen i
storlek till dagens fyra förvarsenheter från tidigare två.
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Den studerade verksamheten har en sjukfrånvaro på 6,4%. Migrationsverkets totala
sjukfrånvaro låg 2017 på 5,8%. Snittet för statliga myndigheter låg samma år på 4% och
regeringen har som mål att nå en sjukfrånvaro på 3,2% till 2020 (Statskontoret, 2017).
Studien har involverat enhetscheferna vid den berörda avdelningen. En av enhetscheferna
har även rollen som sektionschef.
Hösten 2017 formulerade avdelningen tillsammans med medarbetarna tre huvudsakliga mål
som ansetts viktigt för verksamheten. Medarbetarna fick under planeringsdagar definiera
vad de upplevt som viktigt att fokusera på i verksamheten. Målen är (1) korta
förvarstiderna, (2) minska antalet incidenter samt (3) förbättra arbetsmiljön. Förstudien
visade att målen inte har en central del i det dagliga arbetet och det inte verkar finnas något
konkret arbetssätt för att nå målen.
Ledarskapet beskrivs av enhetscheferna som coachande på alla nivåer i organisationen. Den
studerade verksamheten har under hösten 2018 fått direktiv om att ett tillitsbaserat
arbetssätt ska tillämpas i organisationen. Det tillitsbaserade arbetssättet utgår ifrån principer
om samarbete, kollegialitet och värdegemenskap (SOU 2018:38, s.22). Enhetscheferna
uttrycker att de även innan nya direktiv redan arbetar med ett tillitsbaserat förhållningsätt
och att de ger mandat till medarbetarna att fatta beslut på lägsta möjliga nivå.
1.3 Problembeskrivning
Efter att organisationen fördubblats i storlek 2017 har sjukfrånvaron ökat hos medarbetarna.
Orsaker som identifierats i tidigare genomförd förstudie är att verksamheten inte anpassats
till nya förutsättningar när organisationen fördubblats i storlek vilket försämrat känslan av
delaktighet, möjlighet till dialog och personlig utveckling hos medarbetarna. De problem
som identifierats som viktigast att prioritera var bland annat avsaknad av ett gemensamt
arbetssätt mot verksamhetens mål, otydligheten i vilka organisationens mål är och huruvida
mål är viktigt eller inte.
Förstudien visade att en avsaknad av riktning troligtvis har krävt mer regler och rutiner i
verksamheten vilket kan ha bidragit till passivitet hos medarbetarna som i förlängningen
lett till bristande motivation och en ovilja att fatta egna beslut. Ett strukturerat arbetssätt
mot verksamhetens mål saknas i dagsläget vilket tros bidragit till en informell strategi som
inte stämmer överens med verksamhetens mål. Resultatet har blivit medarbetare som söker
personlig utveckling som inte är i linje med organisationens mål. Det råder en tvetydighet
hos ledningen kring målens betydelse för verksamheten och hur organisationen ska arbeta
med målen.
Om organisationen ska nå målen med verksamheten ställer det krav på ledningen att
konkretisera och kommunicera ut målen bland medarbetarna. Om medarbetarna ska kunna
fatta självständiga beslut i rätt riktning måste mål, visioner och strategi tydliggöras och
förankras i organisationen. Det måste finnas en koppling mellan arbetet som utförs och
verksamhetens mål.
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1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att identifiera och möjliggöra implementering av förbättringar i
ledningens arbetssätt för att organisationen ska nå uppsatta mål. Syftet är också att
identifiera förbättringar så att ledningen arbetar med rätt saker och att de arbetar på rätt sätt.
Till stöd för att genomföra syftet används följande frågeställningar;
1. Hur kan ledningen förbättra sitt arbete för att organisationen ska nå uppsatta mål?
2. Hur kan ledningen implementera principer för offensiv kvalitetsutveckling i sitt
arbetssätt för bestående resultat?
1.5 Avgränsningar
Studien omfattar inte implementering och utvärdering av framtagna lösningsförslag. Det
möjliggör därför inte heller en utvärdering av förbättringsmöjligheternas eventuella effekt
på medarbetarnas identifierade brister eller hur förslagen möjliggör att främja hälsa i
organisationen. Studien omfattar endast den studerade ledningen vid den aktuella
organisationen och involverar inte andra medarbetare vid organisationen eller andra
jämförbara ledningsgrupper vid myndigheten. Studien har berört men omfattar inte offensiv
kvalitetsutvecklingsprinciperna arbeta med processer och allas delaktighet i någon större
utsträckning.

2.

Teori

Den teoretiska utgångspunkten har varit en studie om att ledarskap utifrån principer i
offensiv kvalitetsutveckling möjliggör ett långsiktigt arbetssätt med högre måluppfyllelse
som samtidigt främjar friska medarbetare (Wreder, Gustavsson och Klefsjö, 2008). Den
teoretiska utgångspunkten är vald utifrån koppling till studiens problemformulering och
problemet med hög sjukfrånvaro samt den delorsak om bristande målarbete som
identifierats i förstudien.
2.1 Offensiv kvalitetsutveckling
Att arbeta med kvalitetsfrågor som en integrerad del av verksamheten är det som utgör
grunden i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2012, ss.38-39). Begreppet
offensiv syftar till att det är ett aktivt förebyggande och förbättrande arbete snarare än att
släcka bränder och reparera. Utveckling syftar till att det dels är ett pågående arbete och
ingen punktinsats, dels själva utvecklingen av processer, dels att möjliggöra personlig
utveckling för dem som arbetar i processerna. Offensiv kvalitetsutveckling utgörs av
principer som återfinns i hörnstensmodellen (figur 1).
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2.1.1 Kunden i centrum. Att sätta kunden i centrum innebär att utifrån kundens
perspektiv förstå vad kundens behov och förväntningar är och sedan utveckla produkter och
tjänster utifrån det (Bergman och Klefsjö, 2012, s.40-41). Kunden är enligt Bergman och
Klefsjös (2012, s.28) definition de som organisationen skapar värde för. Det är också
viktigt att se till de interna kunderna, medarbetarnas behov och förväntningar och utveckla
interna lednings- och stödprocesser utifrån det.
Kvalitet definieras som ett mått på hur väl en tjänst tillgodoser och överträffas kundernas
behov (Bergman och Klefsjö, 2012, s.24). Ett slutligt mått på kvalitet är
kundtillfredsställelse (Bergman och Klefsjö, 2012, s.319). Det innebär att det alltid är
kunden som avgör i vilken grad verksamheten tillgodosett dennes behov och förväntningar.
Det blir alltså avgörande för verksamhetens kvalitet att identifiera kunden, kundens behov
och förväntningar samt forma verksamheten för att tillgodose dessa behov. Oftast kan det
uppstå intressekonflikter mellan olika intressenters behov och det blir då ledningens uppgift
att balansera dem sinsemellan (Forslund, 2009, s.41).
2.1.2 Basera beslut på fakta. Basera beslut på fakta är, precis som det låter, att
göra underbyggda beslut som inte låter slumpmässiga faktorer vara avgörande (Bergman
och Klefsjö, 2012, s.42). För att kunna fatta faktabaserade beslut krävs både att det finns
underlag att fatta beslut utifrån samt att strukturera och analysera underlaget korrekt.
Bergman och Klefsjö (2012, s.43) menar att problem i organisationer ofta uppstår för att de
inte utvecklat tjänster och produkter baserat på fakta om vad kundens behov faktiskt är.
Problem uppstår också där organisationer kan vara duktiga på att samla in data men har inte
ett systematiskt sätt för att analysera och agera utifrån den insamlade informationen. För att
basera beslut på fakta kan olika typer av verktyg användas för att sortera och bearbeta data.
2.1.3 Arbeta med processer. En process är ett nätverk av sammanhängande
aktiviteter som upprepas i tiden (Bergman och Klefsjö, 2012, ss.44-45). Processer delas in i
huvudprocesser, lednings- och stödprocesser och skapar värde för interna och externa
kunder. Huvudprocessers syfte är att tillgodose externa kunders behov (Bergman och
Klefsjö, 2012, s.45). Stödprocesser och ledningsprocesser har interna kunder och finns
främst för att tillgodose deras behov.
2.1.4 Arbeta med ständiga förbättringar. En grundregel i arbetet med kvalitet
bygger på att det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre kvalitet med lägre resursåtgång
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.46). Regeln i kombination med att kraven från våra kunder
ofta förändras över tid kräver att organisationer arbetar för att ständigt förbättra sin
verksamhet. En symbol för ständiga förbättringar är förbättringscykeln plan-do-study-act;
PDSA (figur 2). PDSA är en förbättringscykel som underlättar att ta sig an
förbättringsarbetet på ett systematiskt sätt (Bergman och Klefsjö, 2012, s.228). Cykeln
består av stegen planera, genomföra, studera och agera.
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Figur 2: PDSA-cykeln (Bergman och Klefsjö, 2012, s.228)
2.1.5 Allas delaktighet. Det är viktigt att möjliggöra för medarbetarna att vara
delaktiga och aktivt få påverka beslut och delta i förbättringsarbetet (Bergman och Klefsjö,
2012, s.48). Formuleringen av värderingen allas delaktighet bygger på en positiv
människosyn. Delaktighet bygger på den egna individens ansvar och kräver att
medarbetarna utvecklar sin självtillit, dialogförmåga, målmedvetenhet,
medskapandeförmåga och förmåga till erfarenhetslärande.
2.1.6 Utveckla ett engagerat ledarskap. Det kan inte nog understrykas hur viktigt
ett engagerat ledarskap är för ett lyckat kvalitetsarbete i organisationer (Bergman och
Klefsjö, 2012, s.50). Det är väsentligt för medarbetarnas engagemang och delaktighet att
chefer är trovärdiga, tydliga, duktiga på att kommunicera och fungerar som föredömen. Ett
bra ledarskap skapar trygghet, bidrar till bättre självkänsla och självförtroende hos
medarbetarna. För att nå kvalitet inom organisationen krävs det ledningens engagemang i
frågorna (Bergman och Klefsjö, 2012, s.399). Det kräver också att ledningen ser över sina
egna ledningsprocesser för att förbättra och samtidigt skapa trovärdighet genom handling.
2.1.7 Vikten av en helhetssyn. Det är viktigt att se verksamheten och dess
processer ur en helhetssyn för att uppnå kvalitet (Bergman och Klefsjö, 2012, s.51). En
verksamhets olika delar påverkar alla systemen i sin helhet. Genom att vara medveten om
hur de olika delarna påverkar varandra och möjliggöra samverkan de olika delarna emellan
skapas relationer där alla inblandade känner att de har något att vinna. En systemsyn på
organisationen innebär också att sätta verksamheten i ett större sammanhang och öka
samverkan med externa parter för att tillsammans förbättra och effektivisera.
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2.2 Organisationsstruktur och organisationskultur
Jacobsen och Thorsvik (2014, s.6) använder en modell för att synliggöra förhållanden som
har betydelse för hur en organisation fungerar (figur 3). Organisationers beteende kan
förklaras utifrån den kontext där de befinner sig. Jacobsen och Thorsvik (2014, s.6) delar
upp påverkansfaktorer i formella och informella drag, som tillsammans med ledarskap har
påverkan på organisationens beteende och processer.

Figur 3: Betydande förhållanden för hur organisationer fungerar (fritt översatt Jacobsen
och Thorsvik, 2014, s.6)
Strukturen i en organisation är det som definierar hur arbetsuppgifter grupperas, hur beslut
fattas och hur samordning sker (Jacobsen och Thorsvik, 2014, ss.60-61). De generella
effekterna på beteenden i organisationen kan beskrivas som specialisering, koordinering
och stabilitet i beteende. Specialisering handlar om att en viss uppgift utförs av en viss
person eller en viss grupp, istället för att alla i organisationen utför alla uppgifter.
Koordinering syftar till samordningen mellan de specialiserade aktiviteterna och stabiliteten
syftar till den upprepning och stabilitet som skapas när en person utför uppgifterna
upprepade gånger.
Trots att en organisations formella struktur i teorin definierar hur arbetsuppgifter ska
utföras så är det inte alltid det efterföljs i praktiken (Jacobsen och Thorsvik, 2014, ss.111113). För att förstå det faktiska beteendet i organisationen behövs även ett kulturellt
perspektiv som förklarar agerandet. Det finns antaganden om att organisationskultur är
sammanlänkat med effektivitet och därmed avgörande för en organisations framgång.
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Schein (2004, ss. 25-26) identifierar tre nivåer inom kultur; artefakter, värderingar och
normer samt grundläggande antaganden. Värderingar och normer är de medvetna val som
görs för att definiera vad som är rätt och fel och därmed styr vårt beteende, vilket uttrycks
med hjälp av artefakter. De gemensamma antagandena är ofta omedvetna sanningar om vad
vi egentligen uppfattar som riktigt och styr vårt beteende. Bergman och Klefsjö (2012,
s.426) uttrycker att forma en kultur handlar om att definiera de principer som ska ligga till
grund för de gemensamma handlingar som präglar organisationens beteende, av Schein
(2004, s.26) definierat som värderingar och normer.
Organisationskultur tycks ha fem generella effekter på beteende som tillhörighet och
gemenskap, motivation, tillit, samarbete och styrmedel (Jacobsen och Thorsvik, ss.114115). Tillhörigheten kan uppfylla människors grundläggande behov av trygghet och
delaktighet i en grupp. När medarbetare känner en stark tillhörighet och delaktighet i
någonting större kan det bidra till motivation och ökad prestation (Jacobsen och Thorsvik,
2014, ss.114-115) En stark kultur bidrar också till ökad tillit mellan människorna i
organisationen. En kultur som bidragit till gemenskap och tillit främjar också viljan till
samarbete och kan fungera som ett styrmedel eftersom det finns en gemensam uppfattning
om vad som är ett korrekt beteende.
För att åstadkomma organisationsförändring har Willis et al. (2016, s.8) identifierat sex
kriterier som möjliggör kulturförändring: vision och handling ska vara i linje, inkrementella
förändringar inom en omfattande förändringsstrategi, främja distribuerat ledarskap, främja
medarbetarnas engagemang, skapa samarbetande interpersonella relationer och utvärdera
kulturella förändringar. Jacobsen och Thorsvik (2014, s.117) skriver att en kultur bara
upprätthålls så länge den uppfattas som riktig. Genom att ifrågasätta de grundläggande
antaganden som formar kulturen möjliggör också en förändring av densamma.
2.3 Vision, mål och strategi
Målen i en organisation definierar vad organisationen vill uppnå och strategin förklarar hur
målen ska nås (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.29-30). Att arbeta med mål kommer med
antaganden om att de har en effekt på hur människorna i organisationens agerande och
tankar. Genom att identifiera framgångsfaktorer som är viktiga för att arbeta med
verksamhetens syfte och sätta mål på dessa ger det en föreställning om vad som förväntas
uppnås (Bergman och Klefsjö, 2012, s.438). För att en vision ska kunna nås måste den
göras till en kollektiv ambition (Bruzelius och Skärvad, 2011, s.139).
Mål utgör också begränsningar (Forslund, 2009, s.38-39). Genom att uttrycka vilka mål
som organisationen ska nå, uttrycks samtidigt vad som inte ska uppnås vilket ger en
indikation på vad som inte är viktigt och därmed kan nedprioriteras eller undvikas.
Mål behöver formuleras på ett genomtänkt sätt för att vara användbara (Bergman och
Klefsjö, 2012, s.439). Bland annat framhävs oftast behovet av att mål är specifika,
relevanta, uppnåeliga, mätbara och tidsbestämda (s.k. SMART).

Sida 9 av 76

2.4 Kundbehov och kundtillfredsställelse
Kunder kan vara externa och interna (Bergman och Klefsjö, 2012, s.42). Medarbetarna kan
ses som interna kunder som ledning och stödinsatser finns till för att stödja i arbetet att
tillgodose externa kunders behov. I offentliga verksamheten skiljer sig den betalande
kunden, stat och regering, från den som nyttjar tjänsten, brukaren.
Kundbehov kan skiljas i tregrupper; basbehov, uttalade behov och omedvetna behov
(Bergman och Klefsjö, 2012, ss.320-321). Basbehov är självklara och avsaknaden av dessa
är grund för missnöje. Uttalade behov är behov som kunden själv uttryckt medan attraktiva
egenskaper i en vara eller tjänst kan utgöras i form av kundens omedvetna behov. Att
tillgodose kundens förväntade behov räcker till att göra kunden inte missnöjd, men för att
nå kundnöjdhet gäller det att tillgodose kundens omedvetna behov (Bergman och Klefsjö,
2012, s.323).
2.5 Chefers arbetsuppgifter
Chefers arbetsuppgifter innebär ofta planering, budgetarbete, styrning, administration samt
att leda och fördela arbete (Wenglén, 2007, s.392). Alvesson och Sveningsson (2007, s.315)
menar att även om många chefer framhåller att de arbetar med ledarskap med fokus på
vision och strategi är så sällan fallet. Komplexa organisationer förser chefer med mycket
administrativt arbete som oftast ska rapporteras uppåt vilket tar den mesta av chefers tid.
Ledarskapet är en av alla de uppgifter som ingår i ett chefskap menar Alvesson och
Sveningsson (2007, s.314). Alvesson och Sveningsson (2007, ss.314-316) skiljer ut
chefskap från ledarskap. Medan ledarskap har fokus på hur människor tänker och samspelar
samt dess koppling till beteende, har chefskapet fokus på att genom styrning med
administrativ planering och organisering påverka beteendet i organisationen. De framhåller
samtidigt att chefskap och ledarskap går in i varandra, bland annat genom att chefskap
påverkar tänkande och känslor fast via planering och struktur och det är sällsynt med
ledarskap som uteslutande påverkar tankar och känslor.
2.6 Ledarskapets innebörd
Bergman och Klefsjö (2012, s.402) skriver att ledarskap handlar om att skapa en vision för
organisationen tillsammans med medarbetarna och på så sätt skapa en färdriktning för
organisationen. En definition av Jacobsen och Thorsvik (2014, s.388) är att ledarskapet ska
få människor att förverkliga avsedda mål, motivera till att prestera mer och att få människor
att trivas på sitt arbete. Ledarskap handlar också om att stödja medarbetarna i att röra sig i
den riktning som bestämts och att motivera och inspirera för att underlätta arbetet
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.402).
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2.7 Perspektiv på ledarskap
Hersey och Blanchard (Jansson och Ljung, 2011, ss.250-251) menar att en ledare bör
anpassa sin ledarstil utefter den situation som gruppen som ska ledas befinner sig i.
Situationerna varieras utifrån hur erfaren gruppen är i förhållande till utförandet av en viss
uppgift och utifrån hur pass säkra och motiverade gruppen är inför uppgiften. Till en början
när gruppen är ny inför uppgiften, känner sig osäkra och motivationen kanske tryter behövs
ett instruerande typ av ledarskap. I takt med att kompetensen och den egna viljan växer
behöver ledarskapet anpassas genom att övergå till coachande, sedan stödjande och till sist
delegerande.
Coachande ledarskap bygger på en utvecklande process (Berg, 2007, s.20). En definition av
coaching är ”att uppmuntra och stödja en individ eller team att utveckla sitt sätt att tänka,
vara och lära samt utveckla sina positiva känslor för att nå viktiga personliga och
organisationsmässiga mål” (Berg, 2007, s.15). Grunden för coaching är en positiv
människosyn. Centrala frågor inom coaching och för att coacha någon är (Berg, 2007,
s.20);
- Var är du nu?
- Vart vill du?
- Hur ska du nå dit?
- Varför vill du dit?
- Vad är det som hindrar dig?
Coachning bygger på att låta den som coachas hitta egna svar på frågorna som ställs och
den egna viljan att utvecklas (Berg, 2007, s.29). Om den som coachar går in och vägleder
och ger råd, riskerar det istället att göra den coachande passiv och den egna utvecklingen
uteblir.
Två typer av ledarskap är det transaktionsbaserade och det transformativa (Jacobsen och
Thorsvik, 2014, s.417-418). Alvesson och Sveningsson (2007, s.308) relaterar chefskap och
ledarskap till distinktionen mellan transaktionsbaserat ledarskap och transformativt
ledarskap. Det transaktionsbaserade ledarskapet bygger på att sätta upp krav och mål som
resulterar i belöning och uppskattning när de uppfylls, eller konsekvenser om det inte
uppfylls (Jansson och Ljung, 2011, s.253). Fokus ligger på att skapa en incitamentsstruktur
av belöning och bestraffning med tydliga indikationer på rätt och fel väg för medarbetaren
att nå organisationens mål (SOU 2018:38, ss.47-48). Med en tydlig incitamentsstruktur på
plats behöver inte chefen vara på plats i organisationen utan själva strukturen skapar den
styrning som medarbetarna behöver.
Fokus hos chefer som arbetar transformativt ligger på att arbeta med organisationskultur,
visioner och i vilken anda som organisationen ska jobba (SOU 2018:38, ss.48-49). Det
ställer krav på ledarens personliga närvaro och att skapa dialog för att förkunna visionen i
organisationen. Ledares syn på medarbetarna och deras vilja att prestera kan kategoriseras
enligt typ Teori X, Y och Z (Bergman och Klefsjö, 2012, ss.360-361). Den första tangerar
ledningen i ett transaktionsbaserat ledarskap, den andra ett tranformativt och den
sistnämnda ett medledarskap.

