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Abstract

Better and better day by day

Cecilia Uneram

Drivers for change like climate change, new technology, globalisation, demography
and values create challenges for public sector and municipalities in Sweden. Demands
for improvement and making the public sector more efficient increase. Focus on
quality becomes more and more important. Total Quality Management (TQM) with
values, techniques and tools need to be implemented to support organisations with
customer satisfaction in a fast changing world.
The aim of this bachelor thesis is to explore how a quality management system in
public sector can be designed. The Civil Services Department
(Samhällsbyggnadsförvaltningen) in Kinda Municipality in Sweden