Sida 11 av 76
2.8 Tillitsbaserad ledning, styrning och arbetssätt
SOU 2018:38 (s.66) beskriver definitionen av tillitsbaserad styrning och ledning som
”tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på
verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att
stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa
förmåga, integritet och hjälpvillighet”. Tyngdpunkten i definitionen ligger på brukaren och
uppdraget.
Sju vägledande principer föreslås i ett tillitsbaserat arbetssätt. Principerna i det
tillitsbaserade arbetssättet är bygga relationer på tillit, kundcentrerad verksamhetsplanering,
verksamhetsnära kvalificerat stöd, öppenhet, delegera handlingsutrymme, medledarskap för
helheten, premiera kunskap och evidensbaserad praktik (SOU 2018:38, ss.64-70).
Grunden i varför tillit behövs i organisationer bygger på ansatsen om att mänskligt
agerande ska förstås som byggt på ömsesidighet (SOU 2018:38, s.51). Det innebär att
människor agerar utifrån hur vi tänker oss att andra kommer agera, och därefter gör
likadant. Till exempel om vi förväntar oss att andra medarbetare kommer att samarbeta mot
ett visst mål, är vi också troligtvis beredda att göra det.
SOU 2018:38 (s.52) menar att för att bygga en verksamhet som i positiv bemärkelse agerar
utifrån ömsesidighet mot organisationens mål blir saker som kultur, vision,
ledarskapsförmåga och vi-anda av stor betydelse för framgång. Vidare skrivs att ett
ledarskap som har tyngdpunkten i ett transformativt ledarskap med fokus på just kultur,
vision och anda, är avgörande för att kunna bygga tillit i verksamheten. Av mindre vikt har
själva innehållet i kulturen och visionen, utan det avgörande är dessa faktorers möjlighet att
ingjuta tillit. SOU 2018:38 (s.440) lyfter samtidigt fram vikten av ett coachande ledarskap
och att samtidigt uppmuntra ett medledarskap hos medarbetarna för att åstadkomma tillit.
Samtidigt betonas att medledarskapet inte ska ersätta utan komplettera det hierarkiska
ledarskapet.
Ett medledarskap bygger på idén att medarbetarna själva är aktiva meningskapare framför
passiva mottagare (Tengblad, 2010, s.8). Precis som det situationsanpassade ledarskapet är
det en gradvis utveckling för att uppnå olika nivåer av medarbetarskap (Tengblad, 2010,
s.22). Medarbetarskap går att koppla till olika nivåer av situationsanpassat ledarskap vilket
visas i figur 4. Ju mer utvecklat medarbetarskap desto passiva roll tar ledaren och låter
medarbetaren gradvis ta en mer aktiv roll.
Form av medarbetarskap
Följsamt medarbetarskap
Specialiserat medarbetarskap
Initiativrikt medarbetarskap
Gränsöverskridande
medarbetarskap/Medledarskap

Situationsanpassat ledarskap
Direkt arbetsledning, utdelning av arbetsuppgifter
Direkt ledarskap, koordinering av roller
Målstyrning, personalutvecklande ledarskap
Delaktighetsorienterat, delat ledarskap

Figur 4: Koppling ledarskap och medarbetarskap (Tengblad, 2010, s.22)
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2.9 Lärande organisationer
Jacobsen och Thorsvik (2014, ss.333-334) beskriver skillnader i lärande. Enkelt lärande och
dubbelt lärande visas i figur 5. Lärande består av en kunskaps- och en handlingskomponent,
att lärande leder till ändring av praktik. Vidare menar Jacobsen och Thorsvik (2014, ss.333334) att i ett enkelt lärande så uppfattas mål och värderingar som styr beteendet som
självklara och fokus ligger på att ändra hur saker genomförs. I ett dubbelt lärande ligger
fokus istället på de ursprungliga mål och värderingar som ligger till grund för att ett
beteende är önskvärt. Genom att applicera ett dubbelt lärande på problem och ifrågasätta
varför bidrar det också till ny kunskap om andra sätt att uppnå samma sorts beteende.

Figur 5: Enkelt och dubbelt lärande (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.334)
Lärande i organisationer bygger på ett utvecklat lärande i hela organisationen, där det finns
en förankrad lärstrategi i hela verksamheten (Jacobsen och Thorsvik, 2014, ss.341-342). En
lärande organisation bygger i stor del på kulturella aspekter där lärandet är gemensamt för
hela organisationen. Kulturen bygger på en systemsyn där alla i organisationen är
införstådda med helheten och hur alla enskilda delar samspelar.
2.10 Kommunikation
Ledarskap handlar till stor del om att kommunicera (Heide, Johansson och Simonsson,
2012, s.119). Kommunikationen för chefer har kommit att fokusera mer på att sortera och
sålla bland all information, förädla och förklara komplexa budskap och att skapa
förutsättningar för dialog (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, ss.127-128).
Kommunikationen behövs för att skapa mening kring organisationens mål, visioner och
strategi för att det ska behålla sin styrande och sammanhållande effekt. Det ingår också i
ledarskapet att skapa förutsättningar för dialog för att kunna ge mening till de komplexa
budskapen när enkelriktad information inte räcker till.
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2.11 Organisationsförändring
För att förändringar ska resultera i ett annat resultat än tidigare krävs det oftast att
människor ändrar sitt faktiska beteende (Jacobsen, 2005, ss.108-109). Eftersom det är svårt
att direkt ändra hur människor beter sig görs organisationsförändringar på verksamhetens
struktur, kultur, system och strategier (figur 6). Tanken är att genom att förändra
medarbetarnas kontext, och antaganden om att det finns kausala samband mellan kontext
och beteende, så kommer medarbetarna ändra beteende och därmed skapas ett annat
resultat. När exempelvis struktur och strategi ändras görs det med en önskan om att det ska
leda till ett annat resultat. Det är sällan önskvärt att ändra strategi utan att det leder till
något.

Figur 6: Tänkbara kausala samband vid organisationsförändring (Jacobsen, 2005, s.108)
En organisationsförändring kan anses ha ägt rum först när faktiskt beteende är förändrat
(Jacobsen, 2005, s.109). Idealfallet av förändring kan sägas vara när förändringsinitiativet
påverkar formella och informella faktorer som leder till förändrat beteende som i sin tur ger
förändring som går att mätas i resultatet. Mellan det som anses vara ett ideal och
förändringar som helt uteblir trots initiativ finns det en rad olika förändringar på formella
eller informella element som ger olika utfall (Jacobsen, 2005, ss.109-112). Exempelvis om
formella element förändras utan att samtidigt förändra de informella element som påverkar
kan en förändring av beteende utebli trots till synes genomförd förändring av struktur och
strategi. En annan förändring är när formella element ändras utan någon egentlig intention
om förändrat beteende, vilket kan ha att göra med externa förväntningar på att
organisationen ska utformas på ett visst sätt.
En modell för genomförande av förändring är Lewins modell som utgår ifrån en
isbitsmetafor (Alvesson och Sveningsson, 2007, ss.246-247);
1. Upptining
2. Förändring
3. Återfrysning
Upptiningen handlar om att skapa en angelägenhet i organisationen och befästa ett syfte
med att en förändring bör ske (Alvesson och Sveningsson, 2007, ss.246-247). Ju bättre en
organisation lyckas förankra syftet i organisationen, desto mindre kan motståndet upplevas.
Förändringsfasen handlar om att genomföra det planerade förändringar som förankrats i
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organisationen, som sedan följs av en återfrysningsfas där förändringen befästs och blir
bestående i organisationen. Lewins modell (Alvesson och Sveningsson, 2007, s.246)
bygger på ett långsiktigt förändringsarbete, initierat av ledningen men med inflytande och
delaktighet från medarbetarnas håll.
Jacobsen (2005, s.229) beskriver två huvudstrategier för att åstadkomma förändring.
Strategi E – en förändrings som drivs fram av ledningen med fokus på formella strukturer
och att skapa ekonomiskt värde. Förändringen är strukturerad och drivs gärna med hjälp av
externa konsulter. Genom strategi E bedrivs förändring som en sekventiell process
(Jacobsen, 2005, s.231). Den andra kallas Strategi O – en förändringsstrategi vars syfte är
att utveckla mänskliga resurser och skapa lärande genom förändring. Hög grad av
deltagande från medarbetarna förespråkas och förändringen sker succesivt snarare än strikt
planerat. Förändringen sker som en kontinuerlig process (Jacobsen, 2005, s.246). Centrala
skillnader mellan de olika strategierna sammanfattas i Tabell 1.
Tabell 1:
Centrala skillnader strategi E och O
Strategi E

Strategi O

Mål

Ekonomisk förbättring

Förmågan att lära

Ledarskap

Instruktivt och imperativt

Delegerande och stödjande

Innehåll

Strategi, struktur, system

Planering

Sekventiell och analytisk

Människor, grupper, kultur
Interaktiv, experimenterande
och inkrementell

Motivation

Finanisiella incitament

Inre motivation, önskan om förändring

Konsulter

Externa specialister

Processkonsulter

Not: Skillnader mellan olika förändringsstrategier (Jacobsen, 2005, s.246)
2.12 Tidigare forskning/arbeten
Åkerlind, Jansson och Ljungblad (2013, s.804) har gjort en jämförande studie inom vård
och omsorg i 60 av Sveriges kommuner som visar interna och externa faktorer som
påverkar sjukfrånvaron i organisationer. Resultatet i studien visar på ett samband hos
medarbetare som mottar feedback, ges möjlighet till delaktighet och ges möjlighet till
kompetensutveckling även upplever ett bättre socialt klimat, trivs bättre på arbetet och
skattar sig själv som friskare än andra medarbetare.
Resultatet stöds av Engström och Janson (2008, s.287) som i en studie om frisknärvaro
dragit slutsatser att aspekter som motverkar sjukfrånvaro är möjligheten till inflytande över
sin egen arbetssituation, tillfredsställelse i sin arbetssituation samt för kvinnor en känsla av
samförstånd. Åkerlind, Jansson och Ljungblads (2013, s.804) studie visar att externa
påverkansfaktorer som sociodemografi, arbetsmarknad och generella attityder i fråga om
sjukskrivning också har betydelse för sjukfrånvaron men att det inte förtar påverkan från
interna faktorer.
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Ett forskningsprojekt vid Luleå universitet som heter Ledarskap för ökad delaktighet och
hållbar hälsa innehåller flera studier som lyfter offensiv kvalitetsutveckling som ett sätt att
skapa hälsa i organisationer (LTU, 2010). Hållbar hälsa beskrivs utifrån definitionen; ett
varaktigt självskattat välmående (Wreder, Gustavsson och Klefsjö, 2008, s.563). Studierna
som ingår diskuterar offensiv kvalitetsutveckling som arbetssätt för att främja hälsa i små
och stora organisationer.
Larsson (2004, ss.66-68) lyfter fram att ledarnas arbetssätt bör ha fokus på att ge
medarbetarna förtroende, stor närvaro på golvet i organisationen och att ledningen gör som
de själva sagt att de ska göra. Slutsatsen är att hållbar hälsa är beroende av vilken syn som
ledningen har på medarbetarnas beteende. Wreder, Gustavsson och Klefsjös (2008, s.579)
studie, som jämför resultatet från andra i projektet, menar att värderingarna i offensiv
kvalitetsutveckling varit värderingar som återfunnits hos den högsta ledningen i de
studerade framgångsrika organisationerna. Att integrera värderingarna i organisationen i
kombination med utvalda arbetssätt och verktyg menar författarna skapar ett brett
ledningssystem som främjar hållbar hälsa ur ett långsiktigt perspektiv.

3.

Metod

Metodavsnittet presenterar studiens design, praktiskt tillvägagångsätt, insamlingsmetoder
och verktyg. Designen av studien har gjorts utifrån aktionsforskningens utformning.
Studien är planerad utifrån en cyklisk process liknande PDSA-cykeln. En självutvärdering
valdes som arbetssätt för att i huvudsak samla in, kategorisera och analysera data
tillsammans med deltagarna. Datainsamlingsmetoder som använts har varit både kvalitativa
och kvantitativa. Data har kategoriserats med hjälp av kvalitetstekniska verktyg lämpade
för kvalitativ databearbetning. Avsnittet avslutas med reliabilitet, validitet och beaktande av
etiska överväganden.
3.1 Design av studien
För att relatera empiri och teori kan forskare använda induktion, deduktion eller abduktion
(Patel och Davidson, 2011, s.23). Studien har genomförts utifrån en deduktiv ansats vilket
innebär att befintliga teorier har legat till grund för den empiri som samlats in. Den
teoretiska ramen som är satt bestämmer därmed vilken empiri som samlas in. En deduktiv
ansats har valts eftersom det stärker objektiviteten då studien blir mindre färgad av
subjektiva uppfattningar. Ansatsen valdes även i syfte att skapa en avgränsning för studiens
omfattning ifråga om vilket material som skulle samlas in.
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Forskningsstrategier kan vara kvalitativa eller kvantitativa (Patel och Davidson, 2011,
s.14). En kvalitativ inriktning har valts för studien eftersom syftet har varit att studera
människors upplevelse av ett problem i en specifik situation snarare än att samla in
statistiska data för analys där resultatet kan generaliseras på stora populationer. Det som
kännetecknar kvalitativt designade studier är valet av frågeställningar och hur resultatet
bearbetas och tolkas. Frågeställningarna i studien avser att besvara hur ledningen kan
förändra sitt arbetssätt vilket kännetecknar ett kvalitativt arbetssätt eftersom det inte finns
några direkta svar utan det krävs tolkning och ger svar beroende på kontext.
Kvalitativt designade studier kan genomföras exempelvis som fallstudie, aktionsforskning,
med etnografisk eller fenomenologisk infallsvinkel (Denscombe, 2016). Aktionsforskning
karaktäriserar av en praktisk inriktning och är uppbyggt som en cyklisk process
(Denscombe, 2016, s.180). Studien angriper ett praktiskt problem som deltagarna uttryckt
en önskan att komma till rätta med varför aktionsforskningen valdes som tillvägagångssätt.
Den cykliska uppbyggnaden möjliggör en naturlig fortsättning för deltagarna i sitt
förändringsarbete när själva studien avslutats.
Förändring är integrerat i aktionsforskning och deltagarna är centrala i forskningsprocessen
(Denscombe, 2016, s.180). Studien har integrerat lärande med handling då deltagarna har
tillämpat kunskap som en del av studieprocessen. Aktionsforskning kan ha teknisk, praktisk
eller frigörande inriktning (Denscombe, 2016, s.185). Studien är utformad utifrån en
frigörande aktionsforskning vilket syftat till att förändra förhållanden i systemet samt att
bidra till deltagarnas förståelse, utveckling och effektivitet i den nuvarande praktiken.
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För att följa aktionsforskningens cykliska process har studien planerats utifrån PDSAcykeln (figur 2). Studiens genomförande visualiseras i cykelns fyra delar (figur 7): planera,
genomför, studera och agera/resultat.

Figur 7: Studiens tillvägagångssätt (egen bild)
Planeringen har bestått i att designa studieprocessen, göra etiska överväganden samt välja
relevanta teorier, metoder och analysverktyg. Genomförandet har involverat deltagarna i
stor utsträckning och innehåller tre av fyra delar i studiens genomförda självutvärdering.
Studerafasen har bestått i en djupare analys och diskussion av det material som samlats in.
Analysen har jämfört nuläget med ett önskat läge för att identifiera förbättringsmöjligheter.
Vidare analyserades resultatet med hjälp av kvalitetstekniska verktyg för att bland annat
hitta grundorsaker till identifierade problem. Studiens agerafas innehöll studiens avslut med
den färdiga rapporten som resultat. För ledningen innebar det ett fortsatt arbete med det
cykliska förbättringsarbete som studien påbörjat.
Det arbetssätt som valts för att samla in material och involvera deltagarna har inspirerats av
självutvärdering. Självutvärdering valdes eftersom det är ett strukturerat och omfattande
arbetssätt för att identifiera hur principer från offensiv kvalitetsutveckling används i en
organisation (Bergman och Klefsjö, 2012, s.556). Självutvärderingens omfattning har
anpassats efter studiens tidsåtgång och den ofta gedigna verksamhetsbeskrivningen som
genomförs i en självutvärdering har anpassats till att gälla ledningen och deras arbete. I
figur 8 visas en mindre PDSA-cykel som visualiserar självutvärderingens fyra faser;
planering, verksamhetsbeskrivning, analys och handlingsplan.
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Den första fasen i självutvärderingen genomfördes i form av ett introduktionsmöte
tillsammans med deltagarna. Planering inför en självutvärdering består i att besvara
frågorna varför, när, hur och med vilka verktyg som arbetet kommer utföras (Bergman och
Klefsjö, 2012, s.556). Inför planeringsmötet skickades information ut via mail till
deltagarna (se bilaga 1 och 2). Under planeringsmötet gick den utskickade informationen
igenom mer ingående, deltagarna fick själva formulera sitt syfte med deltagandet och
möjlighet att ställa frågor. En dagboksuppgift delades ut till deltagarna att genomföra och
de fyllde under mötet i en skattningsenkät (se 3.2.3 frågeformulär).
Självutvärdering utgår ifrån organisationens egen utvärdering av sitt arbetssätt (Bergman
och Klefsjö, 2012, s.556). De tre sista faserna i självutvärderingen:
verksamhetsbeskrivning, analys och handlingsplan genomfördes därför i workshopform för
att involvera deltagarna och låta de utföra självutvärderingens faser i så stor utsträckning
som möjligt.
Utformningen av en workshop kan göras exempelvis genom att workshopen följer tydliga
steg och riktlinjer, genomförandet av workshops som olika faser med förutbestämda
aktiviteter eller som en friare variant där workshopen formas under arbetets gång (Ørngreen
och Levinsen, 2017, ss.72-73). För studien har workshoparna utformats som olika faser för
att genomföra de olika delarna i självutvärderingen. Olika aktiviteter har på förhand valts ut
för att workshopen ska resultera i syftet med självutvärderings faser (tabell 2). Aktiviteterna
har bestått i att använda verktygen som anges i tabell 2 i kombination med brainstorming
och diskussion för att generera resultat. Genomförandet skedde uppdelat på 45minutersintervaller och varje workshop omfattade två eller tre intervaller beroende på
behov.
Tabell 2:
Genomförande workshopar
Aktiviteter
Släktskapsdiagram
Orsak-verkan-diagram
Workshop 1 Reflektion formulär
Träddiagram
Brainstorming förbättringsmöjligheter
Workshop 2 Matrisdiagram
Workshop 3 Träddiagram

Resultat

Verksamhetsbeskrivning

Identifierade förbättringområden
Handlingsplan
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Workshoparna i studien har fyllt två funktioner, dels som insamlingsmetod av data, dels
som arena för deltagarna att strukturera och analysera insamlade data och genomföra
självutvärderingen. När workshop används som forskningsmetod kan det göras utifrån
samarbetande eller kollegialt deltagande (Ørngreen och Levinsen, 2017, s.73). För studien
har samarbetande deltagande valts vilket innebär att deltagare och studieledare samarbetar
men med ledning av den sistnämnda. I ett kollegialt deltagande är det istället deltagarna
som styr. Det samarbetande deltagandet valdes för att säkerställa att workshopen utfördes i
linje med studiens syfte.
Arbete i workshop skapar möjligheter för deltagarna att samarbeta, lära sig nya saker och ta
sig an problem i praktiken (Ahmed och Asraf, 2018, s.1504). För att undvika utbildande
under själva workshoptillfällena innehöll informationen (bilaga 1 och 2) som gick ut en
sammanfattning av teorier och genomgång av verktyg till deltagarna. Genom att själva ta
del av teorier och de verktyg som använts för analys integreras handling och lärande som
avsett med utförande enligt aktionsforskning.
3.2 Datainsamlingsmetod
Deltagandet är en av aktionsforskningens mest utmärkande drag (Denscombe, 2016, s.185).
Datainsamlingsmetoder för studiens kvalitativa data har varit dagbok och workshop för att
möjliggöra deltagande och fånga deltagarnas egna perspektiv. Ett frågeformulär i form av
ett skattningsverktyg har använts för att kvantitativt samla in data. För att skapa en
nyanserad bild med ett externt perspektiv har också deltagande observationer genomförts.
3.2.1 Dokumentinsamling. Dokumentinsamling har gjorts från skriftliga källor i
form av organisationens hemsida, regleringsbrev och förordning för att identifiera
organisationens uppdrag och mål. Vidare har information hämtats från Statskontoret (2018)
och Arbetsgivarverket (2016) för bakgrundsinformation om sjukfrånvaro. Information om
organisationens interna sjukfrånvaro och medarbetarnas upplevelser har hämtats från
genomförd förstudie.
3.2.2 Dagbok. Dagbok är en självrapportering som kan användas för att samla in
data som lämpar sig för både kvantitativ eller kvalitativ bearbetning (Patel och Davidson,
2011, s.70). Dagbok valdes för studien i syfte att samla in data för kvalitativ bearbetning
där deltagarna själva fått skriva ned egna perspektiv av sitt arbete.
Deltagarna fick i uppgift att under valfri dag under perioden 12/4-28/4 2019 föra
dagboksanteckningar över vilka arbetsuppgifter de utför under en typisk arbetsdag och hur
de gått till väga för att genomföra uppgifterna. För att dagböcker ska fungera som
datainsamling ska de syfta till sådan självrapportering som utförs med utgångspunkt i det vi
vill undersöka (Patel och Davidson, 2011, s.70). Studien har syftat till att skapa
förbättringar för ledningen i fråga om att göra rätt saker på rätt sätt och deltagarna fick
därför följande frågeställning som hjälp att formulera sina dagboksanteckningar; Vilka
arbetsuppgifter utförde du under din arbetsdag och hur gick du tillväga för att genomföra
dem?
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Tanken med frågeställningen var att uppmana deltagarna dels till att beskriva sina faktiska
arbetsuppgifter samt lyckas fånga upp om det finns ett strukturerat och medvetet sätt i hur
arbetet utförs. När datainsamlingen avser deltagarnas perspektiv ska instruktioner
minimeras för att inte föra över egna perspektiv på deltagarna (Patel och Davidson, 2011,
s.71). Samtidigt måste anvisningarna vara tillräckliga för att datainsamlingen ska resultera i
att vi samlar in det som vi avsett att mäta. Deltagarna gavs därför muntligt förtydligande
genom exempel vid planeringsmötet om vad frågeställningen innebar.
3.2.3 Frågeformulär. Frågeformulär kan se ut på många olika sätt. För att fungera
som forskningsmässigt frågeformulär ska de vara utformade för att samla in data som kan
analyseras, bestå av en serie nedtecknade frågor, samt innehålla frågor som syftar till att
fråga om det som avses mätas (Denscombe, 2016, s.239). För att åstadkomma
självutvärderingens verksamhetsbeskrivning har en del varit att fylla i SIQ framgångsinsikt
(SIQ, 2018). SIQ framgångsinsikt är ett frågeformulär som används för att definiera hur
verksamheter arbetar med de framgångsfaktorer som är kännetecken för ledande företag
och organisationer.
Bergman och Klefsjö (2012, s.559) föreslår ett användande av SIQ’s modell för
kundorienterad verksamhetsbeskrivning (nuvarande SIQ managementmodell) som ett
verktyg att använda för att åstadkomma självutvärderingens verksamhetsbeskrivning.
Eftersom verksamhetsbeskrivningen har varit tvunget att anpassas till studiens omfattning
valdes SIQ framgångsinsikt. SIQ framgångsinsikt är ett mindre verktyg anpassat för
ledningsgrupper och team som vill reflektera kring kvalitetsfrågor ur ett helhetsperspektiv
(SIQ, 2018). SIQ framgångsinsikt bygger på framgångsfaktorerna i SIQ
managementmodell. SIQ är institutet för kvalitetsutveckling och tillhandahåller med sin
managementmodell en ledningsmodell för att styra i en snabbt föränderlig värld (SIQ,
2019).
Vid planeringsmötet den 12/4 -2019 fyllde deltagarna i formuläret. Vid mötet deltog fyra av
fem deltagare. Den sista deltagaren fick möjlighet att fylla i formuläret efterföljande
vardag. Materialet samlades in och sammanställdes fråga för fråga med deltagarnas
individuella svar för att underlätta genomgång. Svaren fungerade som diskussionsunderlag
i workshop 1 vilket genererade observationsmaterial som samlats in via ljudupptagning.
3.2.4 Observation. Observationer som insamlingsmetod kan genomföras antingen
på ett systematiskt eller deltagande sätt (Denscombe, 2016, s.293). För studien har
deltagande observation valts eftersom den data som samlats in varit av kvalitativ karaktär.
Data har varit av kvalitativ karaktär då syftet har varit att både observera faktiskt beteende
samt avsikter och förklaringar till varför något utförs. Observationen har skett utifrån rollen
som observatör. Rollen som observatör innebär att identiteten hos observatören är fullt
känd för deltagarna (Denscombe, 2016, s.307). Observationer valdes som insamlingsmetod
för att få data från ett annat perspektiv än deltagarnas egna. Observationer utfördes vid två
tillfällen, den 15/4-2019 och 23/4-2019 och pågick under fyra timmar vardera.
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Dokumentation av det som observerats ska föras i så nära anslutning till observationen som
möjligt, antingen genom skrift eller ljudinspelning (Denscombe, 2016, s.308). I studien har
fältanteckningar använts i direkt anslutning till observationstillfället. Korta anteckningar
har även gjorts under observationstillfällena.
Deltagande observation har också genomförts vid självutvärderingens mötes- och
workshoptillfällen. Ahmed och Asraf (2018, s.1507) menar att själva workshopstillfällena
kan observeras genom deltagande observation för att på så sätt samla in ytterligare data och
möjliggöra triangulering. Deltagande observation har genomförts vid planeringsmötet och
workshoptillfällen och ljudupptagning har använts för att skapa fältanteckningar över det
som skett.
3.2.5 Workshop. Att använda workshops som insamlingsmetod kan ge andra
resultat än från intervjuer och observation eftersom materialet arbetas fram snarare än bara
beskrivs (Ørngreen och Levinsen, 2017, s.79). Data har genererats genom diskussion,
brainstorming och användandet av kvalitetstekniska verktyg. Vid workshop 1 och 3 var
fyra av fem deltagare närvarande, vid workshop 2 var tre deltagare närvarande. Materialet
som deltagarna arbetat fram har permanentats genom foto av resultatet. Fältanteckningar
från observation har skapats genom ljudinspelning.
I workshop 1 genomfördes en reflektion bland deltagarna utifrån det skattningsformulär
som fyllts i vid ett tidigare tillfälle. Reflektionen bidrog till att kartlägga nuläget och
identifierade ledningens uppfattning av hur de arbetar med principer från offensiv
kvalitetsutveckling.
Under workshop 2 användes brainstorming för att identifiera förbättringsmöjligheter.
Deltagarna genomförde en brainstorming för att hitta förbättringsmöjligheter som behöver
åtgärdas för att överbrygga gapet mellan det tidigare kartlagda nuläget och de identifierade
nyckelaktiviteterna. Brainstormingen resulterade i tio förbättringsmöjligheter;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikationen är till stor del individfokuserad
Bristande samarbete och samsyn i ledningen
Bristande samarbete och samsyn teamledare
Finns ingen långsiktighet i arbetet
Roller – inte hålla sig till / ha tid att göra det som egentligen rollen innebär
Medveten formell kultur saknas/arbetas inte med medvetet
Bristande motivation hos medarbetare
Målen är krångliga/svåra att mäta
Bristande systemutveckling i administrationssystem
Sektionschefen saknar långsiktighet
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3.3 Dataanalys
För att analysera och strukturera kvalitativa data kan något av de sju ledningsverktygen
användas (Bergman och Klefsjö, 2012, s.485). För studien har släktskapsdiagram,
träddiagram och matrisdiagram används från de sju ledningsverktygen. De tre typerna av
diagram bildar tillsammans ett effektivt hjälpmedel för att identifiera problem, lösningar
och att relatera dem till varandra (Bergman och Klefsjö, 2012, s.486). Även ett orsakverkan-diagram, relationsdiagram och fem varför-analys har använts för att strukturera data.
3.3.1 Släktskapsdiagram. Släktskapsdiagram kan användas för att strukturera kvalitativa
data för att skapa struktur och relatera datainnehåll till varandra (Bergman och Klefsjö,
2012, s.486). I workshop 1 användes ett släktskapsdiagram för att kategorisera innehållet
från dagboksanteckningar som identifierar vad det är för arbetsuppgifter som deltagarna
arbetar med. Först definierades ämnet för släktskapsdiagrammet som var; Vilka
arbetsuppgifter utför du en vanlig arbetsdag? Deltagarna fick sedan under ledning
kategorisera sitt dagboksmaterial genom att klippa ut/skriva på post it och sedan i grupp
sortera in lapparna i relevanta släktskap. Eventuella dubbletter sorterades bort. Resultatet
fotades av för att permanentas. De första släktskapen grupperades sedan ytterligare en gång
och gav resultatet;
•
•
•

Personalarbete med underkategorier; kompetensplanering och
arbetsmiljö, minutoperativ problemlösning.
Lägesrapporter
Administrativa uppgifter med underkategorier; administrativt,
planering, ekonomi och juridik

3.3.2 Orsak-verkan-diagram. Bergman och Klefsjö (2012, s.246) skriver att orsakverkan-diagram kan användas för att strukturera kvalitativa data på ett mer övergripligt sätt.
Ett orsak-verkan-diagram (figur 8) användes i workshop 1 för att strukturera det innehåll i
dagboksanteckningar som definierat hur deltagarna arbetar utifrån hörnstenarna i offensiv
kvalitetsutveckling. De olika rubrikerna presenterades för deltagarna som fick ange vilka
dagboksanteckningar som passade in under vart och en av rubrikerna. Resultatet
permanentades i anteckningar och ljudupptagning.
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Figur 8: Principen för ett orsak-verkan-diagram (Bergman och Klefsjö, 2012, s.242)
Principerna och rubrikerna från orsak-verkan-diagrammet användes även för att
kategorisera materialet från diskussionen i workshop 1, observationer och insamlat material
från förstudien. För att underlätta överskådlighet sorterades materialet in enligt tabell 3.
Tabell 3:
Kategorisering insamlat material
Ledningens
uppfattning
Kunden i fokus
Engagerat ledarskap
Allas delaktighet
Ständiga
förbättringar
Basera beslut på
fakta
Helhetssyn

Observationer

Förstudie

3.3.3 Träddiagram. Figur 9 visar ett träddiagram som kan användas som
hjälpmedel för att bryta ner problem, idéer och kundönskemål i flera nivåer och mindre
delar (Bergman och Klefsjö, 2012, s.490). Under workshop 2 användes ett träddiagram för
att identifiera ledningens nyckelaktiviteter för att möjliggöra för organisationen att nå
uppsatta mål. Träddiagrammet är ett målinriktat verktyg som möjliggör att identifiera
grundläggande beståndsdelar i till exempel ett problem eller en lösning (Bergman och
Klefsjö, 2012, s.490).
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Figur 9: Principen för ett träddiagram (Bergman och Klefsjö, 2012, s.490)
Träddiagrammet i workshop 2 genomfördes utifrån frågeställningen vilka aktiviteter
behöver ledningen utföra för att organisationen ska nå uppsatta mål. Deltagarna gav
förslag och diskuterade fram aktiviteter de ansåg vara viktiga delar för att uppnå den initiala
frågeställningen och identifierade olika nyckelaktiviteter.
Träddiagram användes även under workshop 3 för att hitta lösningar till identifierade
förbättringsmöjligheter. Frågeställningarna som användes var Vad behöver vi göra för att
skapa långsiktighet i arbetet för att organisationen ska nå uppsatta mål? och vad behöver
vi göra för att skapa ett arbete som präglas av en gemensam organisationskultur?
Träddiagram har också använts för att visualisera delar i ett önskat läge i analysen.
3.3.4 Matrisdiagram. Matrisdiagram kan användas för att visa logiska samband
mellan olika data (Bergman och Klefsjö, 2012, s.492). För att prioritera identifierade
förbättringsmöjligheter i workshop 2 användes ett matrisdiagram för parvis jämförelse
(tabell 4). Identifierade förbättringsmöjligheter placerades in i diagrammet och jämfördes
relaterat till vart och ett av de andra problemen. Siffran 1 angavs om den horisontala
förbättringsmöjligheten ansetts viktigare än den vertikala, annars angavs siffran 0.
Summorna adderades på den horisontala linjen och gav förbättringsmöjligheten en
prioriteringssiffra.
Tabell 4:
Matrisdiagram för parvis jämförelse
1
1
2
3
4
5

2

3
1

0
1
0
0

4
0

5
1

summa
1

3
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3.3.5 Relationsdiagram. Ett relationsdiagram visar de logiska sambanden mellan
exempelvis olika problem (Bergman och Klefsjö, 2012, s.495). Efter workshop 2 användes
ett relationsdiagram för att undersöka de prioriterade förbättringsmöjligheternas påverkan
på varandra. Tillsammans med prioriteringen från matrisdiagrammet jämfördes resultaten
och två förbättringsmöjligheter togs vidare till workshop 3 för fördjupning och identifiering
av lösningsförslag. Förbättringsmöjligheterna var;
• Det finns ingen långsiktighet i arbetet
• Det saknas medveten formell kultur/arbetas inte med medvetet
Relationsdiagram har också använts i analysavsnittet för att sortera och prioritera
tillvägagångssätt och förbättringsmöjligheter utifrån dess inbördes relation.
3.3.6 Fem varför. Fem varför är en effektiv metod för att identifiera grundorsaker
till problem (Bergman och Klefsjö, 2012, s.490). Metoden består i att utifrån identifierat
kvalitetsproblem ställa frågan varför fem gånger för att på så sätt identifiera grundorsaken.
Om ett problem bottnar i flera olika grundorsaker kan ett träddiagram eller orsak-verkandiagram användas för att visa grundorsakernas olika grenar. Metoden har använts i
analysavsnittet för att identifiera grundorsaker till nuläget och upplevda problem.
3.4 Validitet och reliabilitet
3.4.1 Validitet. Validitet handlar om att mäta rätt saker. I kvalitativa studier beaktas
validiteten genom hela studieprocessen (Patel och Davidson, s.106). Deltagarna i studien
har själva arbetat fram sammanställningen av resultatet genom workshops vilket stärkt
troligheten i att det är deras eget perspektiv som fångats. Det finns samtidigt en problematik
i att endast se till deltagarnas perspektiv eftersom det riskerar att inte samla in en
fullständig bild av verkligheten.
Genom att använda en deduktiv ansats blir valet av vilket material som samlas in mer styrt
utifrån befintlig teori. Genom att använda observationer som datainsamlingsmetod utöver
det som deltagarna själva samlar in och sammanställer så möjliggörs en mer nyanserad bild.
Kvalitetstekniska verktyg har använts för att kategorisera och analysera material vilket ökar
möjligheten att få fram faktabaserade slutsatser som inte endast bygger på deltagarnas egen
tolkning av problemen.
Validiteten har stärkts ytterligare av att deltagarna löpande tagit del av resultaten i studien
för att stämma av att uppfattningen varit korrekt. En regelbunden återkoppling till syftet har
gjorts löpande under arbetet för att säkerställa att fokus har legat i linje med det som varit
studiens ursprungstanke.
Triangulering kan användas för att stärka validitet vilket innebär att flera
insamlingsmetoder använts eller att föra analys från flera olika teoretiska aspekter (Patel
och Davidson, s.106). Genom att använda dagbok och skattningsverktyg för insamlingen av
nuläget har bilden av vad som genomförts i praktiken och deltagarnas uppfattning om hur
de gör samlats in och sedan jämförts.
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För att få ytterligare ett perspektiv har observation använts för att nyansera bilden av
verkligheten. Det har skapat en bredare bild av situationen vilket bidragit till ökad validitet.
Deltagarna har enskilt fört dagbok och fyllt i skattning för att sedan i grupp sammanställa
och diskutera resultatet. Upplägget bidrog till att skapa en fylligare helhetsbild utifrån
individperspektiv och på gruppnivå. I analysen har olika teoretiska perspektiv lyfts för att
studera resultatet från håll för att skapa en bredare tolkning.
Validiteten i kvalitativa studier kan stärkas utifrån hur väl forskaren lyckats beskriva
forskningsprocessen (Patel och Davidson, 2011, s.109). En väl beskriven process möjliggör
att läsaren skapar en egen bild av det studerade fenomenet och de val som forskaren gjort
Med det i åtanke har planeringen av studien varit noggrann och val av metoder har
övervägts på förhand för att stärka validitet. Metodavsnittet i studien har tagit upp stor del
av arbetet för att skapa en lättförståelig bild för läsaren av tillvägagångsätt och val som
gjort på vägen.
3.4.2 Reliabilitet. Reliabilitet handlar om ett mätinstruments tillförlitlighet, att
mätningen görs på rätt sätt (Patel och Davidson, 2011, s.103). I kvalitativa studier bedöms
reliabiliteten i förhållande till den specifika kontext som mätningen görs varför reliabilitetsoch validitetsbegreppen i kvalitativa studier går ihop i varandra. För att avgöra reliabiliteten
i en kvalitativ studie måste det vara möjligt att tydligt kunna granska processen
(Denscombe, 2016, s.412). Genom att utförligt förklara studiens tillvägagångssätt,
metodval och hur beslut resonerats fram har möjligheten att kontrollera tillförlitligheten
ökat. Att spela in workshoptillfällena har möjliggjort att kunna gå tillbaka till materialet i
efterhand för att stämma av det sammanställda resultatet med vad som faktiskt sades under
workshopen.
3.5 Etiska ställningstaganden
För att skapa balans mellan studiers allmännytta och samtidigt skydda individer är det
viktigt att etiska aspekter beaktas (Patel och Davidson, 2011, s.62). Vetenskapsrådet har
formulerat fyra övergripande etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
som är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav. Inför studien har de
fyra aspekterna samt objektivitet beaktats.
Innan samtycke ges ska deltagare ha informerats om alla aspekter som kan ha inverkan på
deltagarens medverkan i studien (CODEX, 2018). Vid ett presentationsmöte innan studiens
början presenterades plan, syfte och tänkta metoder. Via mail informerades deltagarna
skriftligen om studiens syfte, huvudman, övergripande plan och metoder. Vid studiens
planeringsmöte tillsammans med deltagarna förtydligades informationen muntligt.
Deltagare i studier har rätt att själva bestämma över sin medverkan varför samtycke måste
inhämtas (Patel och Davidson, 2012, s.63). Samtycke inhämtades från organisationen
genom upprättande av samarbetsavtal mellan student och handledare vid organisationen.
Deltagarna informerades skriftligen via mail innan datainsamlingen samt muntligt på
presentationsmöte om att deras deltagande är frivilligt. Deltagarna informerades om att
deras samtycke är knutet till den avsedda studien och kan återkallas.
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Samarbetsavtalet som upprättats mellan organisationen och studenten klargör ett delat
ägande och nyttjande av resultatet i studien. Deltagarna informerades om att det insamlade
materialet endast kommer användas för studiens ändamål. Efter studiens färdigställande har
samtliga insamlade data förstörts.
För att värna om deltagarnas integritet måste insamlade uppgifter och information
behandlas konfidentiellt (Patel och Davidson, 2011, s.63). Information som inhämtats i
studien har anonymiserats och presenterats så att det inte ska gå att identifiera enskilda
individer. Personuppgifter har inte delats med utomstående. Organisationen har
anonymiserats för att ytterligare värna deltagarnas integritet.
Studenten har inte haft kontakt med organisationen innan den genomförda förstudien som
legat till grund för studien. Studenten har sedan tidigare en relation till en person verksam
vid den studerade organisationen. Vid tillfället för studien har personen inte varit verksam
vid organisationen och inte deltagit i studien. Studentens koppling till personen har från
början varit känd för deltagarna. En deduktiv ansats möjliggör objektivitet eftersom
befintliga teorier ligger till grund för den information som samlas in (Patel och Davidson,
2011, s.23). Den deduktiva infallsvinkeln på studien har minskat inflytandet från studentens
subjektiva uppfattningar.

4.

Resultat
Resultatet presenterar en bild av nuläget och ger en bild av ledningens önskade läge,
identifierade förbättringsmöjligheter och en handlingsplan för att nå dit. 4.1 Workshop 1
utgör ett nuläge sammanställt dels av vad ledningen arbetar med i praktiken (bilaga 3), dels
hur de arbetar utifrån offensiv kvalitetsutveckling (figur 10) och dels hur ledningen
upplever att de arbetar samt vad observationer och tidigare insamlat resultat visar. 4.2
Workshop 2 utgörs av ett önskat läge framarbetat av ledningen (figur 11) och identifierade
och prioriterade förbättringsmöjligheter i (figur 12) med kompletterande resultat från
observationer. 4.3 Workshop 3 utgörs av ledningen identifierade faktorer som behövs för
att åstadkomma långsiktighet (figur 13) och en formell kultur (figur 14) samt ledningens
önskemål för en praktisk handlingsplan med tillhörande resultat från observationer.
4.1 Workshop 1 Verksamhetsbeskrivning
4.1.1 Kunder, kundbehov och mål. Ledningen anger att deras viktigaste kunder är
stat och regeringen och i förlängningen skattebetalarna. Förvarstagna beskrivs som kunder,
intressenter, i ett mer nära perspektiv och att det är dem som utgör kärnan i verksamheten. I
förstudien uppgav medarbetarna att det absolut viktigaste med verksamheten är de
förvarstagna och att det är därför organisationen finns till. På frågan om ledningen ser
medarbetarna som interna kunder är svaret nej. En chef uttrycker sin syn på medarbetarna
som att tillsammans utgöra ett team, med chefen som ytterst ansvarig.
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Ledningen uppger att de har en bra bild av vilka kunderna är och vad de har för behov och
tycker att verksamhetens arbete ligger i linje med dem. Det yttersta ansvaret är att hålla de
förvarstagna i förvar och det arbetet utförs. Kundernas behov är närvarande i det arbete som
utformas, men det finns svårigheter i och med att kunden i form av staten sätter budget men
inte kan detaljerna i verksamheten och vad som krävs för att sköta den. Det gör balansen
mellan att kunna driva verksamheten i den utsträckning som behövs och att hålla budget
svår.
Ledningen uttrycker att de inte kan ta hänsyn till alla krav i utformandet av verksamheten.
Till exempel budgetfrågor eller att de inte kan tillgodose alla krav som de förvarstagna
ställer. Samma uppges gällande medarbetarna att det inte handlar om att alltid hålla med
eller tillgodose deras önskemål men att de alltid ska veta att chefen finns där. Under
observationerna uttrycks att medarbetarna får lön för sitt arbete och då kan förväntas utföra
de uppgifter de blir ålagda.
Åsikterna är tvetydiga då cheferna uppger att de förmedlat verksamhetens mål i
organisationen och att medarbetarna uppgett att de vet om sin uppgift och hur de ska bidra
till målen, samtidigt som ledningen menar att medarbetarna inte vet om målen, är
ointresserade och inte ser sin egen del i målarbetet. En chef påpekar att cheferna inte har
arbetat konkret med målen och att medarbetarnas ointresse kan bero på det.
Ledningen är inte överens huruvida målen är bra, om de går att mäta, eller om de över
huvud taget behöver mätas. Vidare diskuteras om målen går att påverka eller om de i för
stor utsträckning är beroende av externa parter. Observationer och förstudie stärker bilden
av att målen inte är en integrerad del i verksamheten och att målen anses komplexa och det
är otydligt om de ens går att mäta. Ledningen upplevs vara ense i att de är oense och
därmed heller inte agerar för att hitta en samsyn.
4.1.2 Arbetsuppgifter och arbetssätt. Den starkaste punkten i skattningsformuläret
(se avsnitt 3.2.3) angavs vara ledningens förmåga att ta till vara medarbetarnas kompetens
och möjliggöra kompetensutveckling som i skattningsformuläret gavs ett medelvärde på
4,4. Observationer och förstudie stärker den bilden. Kompetensutveckling har bland annat
setts av ledningen som ett sätt att möjliggöra personlig utveckling och att uppmuntra
medarbetare som visat framfötterna. När medarbetare har fått kompetensutveckling i form
av externa utbildningar har det ibland lett till missnöjdhet för att lönen då inte motsvarat
den kompetens medarbetaren införskaffat sig.
Resultatet visar att den största bristen upplevs i ledningen gälla långsiktighet vilket
stämmer överens med genomförda observationer. Släktskapsdiagrammet (bilaga 3) och
observationer visar i huvudsak arbetsuppgifter med ett kortsiktigt fokus, agerande på redan
skedda incidenter och planering som längst sex veckor fram. Det som går isär är ledningens
uppfattning om huruvida det går att planera långsiktigt, både på grund av tidskrävande
kortsiktig problemlösning och på grund av den högre ledningen och regeringens snabba
oplanerade förändringar för verksamheten.
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Ledningen kategoriserade sina dagboksanteckningar utifrån hörnstenarna i offensiv
kvalitetsutveckling (figur 10). Ledningen har inget medvetet arbete utifrån uttalade
principer men diskuterar att vissa saker arbetas med även om det i sig inte är medvetet
utifrån en princip. Genomförda arbetsuppgifter uppges inte medvetet utföras med tanken att
nu gör jag det här för kunden, men att många uppgifter som att attestera fakturor och andra
administrativa uppgifter måste utföras för att hålla igång verksamheten. Ledningen uppger
att det skiftar under året vilka arbetsuppgifter som är i fokus. Fram tills nu har det bara varit
fokus på budget, nu är det fokus inför sommarrekryteringen, och i mars var det bara
medarbetarsamtal.

Figur 10: Sammanställning av ledningens dagboksanteckningar om arbetssätt kopplats till
offensiv kvalitetsutveckling (egen bild)
Ett engagerat ledarskap uppges återfinnas i allting cheferna gör, det är därför dem är där.
Flest arbetsuppgifter sorterades i orsak-verkan-diagrammet (figur 10) under det engagerade
ledarskapet. Tillgänglighet och att medarbetarna ska känna tillit för chefen anses skapa en
god arbetsmiljö. Observationerna ger bilden av chefer som bryr sig om sin personal och
försöker finnas där att prata med, både arbetsrelaterat och privat. Delaktighet uppges skapas
genom att alltid ha öppen dörr, uppmuntra medarbetarna att komma med förbättringsförslag
och att skapa högt i tak där alla säger vad dem tycker. Förstudien visade att 27% av
medarbetarna vill se mer av cheferna ute i verksamheten och att framförallt nattpersonalen
känner att de glöms bort och inte är delaktiga i samma utsträckning.
Ledningen ger mycket mandat att agera och det finns möjligheter till exempelvis
teambuilding, vara på andra enheter, initiera förändring men att det mandatet sällan nyttjas.
Samtidigt tror ledningen att om medarbetarna kände delaktighet och engagemang så skulle
exempelvis inte sjukfrånvaron se ut som den gör. Bilden stämmer också med förstudien där
bristen på delaktighet och motivation identifierats som brister hos ungefär hälften av
medarbetarna.
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Organisationen och ledningen har inget uttalat arbete med processer, även om det till
exempel är fokus på återvändandeprocessen i grundutbildningen och att det finns en
juridisk process som pågår genom den förvarstagnas ärende. Ledningen anser att de baserar
beslut på fakta och tittar efter grundorsaker när de fattar beslut. Det finns inget systematiskt
tillvägagångssätt för att fatta faktabaserade beslut eller för att arbeta mer konkret med
processer.
Det upplevs finnas en frustration i ledningen över de snabba omställningarna från högre
ledning och nya direktiv uppifrån. En chef beskriver ”Ena dagen ska vi utöka verksamheten
med två enheter, för att i nästa stund stänga igen enheter för att hålla budget. Det går inte att
agera långsiktigt när vi inte vet vad som kommer hända”. De uppger att de är snabba och
flexibla gentemot de förändringar som kommer snabbt uppifrån. Ledningen säger att det
inte finns ett långsiktigt strategiskt arbete för att förbättra verksamheten. Det
förbättringsarbete som görs är kortsiktigt och skulle inte direkt anses vara målmedvetet,
även om intentionen är att åstadkomma förbättring.
Ett problem som uppges är kravet på samordning. Ledningen säger att det vore mycket
enklare att bara kunna styra sin egen enhet eftersom de inte är överens, men att det krävs
samarbete i flera frågor och beslut kan inte fattas innan avstämning med kollegor gjorts.
Samtidigt ser de en styrka i att de är olika och tycker att de är bra på att samarbeta. De har
kommit överens om att börja styra sin egen enhet lite mer enskilt, eftersom de inte lyckats
så bra med att hitta gemensamma överenskommelser. Förstudien identifierade att bristen på
samarbete återfinns i hela verksamheten.
Ett stort fokus på enskilda individen identifierades under förstudien och tycks även
återfinnas i de arbetsuppgifter som cheferna utför där mycket berör enskilda medarbetare.
En chef uppger att när teamen bara består av fyra personer plus teamledare så blir det stort
fokus på individen. När regler och rutiner inte följs pratar chefen med den enskilda
medarbetaren för att lösa problemet. Tidigare diskuterades problem på möten med alla
medarbetare vilket innebar att medarbetare som inte hade någon del i problemet kände sig
oskyldigt anklagade och då ändrade ledningen om till nuvarande agerande.
Observationer och förstudie ger uppfattningen att om fel och problem uppstår är det viktigt
att veta hos vem felet ligger och ifall det inte är hos en själv så tas inget ansvar. Till
exempel problem som gäller en enskild enhet är upp till den enhetschefen att lösa, trots att
det rör flera enheters personal. Medarbetarna vill inte ansvara för förändringar om de har de
yttersta ansvaret och teamledarna vill veta om det är det egna teamet som står för
uppkomna fel eller om de är något annat team.
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4.2. Workshop 2: Analys
När ledningen pratar om vad de behöver göra för att organisationen ska nå uppsatta mål
handlar det om att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna och att kunna påverka i rätt
riktning. Figur 11 visar de identifierade faktorerna som ledningen tycker krävs för att
organisationen ska nå uppsatta mål. Det viktigaste, menar ledningen är styrning för att följa
regler och rutiner. Följs rutiner och protokoll så ska det förhoppningsvis skapa en effektiv
verksamhet.

Figur 11: Av ledningen identifierade nyckelaktiviteter för att organisationen ska nå
uppsatta mål (egen bild)
Ledningen är överens om att det behövs samarbete på alla nivåer och att alla är med och
bidrar för att kunna nå mål. Det är viktigt med både externa samarbeten, internt mellan
Migrationsverket som helhet och internt mellan enheterna i den studerade verksamheten.
Samarbetet internt inom myndigheten upplevs försvårat sen förvaret inte längre tillhör de
regionala avdelningarna utan är en egen avdelning. Ledningen uppger att det är viktigt att
känna till målen för att kunna nå dem. Ledningen lyfter att i slutändan är det medarbetarens
egna ansvar att ta till sig av den information som finns tillgänglig och agerar utifrån det för
att målen ska nås. Ledningen uttrycker att det är jätteviktigt med en helhetssyn över hela
processen, inte bara förvarets verksamhet utan asylprocessen i stort.
Figur 12 visar ledningens identifierade och prioriterade förbättringsområden. När
förbättringsmöjligheter identifieras konstateras snabbt att det i princip helt saknas
långsiktighet. Vidare måste också samarbetet förbättras. Problem med den personliga
kompetensen syftar till att det i slutändan alltid är den enskilde medarbetaren som måste ta
ansvaret och agera. Behovet av att visualisera målen lyfts. Under prioriteringen rör sig
diskussionen mer mot en generell förbättring av mål än att bara omfatta just en
visualisering.
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Figur 12: Av ledningen identifierade och prioriterade förbättringsområden (egen bild)
Anledningen till att motivation anses som ett viktigare problem att lösa än de andra menar
ledningen att om motivation finns så kommer medarbetaren att göra jobbet oavsett hur det
är utformat. De är överens om att det ena ger det andra, som att tydligare mål bidrar till
motivation. Finns inte motivationen hos medarbetarna så är det jättesvårt att få någonting
genomfört. Problem gällande tydligare roller, att ha tid för uppgifter som ska utföras och att
teamledarna tar sitt ansvar för sina uppgifter lyfts som en förbättringsmöjlighet.
Ledningen är osäkra på om bristande arbete med en formell kultur är ett problem, men när
förbättringsmöjligheterna prioriteras mot varandra får det en hög prioritet. Ledningens
prioritering av förbättringsmöjligheter (figur 12) gav bristande motivation, avsaknad av
långsiktighet och avsaknad av arbete med en formell kultur högst prioritet vilka ledningen
uttryckte som en korrekt prioritering.
Fler problem som diskuterades gällde bland annat mål. Gällande mål uttrycks att det inte är
tidsatta mål, med korta förvarstiderna som exempel, och att många ärenden kan
verksamheten inte ens påverka eller jämföra med varandra. I diskussion lyfts att ledningen
kanske borde se mer till de delar som faktiskt går att påverka för egen del internt för att nå
målen, men att det synsättet inte har funnits tidigare.
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Andra problem som lyfts gällande målen att exempelvis korta förvarstiderna inte har några
ekonomiska incitament. Budgeten är den samma oavsett hur stor genomströmningen är och
oavsett hur mycket arbete som läggs på att korta tiderna. Kostnaderna uppges bestå till 90%
av personal- och lokalkostnader och de är svåra att påverka om de inte ska skära ner på
personal och stänga enheter. Till det så är tekniska systemutvecklingen eftersatt och det är
krångligt att få fram statistik och siffror från systemen, som exempel lyfts
sjukfrånvarostatistik och förvarstider.
Förståelsen för helheten är jätteviktig och ledningen upplever att medarbetarna har svårt att
ibland koppla utbildningar de genomfört till den egna verksamheten. Här tror ledningen att
bristen på helhetssyn är det som orsakar problem med exempelvis bristande dokumentation,
konsekvenserna av handlandet är inte tydligt hos medarbetaren. Förstudien visade att endast
28% av medarbetarna upplever reflektion i den dagliga verksamheten.
På frågan om det finns ett medvetet arbete från ledningen med formell kultur i
organisationen idag så ges inget entydigt svar. Det uppges komplext med kultur och att
värdegrunden alltid finns närvarande i arbete och samtal, men inte mer uttalat än så.
Ledningen uppger att de pratar mycket om förhållningssätt och tjänstemannarollen men
frågan är i vilken utsträckning som det lyckas.
4.3 Workshop 3 Handlingsplan
Ledningen identifierade faktorer som behövs för att åstadkomma långsiktighet (figur 13).
För att skapa en långsiktighet i arbetet anser ledningen att det behövs en framtidsinsikt och
en långsiktig plan i ledningen uppåt i organisationen. På regionnivå uppges arbetet sträcka
sig ett år fram i tiden vilket gör det svårt att planera längre fram än så menar ledningen. En
plan för långsiktighet behöver innehålla någon form av tidsram, mål och syfte. Ledningen
håller med om att det även behövs en planering för genomförande och uppföljning.

Figur 13: Av ledningen identifierade faktorer för att skapa långsiktighet i arbetet (egen
bild)
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Ledningen har ingen tydlig bild av vad som behöver mätas i eventuella mål och hur det kan
göras. Det behövs en funktionsspecifik arbetsindelning för att frigöra tid, då ledningen
menar att uppgifter som egentligen ska ligga på teamledarna som att lösa kortsiktiga
problem hamnar i knät på ledningen. Roller behöver tydliggöras, och prioritering behövs av
tid och arbetsuppgifter.
Ledningen håller med om att de inte på ett långsiktigt sätt har tagit hand om den höga
sjukfrånvaron, men förklarar att om de fått direktiv uppifrån att sluta täcka upp med
timpersonal så måste dem följa det beslutet, även om det är den kortsiktiga lösningen.
Ytterligare förklarar ledningen att anledningen till att vissa saker blir liggande är på grund
av administration och andra uppgifter som tar upp all tid. Schemamässigt är det svårt att
synka när alla fem chefer är tillgängliga för att kunna planera för en långsiktighet.
Ledningen oroar sig för att långsiktigt arbete tar tid ifrån närvaro i organisationen.
Samtidigt oroar de sig för att för mycket närvaro i organisationen gör att medarbetarna
känner sig övervakade eller att det bidrar till en kultur att följa regler när chefen ser men
inte annars.
Figur 14 visar de av ledningen identifierade faktorerna som behövs i arbetet med en formell
kultur. Ledningen är överens om att deras egen kunskap om vad en formell kultur
egentligen innebär är begränsad och de skulle alla behöva en bredare kompetens för att
förstå helheten. Det ledningen är överens om är att för att kunna arbeta med en formell
kultur så måste det finnas en överensstämmelse i ledningen om vilka principer en sådan
kultur ska bygga på.

Figur 14: Av ledningen identifierade faktorer som behövs för att skapa en formell kultur
(egen bild)
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Resultatet visar till stor del en diskussion som faller in på detaljnivåer om problem som
ledningen upplever hos medarbetarna framförallt kopplat till bristande engagemang. De
uppger ha testat olika lösningar men att det inte förändrar utfallet. Medarbetarna tar ändå
inte initiativ och regler och rutiner följs ändå inte. Det diskuteras att delaktighet behövs
men ledningen undrar hur medarbetarna ska kunna vara delaktiga i att utforma rutiner när
rutiner kommer uppifrån. De lokala rutinerna har medarbetarna varit delaktiga i att ta fram
men de följer dem ändå inte.
För att en handlingsplan ska fungera i praktiken krävs det att alla i ledningen är överens,
inklusive sektionschefen eftersom hen är enhetschefernas chef, trots att hen även har rollen
som enhetschef. Ledningen är överens om att det behövs prioritering av långsiktighet och
att det kommer krävas regelbunden återkoppling till mål. Avslutningsvis säger ledningen att
de i princip aldrig arbetar utifrån planer så det måste vara ett enkelt förfarande för att det
ska fungera i praktiken.

5.

Analys och diskussion
Avsnittet innehåller en analys där det insamlade materialet från observationer och
workshopar jämförs med ursprungligt uppdrag för att identifiera förbättringsmöjligheter.
Analys med hjälp av fem varför görs av tänkbara grundorsaker till nuläget. En
handlingsplan med lösningar till grundorsaker och överskådliga förslag på hantering och
prioritering av identifierade förbättringsmöjligheter presenteras. Avsnittet avslutas med en
återkoppling till studiens inledande bakgrund i sjukfrånvaron.
5.1 Nuläge och identifierade förbättringsmöjligheter
Organisationen förväntas arbeta med de uppdrag som anges i SFS 2007:996 och i
regleringsbrev (Justitiedepartementet, 2019). Resultatet visar att det givet bedrivs en
förvarsverksamhet men att ledningen uppger att det inte finns ett strukturerat arbete för att
uppnå verksamhetens mål. Ledningen har inte använt regleringsbrev och förordning för att
utforma verksamheten på ett sätt som krävs för att de ska uppfylla sina uppdrag vilket bland
annat visas i de lokala mål som inte avspeglar de ursprungliga uppdraget.
Organisationen förväntas ge god service som möter sökande och andra intressenters behov
(SFS 2007:996). Utifrån ett tillitsbaserat arbete ska det finnas brukarfokus i linje med
verksamhetens uppdrag (SOU 2018:38). Resultatet visar att ledningen arbetar för att ge god
service men de inte har funderat så mycket på olika behov och identifierat sina intressenter
i detalj vilket gör att externa kunders snabba behov ofta prioriteras. Medarbetarna ger god
service till de förvarstagna men arbetar samtidigt inte strukturerat för att möjliggöra
återvändande.
Bergman och Klefsjö (2012, s.38) menar att det är ledningens uppgift att lägga grunden för
ett kontinuerligt arbete för att tillgodose kunders behov. Att det saknas en sådan grund
återfinns i det insamlade resultatet och att ledningen själva uppger att det inte finns något
långsiktigt arbete. Orsaken till att det saknas ett sådant arbete analyseras i tabell 5.
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Tabell 5:
Orsaksanalys avsaknad långsiktigt arbete.

Orsaken kan vara att ledningen inte funderat på sina kunder och kundbehov därför att de
saknar förståelse för att identifiera olika kundbehov. Konsekvensen blir att det ursprungliga
uppdraget inte setts som ett kundbehov att tillfredsställa utan det är viktigare att agera på
snabba förändringar. Forslund (2009, s.41) skriver att ledningens uppgift är att balansera
olika kundintressen som ofta hamnar i konflikt vilket innebär att ledningen behöver
identifiera olika kundbehov och prioritera dem. Om organisationen ska kunna arbeta mot
uppsatta mål behöver grunden i arbetet läggas av ledningen och de behöver prioritera
ursprungligt uppdrag.
SOU 2018:38 beskriver att verksamheten ska kontinuerligt arbeta med uppföljning med
stöd av relevanta mål och mätetal. Utifrån regleringsbrevet (Justitiedepartementet, 2019)
uppges mål för verksamheten vara att arbeta för att effektivisera processerna och att
ledtiderna ska vara så korta som möjligt från beslut till återvändande. Det återfinns i de
lokala mål som tagits fram av organisationen som är korta förvarstiderna. Resultatet visar
dock på en ledning som har en otydlig bild av huruvida det går att påverka återvändandet,
hur det ska göras, om de kan mätas eller om ett sådant uppdrag är integrerat i
verksamheten. Varför arbete mot målen saknas uppges av ledningen bero på att de är
alldeles för krångliga, vilket analyseras i tabell 6.

Sida 37 av 76

Tabell 6:
Orsaksanalys till att målen upplevs krångliga
Målen är alldeles för krångliga
Varför är målen alldeles för krångliga
För att ledningen inte förstår hur de ska mätas, arbetas mot eller påverkas
Varför förstår inte ledningen det
Därför att ledningen inte tillgodogjort sig kunskapen som krävs för att utforma mål
Varför har inte ledningen tillgodogjorts sig kunskapen som krävs för att utforma mål
Därför att de inte är överens om att mål är viktigt
Varför är de inte överens om att mål är viktigt
De är inte överens för att de inte prioriterar ett fungerande samarbete i frågor som är svåra
De tycker inte att mål är viktigt för de saknar förståelse för vikten av mål i en verksamhet för att tillgodose kunders behov

Grundorsaken till att det inte finns ett fungerande arbete mot mål är att ledningen inte
prioriterar att samarbeta i frågor där de inte är överens. Det saknas även kunskap i
ledningen om varför mål är en viktig del i att kunna tillgodose kunders behov. Eftersom de
inte samarbetar i svåra frågor kommer de inte till en lösning, identifierar inte behovet av
kunskapsbrist och nöjer sig med att säga att målen inte går att mäta. Chefskap innebär att
styra med administrativ planering och struktur (Alvesson och Sveningsson, 2007, s.314).
Ett chefskap som inte omfattar mål och strategi utan endast regler och rutiner saknar en del
i strukturen som Jacobsen och Thorsvik (2014, s.20) lyfter fram som en påverkansfaktor för
organisationens beteende.
Om arbete med mål saknas går ledningen, utifrån Jacobsen och Thorviks (2014, ss.29-30)
mening, miste om effekterna det kan ha på medarbetarnas beteende. Som orsaksanalysen
föreslår är det ledningens kunskap kring mål som behöver tillgodogöras för att kunna
utforma ett arbete som ligger i linje med SOU 2018:38, samt att de behöver se över sina
prioriteringar för att få ett fungerande samarbete i ledningen. Enligt Jacobsen och Thorsvik
(2014, s.30) behöver målen återföljas av handling, en strategi för hur målen ska nås
behöver därmed utformas.
Enligt SFS 2007:996 ska organisationen bedriva en kostnadseffektiv verksamhet som
präglas av en kontinuerlig utveckling. Resultatet visar att ledningen gör mycket beräkningar
för att ställa om verksamheten, vilket framförallt uppfyller uppdraget att se över
möjligheten till fler förvarsplatser, men att det i övrigt inte finns något kontinuerligt
utvecklingsarbete. Det förbättringsarbete som finns uppges handla till stor del om att släcka
kortsiktiga bränder även om det är i syfte att förbättra verksamheten. Orsaken till avsaknad
av ett kontinuerligt utvecklingsarbete analyseras i tabell 7.
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Tabell 7:
Orsaksanalys avsaknad utvecklingsarbete av verksamheten
Varför finns det inget långsiktigt arbete för att kontinuerligt utveckla verksamheten
Därför att ledningen inte utformat arbetet för att kunna arbeta med kontinuerlig förbättring
Varför har ledningen inte utformat arbetet utifrån kontinuerlig förbättring
Därför att de inte utgår ifrån sitt ursprungliga uppdrag när de utformar verksamheten
Varför utgår de inte ifrån ursprungligt uppdrag när de utformar verksamheten
Det har inte tänkt på det sättet
Varför har dem inte tänkt på det sättet
Det har inte behövts tidigare
Varför har det inte behövts tidigare
Därför att medarbetare skötte sig själva när organisationen var mindre
Det saknas ett kontinuerligt arbete för att utveckla verksamheten för att behovet inte funnits tidigare då
medarbetare skötte sig själva

Orsaken till att arbete med kontinuerlig utveckling saknas är att behovet inte synliggjorts i
verksamheten tidigare. I kombination med att arbetet inte utformas utifrån ursprungligt
uppdrag gör att det saknas ett sådant utvecklingsarbete. Eftersom omvärlden, kunder och
därmed också kundkrav förändras allt fortare blir det enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.
46) viktigt för organisationen att ständigt arbeta med förbättringar. Om organisationen ska
arbeta med kontinuerlig utveckling av verksamheten måste ledningen ta fram grunden för
ett sådant arbete och börja utforma verksamheten utifrån ursprungligt uppdrag.
Verksamheten förväntas bedriva ett enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet (SFS
2007:996). Resultatet visar dock att ledningen upplever problem med medarbetare som inte
följer regler och rutiner trots att det är viktigt för verksamhetens utförande och medarbetare
som inte vill fatta beslut trots att de uppges ha kompetensen. Orsaken till att medarbetarna
inte följer regler och rutiner analyseras i tabell 8.
Tabell 8:
Orsaksanalys att medarbetarna inte följer regler och rutiner
Medarbetarna följer inte regler och rutiner trots att ledningen varit tydliga med att dem måste följas
Varför följer dem inte regler och rutiner trots att ledningen varit tydliga
Ledningen vet inte
Varför vet inte ledningen
Därför att ledningen har inte tagit reda på grundorsaker till att problem uppstår utan resonerar utifrån hur det borde vara
Varför tar de inte reda på grundorsaker utan resonerar utifrån hur de borde vara
Därför att ledningen tycker att dem gör faktabaserade beslut fast dem inte gör det
Varför tycker ledningen att det baserar beslut på fakta fast dem inte gör det
Därför att ledningen inte har tillräckligt mycket kunskap om hur faktabaserade beslut fattas
Varför har ledningen inte tillräckligt mycket kunskap om faktabaserade beslut
Därför att de inte ifrågasätter sitt eget arbete och felaktiga beslut
Ledningen upplever problem med att medarbetarna inte följer regler och rutiner därför att de inte tagit reda på
grundorsaken till problemet på grund av att de saknar kunskapsbrist som inte upptcäks för att de inte utvärderar
sitt arbete

Om ledningen inte identifierar den riktiga orsaken till att regler och rutiner inte följs och
inte heller utvärderar felaktiga resultat gör det att de insatser som sätts in inte får önskad
effekt. Eftersom utvärdering av arbetet saknas identifieras inte bristen på kunskap som
behövs för att problemen inte ska återkomma.
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Utifrån Bergman och Klefsjö (2012, s.42) behövs verktyg för att kunna ta faktabaserade
beslut vilket ledningen behöver använda för att få annat resultat. Som tidigare identifierats
behöver ledningen ett strukturerat arbete som bygger på ständig utveckling som enligt
Bergman och Klefsjö (2012, s.46) har utvärdering som en viktig del i arbetet.
På lång sikt är uppdraget att få ner kostnaden per förvarsplats (Justitiedepartementet, 2019).
Ledningen uppger att kostnaderna består till 85% av personalkostnader, vilket gör det svårt
att påverka kostnaden om de inte ska säga upp personal. Resultatet visar att ledningen inte
aktivt arbetar för att få ner den höga sjukfrånvaron vilket är en kostnad som påverkar
personalkostnaderna. Samtidigt finns det enligt Statskontoret (2017) ett mål för alla statliga
myndigheter att nå en sjukfrånvaro på 3,2% ungefär hälften av vad organisationen har idag.
Orsaken till att ledningen inte arbetar aktivt med att få ner sjukfrånvaron analyseras i tabell
9.
Tabell 9:
Orsaksanalys avsaknad långsiktigt arbete för att få ner sjukfrånvaron
Varför arbetar inte ledningen långsiktigt med att få ner sjukfrånvaron
Därför att de anser att det är enskilda invider som har externa faktorer som påverkar
Varför tycker ledningen att sjukfrånvaron beror på enskilda individer
Därför att de inte kopplar upplevda brister hos medarbetarna till interna faktorer
Varför kopplar de inte upplevda brister till interna faktorer
Därför att de inte har kunskap om vad som skapar orsakar brister hos medarbetarna och de saknar helhetssyn
Varför har de inte kunskap om vad som orsakar brister och varför saknar de helhetssyn
De har inte identifierar grundorsakerna till medarbetarnas upplevda brister och de saknar kunskap om innebörden
av en systemsyn
Varför har de inte identifierat grundorsaker och varför saknar de kunskap om innebörden av en systemsyn
Därför att arbetet saknar utformning som baseras på grundorsaker och fakta vilket gör att ledningen tror de
identifierat orsaker till brister och de tror att de har en helhetssyn

Externa faktorer som bidrar till sjukfrånvaron menar Åkerlind, Jansson och Ljungblad
(2013, s.804) inte förtar de interna faktorernas påverkan vilket innebär att ledningen bör
fokusera på dem oavsett andra orsaker. Om ledningen vill arbeta mot målet att minska
kostnaderna per förvarsplats utan att säga upp personal borde sjukfrånvaron vara en
prioriterad uppgift för ledningen att komma tillrätta med. För att komma till rätta med
grundorsakerna behöver ledningen som tidigare identifierats använda verktyg som
identifierar grundorsaker. De behöver tillgodogöra sig kunskap om den faktiska innebörden
av en helhetssyn som utifrån Bergman och Klefsjö (2012, s.51) handlar om att se alla
enskilda händelser som påverkansfaktorer och samspelande med andra delar i
organisationen.
Det finns direktiv om att införa ett tillitsbaserat arbetssätt i enlighet med SOU 2018:38.
Trots att ledningen uppger att i det stora hela redan arbetar tillitsbaserat så har inte ett
sådant arbete identifierats i det insamlade resultatet. Ledningen uppger även att de ska
arbeta utifrån ett coachande ledarskap men det har heller inte identifierats i organisationen.
I bilaga 4 visas en jämförelse över det identifierade ledarskapet i nuläget och ett
tillitsbaserat ledarskap enligt SOU 2018:39.
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En jämförelse mellan principerna som ett tillitsbaserat arbetssätt vilar på (SOU 2018:38
s.64) och Bergman och Klefsjös (2012, s.28) principer i hörnstenmodellen visar en stor
likhet i flera av dessa principer (figur 15). I och med ledningens kortsiktiga fokus i nuläget
kan de inte anses arbeta utifrån principerna i offensiv kvalitetsutveckling då grundtanken
med att agera offensivt är enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.38) att arbeta förebyggande
och inte släcka bränder. I och med avsaknad av principer för offensiv kvalitetsutveckling
kan argumenteras för att det också saknas ett tillitsbaserat arbetssätt, trots att ledningen
uppger att de arbetar utifrån det i det stora hela.

Figur 15: Principer tillitsbaserat arbetssätt och principer hörnstensmodellen (egen bild)
Tabell 10 visar en föreslagen grundorsak till att det saknas ett tillitsbaserat arbetssätt i
praktiken. Ledningen har själva uttryckt att tidigare arbetssätt aldrig egentligen arbetats
med i praktiken och när nya arbetssätt kommer är det ingenting som prioriteras.
Tabell 10:
Avsaknad tillitsbaserat arbetssätt
Det saknas ett tillitsbaserat arbetssätt trots att ledningen uppger att de arbetar tillitsbaserat
Varför saknas det ett tillitsbaserat arbetssätt trots att ledningen uppger att de arbetar tillitsbaserat
Därför att de inte har satt sig in i vad ett tillitsbaserat arbetssätt innebär och därför tror att dem arbetar med det
Varför har dem inte satt sig in i vad ett tillitsbaserat arbetssätt är
Därför att de prioriterar att agera på snabba förändringar uppifrån framför att införa nya arbetssätt
Varför prioriterar dem snabba förändringar uppifrån framför att införa nya arbetssätt
Därför att de prioriterar kortsiktiga lösningar och inte har förståelse för fördelar med att införa ett nytt arbetssätt
Varför prioriterar de kortsiktiga lösningar och varför har de inte förståelse för fördelar med ett nytt arbetssätt
Därför att de inte prioriterar långsiktigt agerande för att tillgodose kunders behov
Därför att direktiv om nya arbetssätt mest antas genom att säga att det arbetas med utan att det egentligen praktiseras
Det saknas ett tillitsbaserat arbetssätt därför att ledningen inte prioriterar lånsiktigt agerande för att
tillgodose kundbehov och därför att när nya arbetssätt kommer så är det mest i ord och inte i praktik

Förändringar som genomförs på pappret men inte i praktiken kan enligt Jacobsen (2007,
s.112) genomföras för att få legitimitet och godkännande. Eftersom ledningen behöver följa
nya direktiv men samtidigt inte har en positiv bild av förändringar i arbetssätt kan det
förklara varför det endast införs i teorin.
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Konsekvensen blir att de fördelarna som finns med ett genomtänkt arbetssätt därmed inte
integreras i praktiken. För att kunna införa ett nytt arbetssätt behöver som orsaksanalysen
föreslår att ledningen sätter sig in i innebörden av arbetssättet, bryter ner det i mindre delar
och implementerar arbetet. En orsaksanalys (tabell 11) till att ledningen uttrycker att de
coachar trots att något coachande inte observerats föreslår flera orsaker.
Tabell 11:
Orsaksanalys avsaknad coachande ledarskap

Ledningen har inte tillgodosett medarbetarnas behov för att de ska vara lämpade för att bli
coachade utifrån det Berg (2007, s.15) menar är grundförutsättningar för coaching. Den
styrning som görs har störst fokus på struktur vilket kan likställas med Alvesson och
Sveningssons (2007, s.314) mening om chefskap. Samtidigt saknar chefskapet viktiga bitar
utöver regler och rutiner som identifierade kundbehov, mål och strategier som enligt
Jacobsen och Thorsvik (2014, s.20) utgör viktiga delar i en struktur. Det i sin tur beror på
att ledningen inte utvärderar arbetet och därmed inte upptäcker och kan korrigera arbetet.
Om ledningen vill kunna coacha medarbetarna i praktiken behöver de först utveckla ett
fungerande chefskap utifrån strukturen. Efter det kan ledningen tillgodogöra sig kunskap
om vad coaching innebär i praktiken och förändra hur de utövar ledarskap.
En sammanfattning av orsaksanalyserna visar fyra grundorsaker som utifrån Bergman och
Klefsjö (2012, s.244) behöver hanteras innan övriga problem om resultaten ska bli
bestående. De fyra grundorsakerna är:
•
•
•
•

Ledningen saknar kunskap (kunskap om kundbehov, mål, strategi,
helhetssyn, förändringsarbete och grundorsaker)
Ledningens prioriteringar
Ledningen tar inte reda på grundorsaker
Ledningen utvärderar inte arbetet
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Att hantera grundorsaker till problem är en förutsättning för att komma tillrätta med
kvalitetsproblem (Bergman och Klefsjö, 2012, s.244). Genom att bara hantera upplevda
problem kommer den egentliga orsaken till att problemen uppstår i första hand finnas kvar.
Därför måste ledningen först hantera grundorsakerna och sedan utvärdera resultatet.
Relationsdiagrammet (figur 16) visar de identifierade grundorsakernas påverkan på
varandra och hur de bör prioriteras.

Figur 16: Relationer mellan grundorsaker (egen bild)
Bristen på kunskap kan antas vara det som formar att prioriteringarna blir annorlunda
samtidigt som det krävs prioriteringar för att tillgodogöra sig kunskap. Som den streckade
linjen visar i figur 16 påverkar bristen på utvärdering att ledningen inte identifierar behovet
av ny kunskap, vilket gör att grundorsakerna upprätthåller varandra. Utifrån Bergman och
Klefsjös (2012, s.50) mening om att ledningens engagemang är avgörande för framgång,
och i och med den här studiens genomförande, kan förslås att tillräckligt mycket kunskap
har tillgodogjorts för att ledningen behöver ser över sina prioriteringar i första hand. Det
gör att prioriteringsordningen för ett genomförande av lösningarna blir följande:
1.
2.
3.
4.

Ledningens prioriteringar
Tillgodogöra sig kunskap
Identifiera grundorsaker
Utvärdera arbetet

Utifrån jämförelsen mellan nuläge och organisationens uppdrag sammanfattas i
relationsdiagrammet (figur 17) det ledningen behöver förändra efter hanterade
grundorsaker för att arbeta med rätt saker. Relationsdiagrammet visar delarnas inbördes
påverkan och utgör därför även en prioriteringsordning av förändringarna.
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Figur 17: Prioritering av förändringar för att arbeta mot uppsatta mål (egen bild)
Ledningen behöver utveckla en struktur och ett chefskap som utgår ifrån det ursprungliga
uppdraget vilket är i enlighet med Bergman och Klefsjös (2012, s.24) mening att arbetet
behöver utgå ifrån kundbehov. Strukturen i en organisation är det som definierar hur
arbetsuppgifter grupperas, hur beslut fattas och hur samordning sker samt mål och
strategier (Jacobsen och Thorsvik, 2014, ss.20, 60-61). Ledningen behöver utforma de
delarna för att ligga i linje med ursprungligt uppdrag vilket skapar förutsättningar för att
organisationen ska arbeta med rätt saker för att nå uppsatta mål. Utifrån Jacobsen och
Thorsviks (2014, s.6) organisationsmodell behöver det finnas en balans mellan struktur,
kultur och ledarskap för att kunna påverka organisationens beteende inte önskad riktning.
Som relationsdiagrammet (figur 18) visar skulle övergången till ett nytt arbetssätt eller
förändring av ledarskapet följa efter utformningen av strukturen i linje med uppdraget.
5.2 Handlingsplan
Följande avsnitt presenterar ett förslag för att möjliggöra implementering av lösningar på
identifierade grundorsaker. Avsnittet innehåller förslag på en generell förbättringsmodell
med tillhörande framtagande av verktygslåda, exempel på lösningar för de fyra
identifierade grundorsakerna samt de identifierade förbättringsmöjligheterna utöver
grundorsakerna.
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Jacobsen (2005, s.109) menar att förändring har störst chans att lyckas om förändringar i
struktur och kultur följs åt vilket gör att ledningen bör komplettera de strukturella
förändringarna med kulturförändring. Resultatet visar dock att ledningen saknar kunskap
om vad en kultur är och hur det kan användas för att påverka beteende vilket föreslår att
ledningen först måste tillgodogöra sig kunskap om formell kultur och vad det egentligen
innebär för att förstå det.
Principerna i offensiv kvalitetsutveckling menar Bergman och Klefsjö (2012, s.28) utgör
grunden i en kultur utifrån identifierade kundbehov vilket skulle stödja ett strukturellt
arbete utifrån ursprungligt uppdrag. Utifrån studiens utgångspunkt att ett arbete utifrån
principerna bidrar till effektivitet och samtidigt främjar hållbar hälsa (Wreder, Gustavsson
och Klefsjö, 2008, s.279) kan föreslås att det strukturella arbetet bör följas av en kulturell
princip utifrån Bergman och Klefsjös (2012, s.40) kunden i fokus.
5.2.1 Identifiera grundorsaker – Skapa en verktygslåda. För att åstadkomma
förbättring som inte görs på generella antaganden behövs data, strukturering av data och
analys av data (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 234). För att ledningen ska komma tillrätta
med grundproblemet att inte identifiera grundorsaker kan en strukturell lösning vara att
skapa en verktygslåda med olika verktyg för att samla in och hantera data, samt en kulturell
lösning att införa arbetssättet basera beslut på fakta utifrån Bergman och Klefsjös (2012,
s.42) utformning för att stödja användandet av verktygen.
Ett verktyg som ledningen kan använda för att specifikt identifiera grundorsaker är
metodiken fem varför (Bergman och Klefsjö, 2012, s.243). Utifrån identifierat
kvalitetsproblem ställs frågan varför fem gånger för att identifiera de underliggande
grundorsakerna. Om ett problem har flera olika grundorsaker kan ett träddiagram (figur 9)
användas för att sortera grundorsakernas olika grenar.
Arbetssättet basera beslut på fakta går steget längre än att endast identifiera grundorsaker
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.42). Då behöver ledningen utforma verktygslådan med fler
verktyg än ovan nämnda för att samla in, strukturera och analysera data. Till det utformas
ett arbetssätt, en princip, om att alla beslut baseras på fakta vilket sedan stödjer den
strukturella utformningen av verktygslådan.
Innan datainsamling sker behövs två frågor besvaras; vilket är kvalitetsproblemet och vilka
fakta behövs för att belysa problemet (Bergman och Klefsjö, 2012, s.235). Utifrån det kan
ledningen i verktygslådan samla olika datainsamlingsmetoder som är anpassade för
organisationen att använda. Gemensamt antagna insamlingsmetoder kan fungera som en
vägledning när problem ska lösas att det finns hänvisning till vart underlaget förväntas
samlas in; exempelvis från forskningsartiklar, interna databaser, böcker, andra avdelningar
inom myndigheten, andra organisationer som hanterat liknande problem och så vidare.
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För att strukturera och analysera insamlade data behövs verktyg. Ledningen har under
studien fått släktskapsdiagram, relationsdiagram, träd- och matrisdiagram förklarat för sig
och använt dem under workshoptillfällena. Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.486) utgör
släktskaps-, träd- och matrisdiagram en bra grund för att identifiera problem samt hitta och
prioritera lösningar. Verktyg som dessa kan utgöra grunden i en verktygslåda som utformas
av ledningen för att kunna användas av alla i organisationen när problem uppstår och beslut
ska fattas. Det finns givet många verktyg att använda exempelvis de sju
förbättringsverktygen som hanterar kvantitativa data (Bergman och Klefsjö, 2012, s.234)
och de sju ledningsverktygen för kvalitativa data. Här måste ledningen först inhämta
kunskap om olika metoder och verktyg utifrån vad som passar i organisationen för att sedan
utforma verktygslådan.
Det kulturella arbetet är minst lika viktigt som den faktiska verktygslådan. För att förändra
en kultur kräver det att vision är i linje med handling (Willis et al., 2016, s.8). Om
verktygen inte används kommer problemet att grundorsaker inte identifieras att kvarstå.
Vill ledningen ha en kultur som präglas av faktabaserade beslut krävs det ledningens
engagemang i frågorna (Bergman och Klefsjö, 2012, s.50). Därför kan verktygslådan
stödjas av ett arbetssätt utifrån Bergman och Klefsjös (2012, 42) basera beslut på fakta och
det engagerade ledarskapet. Ledningen måste själva ta till sig och förstå arbetssättet att
alltid göra faktabaserade beslut och sedan agera ett föredöme för resten av organisationen.
Ledningen måste själva börja använda sig av verktygslådan och utifrån analyserade data
agera på grundorsakerna till problemen. Rätt integrerat bör ledningen kunna hänvisa
medarbetarna utifrån frågan vad de själva kan göra för att hitta en lösning, istället för att ge
dem svaret.
5.2.2 Utvärdera arbetet – Applicera en generell förbättringsmodell i
organisationen. Nedan föreslås en förbättringsmodell för att arbeta med förändring som
ska kunna användas av ledningen, och i förlängningen medarbetarna, för att utveckla
identifierade förbättringsmöjligheter och att löpande ställa om verksamheten utifrån
förändrade krav. Om förbättringsmodellen används är det en utmärkt modell för att komma
tillrätta med grundorsaken att arbetet inte utvärderas och fungera som ett verktyg för att
arbeta med det ursprungliga uppdraget om kontinuerlig utveckling av verksamheten.
Grunden i tillvägagångssättet är PDSA-cykeln, en förbättringscykel som består i stegen
planera-genomföra-studera-agera (Bergman och Klefsjö, 2012, s.46) kombinerat med de
grundläggande frågorna som ställs i coaching (Berg, 2007, s.20). Kombinationen kan
tänkas möjliggöra ett arbete med ständiga förbättringar samtidigt som det bidrar till att
individen lär av sitt eget tänkande och handlingar vilket bidrar till personlig utveckling. För
att grundorsaker ska identifieras och att lösningar och beslut ska vara väl underbyggda av
fakta kan verktygslådan (se avsnitt 5.2.1) med olika förbättringsverktyg och metoder
användas.
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Ett upplägg utifrån modellen kan se ut på följande sätt:
Planering:
Vad har vi för kvalitetsproblem?
Vilken fakta behöver vi för att kunna lösa det?
1. Besvara frågorna:
• Vart är vi (nuläge)
• Vart vill vi (önskat läge)
• Varför vill vi dit (syfte)
• Hur ska vi ta oss tid (strategi)
• Vad hindrar oss
Baseras svaren på fakta eller på antaganden?
Fakta - gå vidare till Genomför
Antaganden - använd verktygslåda: säkerställ svar baserat på fakta, ex. verktyg för
att identifiera grundorsaker, koppla syfte till ursprungligt uppdrag och helhet. Ta
hjälp av verktyg, statistik, processkartor
Genomför:
2. Eliminera hinder
3. Genomför strategi
Studera:
4. Har vi gått från nuläge – till önskat läge?
5. Blev resultatet förenligt med syftet?
Varför/varför inte? Vad var bra, vad kan vi göra bättre nästa gång?
Agera:
6. Ja – permanenta förändring och följ upp löpande
7. Nej – identifiera vart fel uppstod, korrigera, planera och genomför på nytt.
När förbättringsmodellen används och potentiella lösningar identifierats bör både
strukturella och kulturella faktorer föreslås utifrån Jacobsens (2005, s.109) mening för att
säkerställa att det finns ett samspel mellan de båda. Precis som med verktygslådan är det
viktigt att arbetet utifrån modellen stöds av kulturella element.
En princip att bygga arbetet på är utifrån offensiv kvalitetsutveckling arbete med ständiga
förbättringar och ledningens engagemang (Bergman och Klefsjö, 2012, s.39). Om
modellen inte används i praktiken genom alla steg i modellen kommer problemet med
bristande utvärdering att kvarstå. Det kommer inte räcka med att säga att organisationen
arbetar systematiskt med ständiga förbättringar och sen inte göra det. Utifrån Willis et al.
(2018, s.8) mening att kulturförändring bör ske genom inkrementella förändringar skulle ett
arbete som förändras succesivt utifrån modellen bidra till att åstadkomma bestående
kulturförändring.

Sida 47 av 76
5.2.3 Ledningens prioriteringar. För att lyckas uppnå kvalitet är det avhängt
ledningens engagemang (Bergman och Klefsjö, 2012, s.50). Ledningen behöver ändra sina
prioriteringar för att lägga större fokus på andra uppgifter än i dagsläget för att åstadkomma
kvalitet i organisationen. Ledningen kommer behöva genomföra strukturella förändringar i
sin dagliga planering för att frigöra tid. Utifrån SOU 2018:38 (s.51) mening om
ömsesidighet måste ledningen själva agera på ett sådant sätt som de vill att medarbetarna
ska agera. Om medarbetarna förväntar sig att ledningen kommer agera på ett visst sätt ökar
chansen att medarbetarna agerar likadant. Det betyder alltså att om ledningen inte lägger
fokus långsiktighet i arbetet och ursprungligt uppdrag så kommer inte medarbetarna göra
det heller.
Att ändra prioriteringar handlar till stor del om att omvärdera vad som är viktigt vilket kan
vara svårt att konkretisera i handling. Först och främst måste ledningen bestämma sig vad
som är viktigt vilket till viss del redan omvärderats i och med deras deltagande i
workshoparna och delaktighet i att identifiera behovet av förändring. Utifrån det Jacobsen
och Thorsvik (2014, s.117) skriver, att kultur upprätthålls så länge den anses riktig skulle
innebära att ledningen själva kan förändra situationen om de börjar ifrågasätta vad de
upplever som riktigt. I nuläget anses det accepterat att boka av chefsmötena för annat och
att prioritera snabba lösningar. Att ifrågasätta det och tillsammans i ledningen utforma nya
vägledande principer som säger att ledningsmöten inte får bortprioriteras och att prioritera
långsiktighet kan vara ett sätt att förändra generella sanningar inom ledningen.
Utifrån Willis et al. (2016, s.8) behöver kulturella principer följas upp av handling för att
leda till kulturförändring. Ledningen kan applicera föreslagen förbättringsmodell på
problemet med prioriteringar. Ett konkret exempel på att frigöra tid och hur kultur kan
följas åt av handling presenteras i tabell 12.
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Tabell 12:
Utförande ledningens prioritering av tid
Planera:
Vilket kvalitetsproblem har vi: vi har inte tid för långsiktigt arbete
Vilken fakta behöver vi ta reda på för att lösa problemet: fakta om nuläget och
fakta om hur tid kan effektiviseras
Nuläge: Fragementerade arbetsuppgifter, lägesuppdateringar, släcka bränder
och administration (nuläge insamlat via studiens dagboksanteckningar, faktiska
uppgifter ej generella antaganden)
Önskat läge: Vi vill ha tid för långsiktigt arbete
Varför: Därför att långsiktigt förebyggande arbete är avgörande för att
organisationen ska uppnå kvalitet

Hur: Samla in fakta om effektivisering av arbete, utvärdera metoder, brainstorma
lösningsförslag. Utforma kulturella principer som stödjer arbetet
exempel: Sätt att effektivisera är delegera, prioritera bort och resurseffektvisera.
Kulturella principer kan vara ledningstid får inte prioriteras bort, välja kvalitet
framför snabba lösningar
Hinder: administration tar upp för mycket tid, chefsmöten blir aldrig av
Genomföra:
Eliminiera hinder: Undersök möjlighet att minska administration, delegera.
Bestäm i ledningen att chefsmöten ej får bokas bort av annat, följ principen!
Genomför lösningsförslag. Genomför valda lösningsförslag, bestäm tid för
utvärdering
Studera:
Utvärdera resultat: Har vi fått mer tid för långsiktighet?
Har mer tid för lånsiktighet gjort så att organisationen kan uppnå kvalitet?
Vad har varit bra/dålig, vad fungerar/fungerar inte, varför?
Agera

Om önskat resultat är uppnåt: befäst förändring och utvärdera löpande
Om önskat resultat inte är uppnåt: utvärdera grundorsaker, justera, planera på nytt

Genom att applicera förbättringsmodellen på arbetet möjliggör ett strukturerat arbete utifrån
faktabaserade beslut som bidrar till kontinuerlig utveckling vilket kan likställas med arbete
utifrån Bergman och Klefsjös (2012, s.28) principer ständiga förbättringar och basera
beslut på fakta.
5.2.4. Bristande kunskap och förståelse – Utveckla lärandet. Ledningen kan
antas ha fört ett resonemang i linje med det enkla lärandet enligt Jacobsen och Thorsviks
(2014, s.333) mening utifrån exemplet att endast förändra regler och rutiner när de gamla
inte tycks ha önskad effekt. Ledningen skulle därmed behöva utvecklas mot ett dubbelt
lärande som Jacobsen och Thorsvik (2014, s.334) menar innebär att istället för att fråga hur
beteendet formas, ställa frågan varför och undersöka de mål och värderingar som styr
beteendet.
Om ledningen skulle utvecklas mot ett dubbelt lärande skulle frågan om varför regler och
rutiner finns ställas och svaret skulle bli att vi försöker påverka medarbetarnas beteende åt
ett visst håll. Följdfrågan och det som bidrar till ett större lärande är då; finns det andra sätt
än regler och rutiner som påverkar människors beteende. Genom att utvärdera målet och de
värderingar som styr beteendet bidrar det utifrån Jacobsen och Thorsvik (2014, s.334) till
att identifiera andra vägar att åstadkomma önskat resultat och nya lösningar kan testas.
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De upplevda problem som identifierats kopplat till grundorsaken bristande kunskap är;
• Kundbehov
• Mål och strategi
• Helhetssyn
• Förändringsarbete
• Grundorsaker
När ledningen utifrån ett dubbelt lärande i enlighet med det Jacobsen och Thorsvik (2014,
s.334) skriver börjar utreda frågan varför och fundera på grundorsaken till att någonting
utförs kommer det behövas adekvata källor för att hitta ny kunskap. Till sin hjälp kan
ledningen använda verktygslådan (se avsnitt 5.2.1) där gemensamma sätt att tillgodogöra
sig ny kunskap finns för vägledning. I ett dubbelt lärande bör även verktygslådan
utvärderas om användandet av verktyg inte når upp till önskat resultat.
Ett större steg för ledningen är att gå mot en lärande organisation, något som ingår i det
tillitsbaserade arbetssättet (SOU 2018:38, s.48) och är nära sammanlänkat med den
systemsyn som förespråkas i offensiv kvalitetsutveckling inom principen vikten av en
helhetssyn (Bergman och Klefsjö, 2012, s.51). En lärande organisation bygger på ett
gemensamt tänkande utifrån en systemsyn där alla medarbetare ser sin del och förstår
helheten (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.342). Det skulle bland annat kräva att ledningen
först tillgodogör sig kunskapen om varför en lärande organisation behövs, grunden i vad det
innebär och lägga upp ett strategiskt arbete för att åstadkomma det.
5.2.5 Hantera identifierade förbättringsmöjligheter. När ledningen hanterat
grundorsakerna behöver situationen utvärderas och de identifierade
förbättringsmöjligheterna mellan agerandet i nuläget och hur ledningen borde agera utifrån
ursprungligt uppdrag hanteras. Utifrån relationsdiagrammet (figur 17) behöver ledningen
utforma strukturen utifrån ursprungligt uppdrag med tillhörande mål och strategi för att
kunna arbeta mot ursprungliga uppdraget. Genom att ledningen hanterat grundorsakerna
först kommer de kunna använda den generella förbättringsmodellen och verktygslådan, ha
tillgodogjort sig ny kunskap samt applicera ett dubbelt lärande i enlighet med (Jacobsen
och Thorsviks, 2014, s.334) mening för att genomföra förändringarna i strukturen vilket
kommer möjliggöra ett strukturerat och faktabaserat förändringsarbete.
Ledningen behöver i enlighet med Bergman och Klefsjös (2012, s.438) mening utifrån
ursprungligt uppdrag identifiera framgångsfaktorer som gör att de ursprungliga uppdragen
kan förverkligas, sätta mål på dem och i och med det skapa en bild av vad organisationen
förväntas göra. Till exempel behöver alla faktorer som kan möjliggöra ett återvändande
identifieras och utifrån Jacobsen och Thorsviks (2014, s.30) mening brytas ner i konkret
handling i en strategi. Ledningen kan utifrån behovet att målen är relevanta utforma dem
genom en SMART utformning (Bergman och Klefsjö, 2012, s.439).

Sida 50 av 76
Efter att ledningen utformat strategier behöver arbetet implementeras i organisationen och
omsättas i handling. Utifrån Jacobsens mening (2005, s.109) om att struktur måste följas åt
av kultur är det viktigt att implementeringen av arbetet också har fokus på kulturella
faktorer vilket kommer ställa krav på chefernas kommunikationsförmåga. Utifrån Schein
(2004, ss.25-26) teorier om det i kulturen som styr vårt beteende behöver ledningen
kommunicera ut de värderingar och normer som de vill ha som grund i organisationen för
att förändra organisationens beteende. Utifrån Bruzelius och Skärvad (2011, s.139) behöver
ledningen göra syftet till en ambition som delas av hela organisationen.
Chefers arbete handlar till stor del om kommunikation (Heide, Johansson och Simonsson,
2012, s.119) vilket gör att ledningen bör medvetet använda kommunikationen som ett
verktyg för att prägla den kultur som formas i organisationen samt för att implementera en
förändrad struktur. Utifrån Heide, Johansson och Simonsson (2012, s.128) behöver
ledningen använda kommunikationen för att skapa förståelse och mening till arbetet som
utförs. Genom att fokusera kommunikationen till att skapa mening kring syfte, visioner och
mål framför att informera om regler och rutiner skulle det enligt SOU 2018:38 (s.52) främja
ledarskapet och den tillit som behövs i ett tillitsbaserat arbetssätt.
Efter att ledningen implementerat strukturen i organisationen kan ledningen utvärdera
situationen och se vad som är kvar för att implementera ett tillitsbaserat arbetssätt och
ledning. Om ledningen genomför förbättringarna som föreslås utifrån att både kombinera
struktur och kultur för förändring enligt Jacobsens (2005, s.109) mening, kommer det också
tangera det tillitsbaserade ledarskapet enligt SOU 2018:38 (s.38). Genom att utforma
strukturen utifrån givet förslag med tillhörande kulturella principer ifrån offensiv
kvalitetsutveckling kommer det tangera de principer som ett tillitsbaserat arbetssätt bygger
på som argumenterats för i figur 15.
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Utifrån en jämförelse mellan ledarskapet i nuläget och ett tillitbaserat ledarskap (bilaga 4)
skulle genomförandet kunna prioriteras utifrån delarnas inbördes relation vilket visas i figur
18.

Figur 18: Steg för att uppnå tillitsbaserad ledning (egen bild)
Om strukturen och kulturen utformats utifrån givna förslag, skulle de delarna i figur 18
redan finnas utformat och implementerat och endast ledarskapet skulle återstå att utvecklas.
Kulturen hade utifrån SOU 2018:38 (s.52) mening varit grunden för att bygga den tillit som
krävs för att utveckla det tillitsbaserade arbetssättet utifrån. Som Tengblad (2010, s.22)
skriver behöver ett medledarskap utvecklas genom olika nivåer av styrning och
medarbetarskap, vilket även återfinns i att ledarskapet behöver anpassas likt ett
situationsanpassat ledarskap enligt Jansson och Ljung (2011, ss.250-251) till gruppens
mognad inför uppgifter.
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Med beaktning för att arbetet kommer bygga på att ledningen löst grundorsakerna kommer
arbetet att löpande utvärderas och troligen utformas efter nya tillkomna fakta varför
utformningen endast utgör en prioritering utifrån situationen i nuläget. Förändringen av
identifierade förbättringsmöjligheter för att arbeta med ursprungligt uppdrag kommer vara
hjälpt av att ledningen utifrån lösta grundorsaker kommer prioritera annorlunda, ha ett
lärande systemperspektiv, ett systematiskt arbetssätt för att genomföra förändringar med
tillhörande verktygslåda för att hitta grundorsaker och genomföra förändring som inte
baseras på slumpmässiga antaganden.
Genomförandet av studien kan liknas vid en upptiningsfas i en förändring enligt Lewins
isbitsteori (Alvesson och Sveningsson, 2007, s.246). En angelägenhet om förändring har
skapats hos ledningen, vilka nu själva har ansvaret att genomföra en förändring förslagsvis
genom att först hantera grundorsakerna och sedan en återfrysning för att befästa
förändringen. Återfrysning kan göras genom att förändringen permanentas, och regelbundet
utvärderas för att säkerställa förändring. Lewins modell bygger på en förändring som
initieras av ledningen även om den förespråkar delaktighet från medarbetarna (Alvesson
och Sveningsson, 2007, s.246). Ett första steg kan vara att grundorsakerna löses inom
ledningen och som sen utformar strukturen. När strukturen sen ska implementeras i
organisationen kan ledningen se över hur de kan möjliggöra delaktighet i en sådan
förändring.
Jacobsen (2005, s.229) lyfter fram två strategier för förändring; E med fokus på formella
element och O med fokus på informella element. Utifrån den generella
förbättringsmodellen som presenterats passar den cykliska processen i strategi O bäst,
vilket främjar ett kontinuerligt och ständigt utvecklande av verksamheten. En cyklisk
process stämmer överens med det Willis et al. (2016, s.8) menar möjliggör
kulturförändringar. Förändringen kan föreslås ha en kombination av Jacobsens (2005,
s.229) strategier; upplägget av en cyklisk process, formella element av planering, mål och
uppföljning samtidigt som möjligheten till delaktighet beaktas när implementering ska ske i
organisationen. Som Bergman och Klefsjö (2012, s.48) framhåller gällande arbetets
utformning är det en fördel om de som ska utföra arbetet får vara delaktiga även i själva
utformningen.
I enlighet med Wenglén (2007, s.392) är ledarskapet en av chefers arbetsuppgifter.
Ledarskapet behöver anpassas till gruppens mognad i enlighet med ett situationsanpassat
ledarskap, vilket påverkas av att förändringar sker (Jansson och Ljung, 2011, s.251). En
mer instruerande ledarstil krävas initialt vilket skulle stämma överens med den styrande
strategi E (Jacobsen, 2005, s.229), samtidigt som strategi O möjliggör större delaktighet.
Ledningen bör inte tumma på planeringen och den styrning som krävs initialt även om
förändringen tar formen av en cyklisk process. Ju tryggare medarbetarna blir i situationen
kan styrning succesivt minskas och övergå i en mer stöttande roll för att sedan utforma en
tillitsbaserad ledning i enlighet med SOU 2018:38.
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Att utforma och förändra en kultur är givetvis någonting väldigt komplext speciellt när
kunskap på området saknas. Willis et al. (2016, s.8) har identifierat sex kriterier som
möjliggör kulturförändring; vision och handling ska vara i linje, inkrementella förändringar
inom en omfattande förändringsstrategi, främja distribuerat ledarskap, främja
medarbetarnas engagemang, skapa samarbetande interpersonella relationer och utvärdera
kulturella förändringar. Tolkning kan göras att ett genomförande av studiens identifierade
förbättringsmöjligheter utifrån föreslagen strategi som kompletteras med någon form av
kulturanalys och utvärdering är de rätta förutsättningarna för att kunna åstadkomma en
kulturförändring som stödjer arbetet med en struktur som utgår ifrån ursprungligt uppdrag.
5.3 Kopplingar till sjukfrånvaro och hälsa
Att ledningens prioriteringar är en grundorsak till identifierade förbättringsmöjligheter kan
tolkas utifrån det Wreder, Gustavsson och Klefsjö (2008, s.564) skriver att ledningen kan
antas påverka de aspekter som främjar medarbetarnas hälsa. På grund av ledningens
prioriteringar har samarbete, systematiska arbetssätt och strukturerat arbete inte varit
aspekter som beaktats vilket inte skapat rätt förutsättningar för medarbetarna att utföra
arbetet. När ledningen prioriterat kortsiktiga krav från externa kunder har inte
medarbetarnas behov av rätt förutsättningar prioriterats och viktiga delar i chefskapet har
inte utformats.
Orsaker till sjukfrånvaro finns kopplat till medarbetarnas känsla av delaktighet, utveckling
och inflytande över sin arbetssituation såväl som faktorer i ledningens syn och sätt att styra
organisationen samt deras närvaro och förtroende i verksamheten (Engström och Janson,
2008; Larsson, 2004; Wreder, Gustavsson och Klefsjö, 2008; Åkerlind, Jansson och
Ljungblad, 2013). När ledningen inte identifierat grundorsaker och inte utvärderar
genomförda insatser samtidigt som det finns kunskapsbrist kan det bidra till att de
omedvetna behoven hos medarbetarna inte blir identifierade eller tillgodosedda. Att
omedvetna behov inte tillgodosetts kan ha bidragit till upplevda brister hos medarbetarna
som i sin tur kan vara orsaker till den höga sjukfrånvaron.
Utifrån teorierna om att det är de omedvetna behoven som behöver tillgodoses för att nå
kvalitet (Bergman och Klefsjö, 2012, s.321) är det dem ledningen behöver identifiera och
hantera. När arbetet inte utvärderas går ledningen också miste om insikten om att annan
kunskap behövs, vilket i sin tur formar de prioriteringar ledningen gör. Det går att
argumentera för att arbetet mot mål som bygger på mening och stöds av en
organisationskultur som enligt Jacobsen och Thorsvik (2014, s.114) främjar tillit och
gemenskap är just de omedvetna behov som medarbetarna behöver ha tillgodosedda för att
det ska utgöra grunden i en långsiktig hälsa.
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Som tidigare föreslagits kan de fyra grundorsakerna ses som en kontinuerlig process som
bidragit till att upplevda problem kvarstår och i förlängningen skapar nya problem (figur
19). Den negativa cirkeln behöver brytas och på så sätt kunna generera positiva effekter
som stärker nästa steg.

Figur 19: Förändring från negativ cirkel till positiv cirkel (egen bild)
Om ledningen skulle förändra strukturen i linje med ursprungligt uppdrag, välja att anta de
kulturella principer som utgör hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling, utforma
ledarskap och arbetssätt utifrån ett tillitsbaserat arbetssätt, samt komplettera med verktyg
för att basera beslut på fakta och ständiga förbättringar skulle i den enklaste form kunna
definieras, i enlighet med det Wreder, Gustavsson och Klefsjö (2008, s.579) menar, som ett
ledningssystem som möjliggör högre måluppfyllelse och samtidigt främjar hållbar hälsa.
Det står nu upp till ledningen att själva ansvara för genomförandet av den förändring som
påbörjats i och med den här studien.

6.

Reflektion

6.1 Reflektion
Studien har omfattat en kartläggning av organisationens nuläge, ett önskat läge utifrån
ursprungligt uppdrag samt identifiering av förbättringsmöjligheter för att överbrygga gapet
mellan nuläge och önskat läge. Vidare finns konkreta förslag för att möjliggöra
implementering. Resultatet ska ses i relationen till den unika situation och grupp där
resultatet samlats in vilket ger brister i generaliserbarheten för en större population.
Däremot kan teoretiska ramverk som använts appliceras på andra situationer. Lösningarna
som sådana bidrar med en mer generell lösningsmodell applicerbara på fler än det specifika
problemet de ämnar vara en lösning på.
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Studiens uppkomna lösningsförslag ska ses som ett förslag på lösning av uppkomna
problem. Studiens utgångspunkt togs i teorier om arbetets utformning utifrån principerna i
offensiv kvalitetsutveckling för att främja hållbar hälsa. Då resultatet visat en avsaknad av
de principerna i organisationens nuläge visar denna studie inte på några motsättningar i det
argumentet. Eftersom implementering och utvärdering inte varit möjlig kan ett möjligt
införande av principerna och dess eventuella påverkan på medarbetarnas hälsa inte
utvärderas.
6.2 Metoddiskussion.
Studiens genomförande i form av aktionsforskning bottnade i ledningens önskan om att få
med sig ytterligare kunskap om hur upplevda problem kan lösas. Upplägget genom
workshop har bidragit till att skapa ytterligare förståelse för behovet av förändring samt
bidragit med ytterligare kunskap till deltagarna som bekantat sig med olika verktyg.
Deltagarna uttryckte själva vid genomförandets avslut att det varit nyttigt med en typ av
diskussioner som inte normalt förekommit i gruppen. Utformningen som en frigörande
aktionsforskning har slagit ut väl då studien möjliggör förändring i förhållanden i systemet
och att det bidragit till deltagarnas förståelse samt möjlig utveckling i den nuvarande
praktiken.
Tidsmässigt har studien genomförts utifrån satt projektplan. Inga större förändringar har
gjorts utifrån studiens initiala planering. Studiens upplägg utifrån PDSA-cykeln har
förenklat löpande avstämning mot planering efter varje avslutad fas och genomförandet har
skett enligt tidsplan.
Insamlingsmetoder har kompletterat varandra vilket bidragit till en bild av nuläget från flera
olika perspektiv. Om tidsramen tillåtit hade det varit ännu mer givande att inhämta
information om medarbetarnas uppfattning om situationen. Förstudien har bidragit med en
del information som varit användbar ur medarbetarnas perspektiv men fördjupad insamling
i de specifika problemen som studien adresserat hade varit givande. Genom att använda
ljudinspelning har möjligheten att gå tillbaka i observationerna varit värdefullt för att få en
sanningsenlig observation av de genomförda workshoparna.
Några av de föreslagna verktygen i bilaga 1 användes inte vid workshoparna som initialt
planerat. Orsaken var främst en felplanering i tidsåtgång och att resultatet från tidigare
tillfälle inte passat för att analysera med tänkta verktyg. Att verktygen inte använts har inte
ansetts påverka resultatet eftersom allt arbete efterföljts av djupare analys, men det har
därmed inte kunnat bidra till deltagarnas ökade förståelse för hur verktygen kan användas i
praktiken.
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Det var ett permanent bortfall från deltagarna i studien. Bortfallet har berott på att
deltagaren ej var närvarande vid tidsbokningen av deltagartillfällen och fick därför inte
möjlighet att påverka valet av dagar. Ett möjligt närvarotillfälle av deltagaren fick avbokas
på grund av andra hastigt uppkomna saker. Alla deltagare deltog dock i den avslutande
presentationen av arbetet för att stärka möjligheten till vidare implementering av
förbättringsmöjligheter. Studiens omfattning har inte tillåtit implementering av
identifierade förbättringsmöjligheter och inte heller utvärdering av resultatet. Det är dock
fullt möjligt för ledningen att själva fortsätta den cykliska process som studiens
genomförande har påbörjat.

7.

Slutsatser
Syftet med studien har varit att identifiera och möjliggöra implementering av
förbättringsmöjligheter i ledningens arbetssätt för att organisationen ska nå uppsatta mål.
Identifierade förbättringsmöjligheter är kopplade till fyra grundorsaker;
• Ledningens prioriteringar
• Ledningens bristande kunskap och förståelse
• Att ledningen inte identifierar grundorsaker
• Att ledningen inte följer upp och utvärderar sitt arbete
För att möjliggöra implementering har en generell förbättringsmodell presenterats med
tillhörande förslag om framtagandet av en verktygslåda samt förslag på hur förändringar
inom prioriteringar och lärande kan genomföras. Efterföljande har en prioriteringsordning
av identifierade förbättringsmöjligheter presenterats.
7.1 Hur kan ledningen förbättra sitt arbete för att organisationen ska nå uppsatta
mål?
Studiens syfte har också varit att säkerställa att ledingen arbetar med rätt saker. Ledningen
behöver främst genomföra strukturella förändringar i arbetet genom att utforma strukturen
utifrån ursprungligt uppdrag. Ledningen måste inhämta förståelse för och balansera olika
kundbehov och prioritera att skapa grunden för ett arbete med ursprungligt uppdrag. Utifrån
identifierade kundbehov behöver framgångsfaktorer formuleras i mål med tillhörande
strategi. För att de strukturella förändringarna ska ha effekt behöver arbetet stödjas av
kulturella principer. När ledningen implementerat en struktur utifrån ursprungligt uppdrag i
organisationen behöver ledarskap och arbetssätt utvärderas för att utvecklas mot ett
tillitsbaserat ledarskap och arbetssätt.
7.2 Hur kan ledningen implementera principer för offensiv kvalitetsutveckling i sitt
arbetssätt för bestående resultat?
Studiens syfte har också varit att säkerställa att ledningen arbetar på rätt sätt. Rätt sätt har
definierats av arbetssätt som utgår ifrån kulturella principer som stödjer det strukturella
arbetet. Ledningen kan implementera principer för offensiv kvalitetsutveckling i
verksamheten genom att bygga den formella kulturen utifrån principerna. För att arbeta
utifrån kunden i fokus behöver förändringar genomföras i strukturen utifrån ursprungligt
uppdrag.

Sida 57 av 76
Genom att implementera föreslagen förbättringsmodell med tillhörande verktygslåda skulle
möjliggöra implementering av ständiga förbättringar baserade på fakta vilket möjliggör ett
kontinuerligt arbete för bestående resultat. Ledningen behöver tillgodogöra sig kunskap och
utvärdera sina prioriteringar för att möjliggöra ett engagerat ledarskap. Genom
förändringar i lärande kan ledningen utveckla sitt eget arbete och i förlängningen
organisationens mot ett arbete som bygger på systemtänk i enlighet med vikten av en
helhetssyn.
7.3 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete
Studien har fokuserat på förändringar med fokus på ledningens arbete och förändringar
inom den egna gruppen. När förändringsarbetet nu tas över av ledningen bör
kommunikationen utvärderas i större utsträckning än vad som gjorts under studien.
Kommunikationsvägar och hur de används är avgörande för hur väl förändringar kan lyckas
i organisationen. Som nämnts i avsnitt 5.2.5 bör kulturförändring kompletteras med någon
form av kulturanalys vilket blir upp till ledningen att sätta sig in i och utforma.
Studien har inte utvärderat behovet av att arbeta utifrån principen arbeta med processer.
Som en del i förändringsarbetet kan ett arbete utifrån processer ge fördelar för att identifiera
värdeskapande aktiviteter och för att arbeta mot ursprungligt uppdrag. Ledningen bör därför
se över och utvärdera ett sådant arbete. Även principen allas delaktighet är något som inte
behandlats men bör ses över av ledningen då omfattningen av upplevd brist på delaktighet
återfinns i organisationen. Känslan av delaktighet och koppling till sjukfrånvaron gör det
till en viktig faktor för ledningen att se över i kommande arbete.
Implementering av förändringar och utvärdering av resultaten blir upp till ledningen att
genomföra. Studiens lösningsförslag och resultat återstår också för ledningen att utvärdera
efter genomförd implementering. Lösningsförslagen föreslår en lösning per grundorsak
vilket gör att alternativa lösningar finns att undersöka. Samtidigt kommer de upplevda
problemen att kräva vidare utveckling av faktiska lösningar, även om grundorsakernas
lösningar i teorin möjliggör implementering.
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Bilaga 1 Deltagarinformation - information för samtycke, metod och verktyg
Examensarbete förbättring av ledningens arbetssätt kring mål, vision och strategi,
industriell teknik 15hp, Uppsala Universitet
Information till deltagare i workshop.
Hej!
Du får den här informationen eftersom du valt att delta i examensarbetet kring förbättringar
av ledningens arbetssätt kring mål, vision och strategi. Informationen som följer innehåller
först en beskrivning av arbetets olika delar och hur planeringen för var och en av
workshoparna ser ut. Efter det så följer en förklaring till de olika verktyg som vi kommer
använda oss av under workshoparna. Verktygen som beskrivs kan komma att ändras under
arbetets gång beroende på det resultat vi får fram efter varje fas. Utöver den här
informationen så kommer det också en sammanfattning av teori som kan användas i ert
arbete.
Genom att delta vid möten och workshops ger du ditt samtycke till att det insamlade
materialet får användas i studien. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan under
arbetets gång välja att avbryta din medverkan genom att meddela mig. Ditt namn kommer
behandlas konfidentiellt och i det slutliga arbetet kommer inga namn användas. Utöver mig
så är det min ämnesgranskare vid Uppsala universitet som kommer ha tillgång till
namnuppgifter. Personer och organisationen kommer i arbetet att anonymiseras till att
nämnas enhetschefer och förvarsavdelning. Ljudupptagning kommer göras under
workshoptillfällena för att kunna återgå till insamlat material. Inspelningarna kommer ej
transkriberas. Material som samlas in under studiens gång kommer endast användas för
studiens avsedda syfte och efter avslutat arbete kommer materialet att förstöras. Den
slutliga rapporten kan komma att publiceras enligt riktlinjer för examensarbeten.
Syftet med studien är att identifiera och möjliggöra implementering av förbättringar i
ledningens arbetssätt för att organisationen ska nå uppsatta mål. Syftet är också att
identifiera förbättringar så att ledningen arbetar med rätt saker och att de arbetar på rätt
sätt. Till stöd för att genomföra syftet används följande frågeställningar;
3. Hur kan ledningen förbättra sitt arbete för att organisationen ska nå uppsatta mål?
4. Hur kan ledningen implementera principer för offensiv kvalitetsutveckling i sitt
arbetssätt för bestående resultat?
Examensarbetet är uppbyggt utifrån genomförandet av en självutvärdering. En
självutvärdering är ett arbetssätt för att mäta hur väl principer från offensiv
kvalitetsutveckling används i en organisation (Bergman och Klefsjö, 2012, s.556).
Självutvärderingen består av fyra faser:
• Planering
• Verksamhetsbeskrivning
• Analys
• Handlingsplan
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Det är genom dem här fyra faserna vi kommer arbeta tillsammans varav de tre senare
kommer att utföras i workshopform.
Planering. Planeringen består i att besvara frågorna varför, när, hur och vilka verktyg ska
användas. På planeringsmötet som är inbokat fredag 12/4 bokar vi in tider för när vi kan
utföra workshoparna, vi pratar igenom syfte, tillvägagångsätt och verktyg. För att
åstadkomma verksamhetsbeskrivningen kommer vi först samla in data genom att ni skriver
dagbok och fyller i ett skattningsverktyg samt att jag kommer utföra några observationer.
Vid planeringstillfället kommer dagboksuppgift och skattningsverktyg delas ut.
Workshop 1. Verksamhetsbeskrivning (tid 2x45): I den första workshopen kommer vi
att kategorisera och analysera det material som samlats in genom era dagboksanteckningar,
skattningsverktyg och mina observationer. Utifrån vårt sorterade material kommer vi att
skapa en verksamhetsbeskrivning – alltså en beskrivning av nuläget.
Verksamhetsbeskrivning är i grunden ett stort om omfattande arbete som görs genom hela
organisationen, men på grund av examensarbetets omfattning och tidsram så fokuserar vi
på er i ledningens arbete. Vi kommer att använda två sorteringsverktyg:
• Släktskapsdiagram
• Orsak-verkan-diagram
Vi kommer också gå igenom svaren i era skattningsenkäter och diskutera likheter och
eventuella skillnader. Resultatet från de tre verktygen sammanfattar vi i en
verksamhetsbeskrivning genom att besvara frågor. Exempel på frågor:
• Vilka arbetsuppgifter fokuserar vi på?
• Hur arbetar vi när vi utför våra arbetsuppgifter?
• Vad tycker vi att vi är bra på?
• Vad tycker vi att vi är dåliga på?
• Var har vi olika uppfattning?
• Vad är viktigt för oss att förbättra?
Workshop 2. Analys (3x45min). Analysfasen består av två delar; kartlägga ett önskat läge
och identifiera förbättringsmöjligheter.
Önskat läge. Det önskade läget består dels i att identifiera vad ni ska jobba med,
dels hur ni ska jobba. Det önskade läget hur ni ska jobba utgår ifrån principerna i offensiv
kvalitetsutveckling. För att identifiera ett önskat läge gällande vilka arbetsuppgifter ni
behöver fokusera på för att organisationen ska nå uppsatta mål kommer vi att använda:
• Träddiagram
Identifiera förbättringsmöjligheter. För att identifiera förbättringsmöjligheter
kommer vi att föra in resultatet från verksamhetsbeskrivningen och önskat läge i rätt
sak/rätt sätt-matris, samt använda brainstorming för att identifiera gap mellan nuläge och
önskat läge. Efter att vi identifierat förbättringsmöjligheter kommer vi prioritera dem
genom matrisdiagram 1.
• Rätt sak/rätt sätt-matris
• Brainstorming
• Matrisdiagram 1
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Workshop 3. Handlingsplan (2x45min). Handlingsplanen består av två delar;
lösningsförslag och implementeringsplan.
Lösningsförslag. Beroende på omfattning så väljer vi ut något eller några av de
högst prioriterade förbättringsmöjligheterna i föregående steg och genererar lösningsförslag
genom att använda träddiagram. Lösningarna ska sedan prioriteras med hjälp av
matrisdiagram 2.
• Träddiagram
• Matrisdiagram 2
Implementeringsplan. Sista delen som utförs i workshopform är att använda
brainstorming för att identifiera era krav på en implementering samt vilka resurser som
kommer behövas.
• Brainstorming
Era krav på en implementering kommer sedan kompletteras av mig utifrån teori för att
skapa en handlingsplan (efter avslutad ws). Handlingsplanen återkopplas till er.
Verktyg för att sortera och kategorisera data.
Släktskapsdiagram. Släktskapsdiagram används för att strukturera stora mängder
kvalitativa data (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 486). Oftast används ett släktskapsdiagram
för att genom brainstorming identifiera olika problem och hur de är besläktade med
varandra.
Vi kommer att göra en egen version och använda släktskapsdiagrammet för att strukturera
den insamlade data från era dagboksanteckningar och mina observationer. Syftet är att
kartlägga vilka arbetsuppgifter ni jobbar med. Vi kommer alltså på förhand ha det resultat
som ska struktureras och vi identifierar ett nuläge snarare än ett uttalat problem.
Att använda ett släktskapsdiagram kommer göras genom följande steg:
1. Definiera ämnet – Vårt ämne är definierat till Vilka arbetsuppgifter utför jag en
vanlig arbetsdag?
2. Besvara ämnet – identifiera ämnet i de egna dagboksanteckningarna, skriv ner/klipp
ut lappar
3. Gruppera resultatet i grupp utifrån släktskap
4. Upprepa grupperingen vid behov
5. Sammanfatta grupperna – permanenta resultatet
Figur 1 visar ett förslag på ett släktskapsdiagram över ämnet är vad arbetar jag med en
vanlig skoldag. Det finns inga på förhand bestämda släktskapsrubriker, utan dessa arbetar
ni själva fram utifrån det definierade ämnet.
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Figur 1: Exempel släktskapsdiagram
Orsak-verkan-diagram.
Orsak-verkan-diagram är ett verktyg som används för att analysera orsaker till identifierade
problem (Bergman och Klefsjö, 2012, s.244). Det kan också användas för att strukturera
kvalitativa data på ett systematiskt sätt. Vi kommer använda det för att strukturera data.
Släktskapsdiagrammets syfte var att sortera vad ni gör, orsak-verkan-diagrammet ska
sortera hur ni gör det. Grenarna representerar vart och en av principerna i offensiv
kvalitetsutveckling samt en gren för annat arbetssätt. Resultatet från era
dagboksanteckningar som identifierar hur ni går tillväga för att lösa en arbetsuppgift
kommer ni att sortera in under respektive gren.
Figur 2 visar ett orsak-verkan-diagram tänkt att användas i workshopen. Vart saker placeras
blir utifrån hur en uppgift genomförs snarar än vad det är för uppgift. I skoldags-exemplet i
figur 1 kan till exempel skapa ppt placeras under allas delaktighet om vi genomförde
uppgiften tillsammans, eller under annat om jag gjorde presentationen själv utan att först
rådfråga mina gruppkollegor.

Figur 2: Orsak-verkan-diagram över principerna i offensiv kvalitetsutveckling
Träddiagram. Användandet av ett träddiagram möjliggör att bryta ner problem,
idéer och kundönskemål i flera nivåer och mindre delar (Bergman och Klefsjö, 2012,
s.490). Vi kommer använda träddiagrammet för att identifiera era viktigaste arbetsuppgifter
för att organisationen ska nå uppsatta mål. Utifrån målen identifierar vi nyckelaktiviteter
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och deras underliggande delar som ni i ledningen ska arbeta med för att bidra till att målen
uppfylls. Nivåerna identifieras genom att besvara frågan; vilka aktiviteter måste vi göra för
att organisationen ska nå mål XXX.
Som exempel visar figur 3 ett träddiagram över de delar som behövs för att baka en kaka.
Alla delar behövs för att nå målet om en bakad kaka. Träddiagrammet kan innehålla fler
nivåer än angivet, exempelvis så räcker det inte att receptet innehåller ingredienser, vi
måste också veta mängden och sort på ingredienser, tillvägagångssättet kräver läsbarhet,
ordningsföljd osv. Genom att använda ett träddiagram på det här sättet identifieras viktiga
beståndsdelar som behövs för att nå målet.

Figur 3: Träddiagram över målet baka kaka
Rätt sak/rätt sätt-matris.
Inspirerad av SIQs managementmodell (SIQ, 2018), en excellencemodell som syftar till att
skapa balans mellan att göra rätt saker och att göra saker på rätt sätt, används en matris för
att kategorisera det insamlade materialet. Resultatet från träddiagrammet tillsammans med
principerna för offensiv kvalitetsutveckling är det som utgör definitionen av det som
återfinns i det gråa hörnet uppe till höger i figur 4. Tanken är att kategorisera materialet
från verksamhetsanalysen i matrisen för att synliggöra var det finns förbättringsmöjligheter.

Figur 4: rätt sak/rätt sätt-matris
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Matrisdiagram 1. Ett matrisdiagram strukturerar data för att åskådliggöra logiska samband
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.492). Matrisdiagrammet i figur 5 kommer användas för att
prioritera förbättringsmöjligheter genom en par-jämförelse för att hitta de högst prioriterade
förbättringarna. Förbättringsmöjlighet 1 jämförs med förbättringsmöjlighet 2,3,4,5 samt 6
och ges en poäng utifrån hur viktig den är i relation till de andra. De gråa rutorna kommer
att få omvänd skattningssiffra, exemeplvis om 2 anses mycket viktigare än 3 och ges 10p,
kommer 3 anses mycket mindre viktig än 2 och få 0,1p. Poängen räknas ihop i raden längst
till höger. De förbättringsmöjligheter som får högst poäng anses viktigast och tas vidare till
nästa fas.

Figur 5 Matrisdiagram 1 prioritering förbättringsmöjligheter
Matrisdiagram 2. Syftet med matrisdiagram 2 är precis som föregående diagram att få
fram en prioriteringssiffra. Matrisdiagram 2 har en liten annan utformning som åskådliggör
både förbättringsmöjligheter och potentiella lösningar. Matrisen används för att prioritera
lösningsförslagen genom att identifiera om en lösning kan vara effektiv på fler än en
förbättringsmöjlighet. Alla lösningsförslag ges ett relativt värde utifrån hur effektiv det är
på vart och en av förbättringsmöjligheterna. Värdena summeras och skapar ett
prioriteringsvärde för vart och ett av lösningsförslagen.
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7
6
7
12
9

lösningens relativa värde
6 mycket effektiv
3 effektiv
1 effektiv i begränsad omfattning

Figur 6: Matrisdiagram 2 prioritering lösningsförslag
Referenser:
Bergman, B. & Klefsjö, B., 2012. Kvalitet - från behov till användning. 5:4 red. Lund:
Studentilitteratur AB.
SIQ, 2018. SIQ Managementmodell Handbok. [pdf] tillgänglig via
https://www.tyreso.se/download/18.5ce7d3671668fbba770dfef0/1540897082779/SIQ_Man
agementmodell_Handbok_2018_1%20(1).pdf [hämtad 2019-04-08]
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Bilaga 2 Deltagarinformation - teori
Examensarbete förbättring av ledningens arbetssätt kring mål, vision och strategi,
industriell teknik 15hp, Uppsala Universitet
Information till deltagare i workshop.
Hej!
Här kommer lite teori som ingår i examensarbetet. Först en presentation av den teoretiska
utgångspunkt som ligger till grund för studien, sen en kort förklaring av vad offensiv
kvalitetsutveckling är och till sist lite kort om organisationsförändring.
Ni får den här informationen dels för att få förståelse för varför studien är uppbyggd på valt
sätt, dels för att ni ska kunna använda informationen när vi i workshoparna arbetar fram
förbättringsmöjligheter och lösningar. De värderingar som presenteras kan ni använda för
att utifrån det nuläge som vi kartlägger identifiera olika förbättringsmöjligheter. Teorin som
presenteras är inget absolut facit utan kan ses som bidragande till kunskap och möjlighet för
er att kunna skapa förbättringar i er verksamhet.
Utifrån förbättringsmöjligheter som identifieras i workshop 2 kommer jag eventuellt
komplettera med ytterligare teori samt ge lite mer teori kring implementeringsstrategier och
förändringsledning. Tanken är dels att begränsa mängden teori ni behöver ta till er samt att
inte låsa fast oss för mycket vid teorier från start beroende på vad som visas under arbetets
gång.
Begreppsdefinitioner (citerade Bergman och Klefsjö, 2012):
Kund – De som organisationen skapar värde för
Kvalitet – Kvaliteten på en tjänst är dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa
kundernas behov och förväntningar.
Offensiv kvalitetsutveckling – Att ständigt sträva efter att uppfylla, och helst överträffa,
kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt
förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som har fokus på organisationens
processer.
Teoretisk utgångspunkt
Den teoretiska utgångspunkten är en studie om att ledarskap utifrån principer i offensiv
kvalitetsutveckling möjliggör ett långsiktigt arbetssätt med högre måluppfyllelse som
samtidigt främjar friska medarbetare (Wreder, Gustavsson och Klefsjö, 2008). Den
teoretiska utgångspunkten är vald utifrån koppling till studiens problemformulering och
problemet med hög sjukfrånvaro och den delorsak om bristande målarbete som identifierats
i förstudien.
Studien föreslår att organisationer kan komma tillrätta med hög sjukfrånvaro dels genom att
lansera ett hälsoprogram i organisationen, dels arbeta långsiktigt utifrån ett ramverk som
bygger på offensiv kvalitetsutveckling, varav det senare är det vi kommer fokusera på
under examensarbetet. Studien menar att värderingarna i offensiv kvalitetsutveckling varit
värderingar som återfunnits hos den högsta ledningen i de studerade framgångsrika
organisationerna. Att integrera värderingarna i organisationen i kombination med utvalda
arbetssätt och verktyg menar författarna skapar ett brett ledningssystem som främjar hållbar
hälsa ur ett långsiktigt perspektiv (Wreder, Gustavsson och Klefsjö, 2008, s.579)
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Ta gärna en stund och läs igenom hela studien. Den finns bifogad i mailet tillsammans med
den här informationen.
Offensiv Kvalitetsutveckling
Att arbeta med kvalitetsfrågor som en integrerad del av verksamheten är det som utgör
grunden i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2012, ss.38-39). Begreppet
offensiv syftar till att det är ett aktivt förebyggande och förbättrande arbete snarare än att
släcka bränder och reparera. Utveckling syftar till att det dels är ett pågående arbete och
ingen punktinsats, dels själva utvecklingen av processer, dels att möjliggöra personlig
utveckling för dem som arbetar i processerna.
Ledningens engagemang är avgörande för ett lyckat arbete med kvalitetsfrågor. Om
ledningen inte tar frågorna på allvar och deltar i det praktiska arbetet kommer heller inte
medarbetarna att göra det. Utöver ledningens engagemang så bygger offensiv
kvalitetsutveckling på följande värderingar:
• Sätt kunderna i centrum
• Basera beslut på fakta
• Arbeta med processer
• Arbeta med ständiga förbättringar
• Skapa förutsättningar för delaktighet
Till det kommer vikten av att se saker ur en helhetssyn och att värderingarna samverkar
med varandra.

Figur 1: Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling
Kunderna i centrum.
Att sätta kunden i centrum innebär att utifrån kundens perspektiv förstå vad kundens behov
och förväntningar är och sedan utveckla produkter och tjänster utifrån det (Bergman och
Klefsjö, 2012, s.40-41). Det är också viktigt att se till de interna kunderna, medarbetarnas
behov och förväntningar och utveckla interna lednings- och stödprocesser utifrån det.
Ett slutligt mått på kvalitet är kundtillfredsställelse (Bergman och Klefsjö, 2012, s.319).
Det innebär alltså att det alltid är kunden som avgör i vilken grad verksamheten tillgodosett
dennes behov och förväntningar. Det blir alltså avgörande för verksamhetens kvalitet att
identifiera kunden, kundens behov och förväntningar samt forma verksamheten för att
tillgodose dessa behov.
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Basera beslut på fakta
Basera beslut på fakta är, precis som det låter, att göra underbyggda beslut som inte låter
slumpmässiga faktorer vara avgörande (Bergman och Klefsjö, 2012, s.42). För att kunna
fatta faktabaserade beslut krävs både att det finns underlag att fatta beslut utifrån samt att
strukturera och analysera underlaget korrekt. Bergman och Klefsjö (2012, s.43) menar att
problem i organisationer ofta uppstår för att man inte utvecklat tjänster och produkter
baserat på fakta om vad kundens behov faktiskt är. Problem uppstår också där
organisationer kan vara duktiga på att samla in data men har inte ett systematiskt sätt för att
analysera och agera utifrån den insamlade informationen.
Till hjälp för att sammanställa och analysera data finns bland annat de sju
förbättringsverktygen som är lämpliga för stora mängder numeriska data och de sju
ledningsverktygen som är lämpliga för verbala data. Att regelbundet samla in relevant
information, strukturera och analysera data med hjälp av lämpliga verktyg och därefter fatta
beslut och initiera förändring är grunden i en faktabaserad beslutsstrategi.

Figur 2: De sju förbättringsverktygen

Figur 3: De sju ledningsverktygen
I studien kommer vi, som ni fick information om i föregående deltagarinformation, främst
använda oss av verktyg från de sju ledningsverktygen. Verktygen för studien är valda
utifrån att vi främst kommer analysera och strukturera verbala data, vilket då bäst görs med
några utav ledningsverktygen.
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Arbeta med processer
En process är ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden (Bergman
och Klefsjö, 2012, ss.44-45). Processer i en organisation delas ofta in i tre grupper;
huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser. Figur 4 visar att huvudprocessens
huvudsakliga syfte är att tillgodose de externa kundernas behov, medan ledningsprocesser
och stödprocesser i huvudsak arbetar mot interna kunder. Ledningsprocesser består bland
annat i strategisk planering, målsättningsprocesser och revisionsprocesser. Lednings- och
stödprocesserna finns för att tillhandahålla resurser som huvudprocesserna behöver för att
tillgodose de externa kundernas behov. Stödprocesser kan exempelvis vara rekryteringsoch personaladministrationsprocesser.

Figur 4: Olika processer i en organisation
Att arbeta med processer innebär att se enskilda händelser som en del i en kedja av
aktiviteter och inte som en unik företeelse (Bergman och Klefsjö, 2012, s.45).
Arbeta med ständiga förbättringar
En grundregel i arbetet med kvalitet bygger på att det alltid finns ett sätt att åstadkomma
högre kvalitet med lägre resursåtgång (Bergman och Klefsjö, 2012, s.46). Regeln i
kombination med att kraven från våra kunder ofta förändras över tid kräver att
organisationer arbetar för att ständigt förbättra sin verksamhet.
En symbol för arbetet med ständiga förbättringar är förbättringscykeln PDSA – plan, do,
study, act (figur 5). Att följa stegen i cykeln möjliggör ett arbetssätt som initierar
förbättring baserat på fakta, genomförande av förbättring, utvärdering av genomförda
förbättring samt att dra lärdom utifrån utvärderingen för att sedan sätta igång en ny
planeringsfas.

Figur 5: PDSA-cykeln
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Notera att alla delar i cykeln har lika stor del i arbetet. Studerafasen i cykeln innebär att
kontrollera så att den genomförda förbättringen faktiskt ledde till den effekt som avsetts.
Om förändringen inte ledde till önskad effekt måste nya förslag tas fram, och om det gav
önskad effekt gäller det att permanenta förändringen och bibehålla den nya bättre nivån.
PDSA-cykeln kan användas på alla delar av en verksamhet. Att kontinuerligt planera och
utvärdera det arbete som utförs möjliggör förbättring i verksamhetens alla delar.
Skapa förutsättningar för delaktighet
Det är viktigt att möjliggöra för medarbetarna att vara delaktiga och aktivt få påverka beslut
och delta i förbättringsarbetet (Bergman och Klefsjö, 2012, s.48). Formuleringen av
värderingen allas delaktighet bygger på en positiv människosyn. Den som ges
förutsättningar att göra ett bra jobb och uppmärksammas för det kommer också att engagera
sig och bidra till förbättring i arbetet. För att lyckas skapa delaktighet så måste det som
hindrar delaktighet aktivt arbetas bort i organisationen. Delaktighet bygger också på den
egna individens ansvar och kräver att medarbetarna utvecklar sin självtillit, dialogförmåga,
målmedvetenhet, medskapandeförmåga och förmåga till erfarenhetslärande. Det är därför
viktigt att ledningen stödjer arbetet och utvecklingen av de egenskaperna (Bergman och
Klefsjö, 2012, s.49).
Utveckla ett engagerat ledarskap
Det kan inte nog understrykas hur viktigt ledarskapet är för ett lyckat kvalitetsarbete i
organisationer (Bergman och Klefsjö, 2012, s.50). Det är väsentligt för medarbetarnas
engagemang och delaktighet att ledare är trovärdiga, tydliga, duktiga på att kommunicera
och fungerar som föredömen. Ett bra ledarskap skapar trygghet, bidrar till bättre självkänsla
och självförtroende hos medarbetarna. För att nå kvalitet inom organisationen krävs det
ledningens engagemang i frågorna (Bergman och Klefsjö, 2012, s.399). Det kräver också
att ledningen ser över sina egna ledningsprocesser för att förbättra och samtidigt skapa
trovärdighet genom handling.
Det finns många definitioner av ledarskap. Bergman och Klefsjö (2012, s.402) skriver att
ledarskap handlar om att skapa en vision för organisationen tillsammans med medarbetarna
och på så sätt skapa en färdriktning för organisationen. Ledarskap handlar också om att
stödja medarbetarna i att röra sig i den riktning som bestämts och att motivera och inspirera
för att underlätta arbetet. För att visionen ska vara verksam måste den tydliggöras,
kommuniceras och förankras bland medarbetarna. Det ställer krav på ledarnas förmåga att
presentera, kommunicera och inspirera.
Vikten av en helhetsbild
Det är viktigt att se verksamheten och dess processer ur en helhetssyn för att uppnå kvalitet
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.51). En verksamhets olika delar påverkar alla systemet i sin
helhet. Genom att vara medveten om hur de olika delarna påverkar varandra och möjliggöra
samverkan de olika delarna emellan skapar man relationer där alla inblandade känner att de
har något att vinna. En systemsyn på organisationen innebär också att sätta verksamheten i
ett större sammanhang och öka samverkan med externa parter för att tillsammans förbättra
och effektivisera.
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Organisationsförändring
För att förändringar ska resultera i ett annat resultat än tidigare krävs det oftast att
människor ändrar sitt faktiska beteende (Jacobsen, 2005, s.108). Eftersom det är svårt att
direkt ändra hur människor beter sig görs organisationsförändringar på verksamhetens
struktur, kultur, system och strategier. Tanken är att genom att förändra medarbetarnas
kontext, och antaganden om att det finns kausala samband mellan kontext och beteende, så
kommer medarbetarna ändra beteende och därmed skapas ett annat resultat (Figur 6). När
exempelvis struktur och strategi ändras görs det med en önskan om att det ska leda till ett
annat resultat. Att enbart ändra strategi utan att det leder till något önskas sällan.

Figur 6: Tänkbara kausala samband vid organisationsförändring
Med det kan också sägas att en organisationsförändring inte har uppnåtts innan
medarbetarna ändrat sitt faktiska beteende (Jacobsen, 2005, s.109). Även om önskan med
förändringar oftast är att få ett förändrat resultat leder förändringsinitiativ ofta till olika
typer av utfall (Jacobsen, 2005, s.109-112).
1. Idealtypen – organisationen ändrar både formella och informella element som leder
till förändrat beteende som i sin kan mätas i resultatförändringar.
2. Beteendeförändring utan synliga resultat – organisationen förändrar formella och
informella element som leder till en beteendeförändring men utan att kunna påvisa
resultatförändring. Det kan tillexempel vara medvetna förändringar, som att få ner
antalet skadeincidenter, vilket ger en önskad förändring i beteende men inte
kommer påverka resultatsiffrorna. I andra fall när beteendeförändring sker men utan
synligt resultat har det ändrade beteendet inte varit kopplat till det huvudsakliga
problem som försökt lösas – en felbedömning utav vad som behöver förändras har
gjorts. En tredje variant är att vissa organisationer erbjuder komplexa tjänster vilket
gör det svårt att veta vilka förändringar som ger direkt avtryck i resultat.
3. Kulturförändring utan beteendeförändring – en förändring i centrala normer, värden
och uppfattning som inte leder beteendeförändring. Att endast förändra de
informella elementen utan justering av de formella ramar och reglerna kan medför
att förändringen inte får effekt på faktiskt beteende. Det kan också bero på att
medarbetarna ytligt antagit nya värden och centrala normer utan att de faktiska
bruksvärdena förändras. En sak sägs medan en annan sak görs.
4. Strukturförändring utan kultur- och beteendeförändring – att enbart förändra de
strukturella elementen i en organisation riskerar att leda till tomma förändringar.
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Det för att faktiskt beteende och tankar endast är löst kopplade till den formella
strukturen. Formell struktur är alltså väldigt löst förbundet med kultur, resultat och
beteende.
5. Strategisk inriktad symbolisk förändring – denna variant är en form av medvetet
hyckleri. Formella element förändras för att det ska se bra ut för omgivningen eller
uppnå externa förväntningar utan att det finns en önskan i organisationen om ett
faktiskt förändrat beteende.
6. Ingen förändring – ibland lyckas inte förändring av varken formella eller informella
element. Det kan till exempel ske om motståndet i organisationen mot förändring är
alldeles för starkt.
Referenser:
Bergman och Klefsjö, 2012, Kvalitet – från behov till användning 5e upplagan Lund:
Studentlitteratur
Jacobsen, 2005, Organisationsförändringar och förändringsledarskap Lund:
Studentlitteratur
Wreder, Gustavsson och Klefsjö, 2008, Management for sustainable health: A TQM‐
inspired model based on experiences taken from successful Swedish organizations,
International Journal of Quality & Reliability Management 25(6) ss. 561-584, Emerald
Group Publishing Limited https://doi.org/10.1108/02656710810881881
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Bilaga 3 Släktskapsdiagram över ledningens arbetsuppgifter
Sammanställning över ledningens dagboksanteckningar över arbetsuppgifter.

Figur 1: Släktskapsdiagram över ledningens arbetsuppgifter
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Bilaga 4 Sammanställning ledarskap nuläge vs tillitsbaserat ledarskap
Sammanställning ledarskap nuläge vs önskat läge
Nuläge
Uppges coachande - är transaktionsbaserat
Människsyn teori typ X
Yttre belöningar
Styr med incitamentsstruktur
Avvikelseledning - ingriper vid fel

Önskat läge
Transformativt
Människosyn teori typ Y
Utveckla vision och högre syfte
Styr med kultur, vision, anda
Inspirera genom symbolik och synlig rollfigur
Se individen
Utvecklande arbetsuppgifter

Coachande
Människosyn teori typ Y
Uppmuntra och stödja
Antyder alternativa lösningar
Individen ska hitta egna lösningar

Medledarskap
Människosyn typ teori Z
Ledarskap som en kollektiv process
Gemensamt ansvar för helhet och verksamhet
Chefens roll är stärkande
Kollektiv initiativförmåga

Not: Önskat läge utifrån Bergman och Klefsjö (2012, s.360) SOU 2018:38 (ss. 52, 428) och Jansson och Ljung (2011, s.253).

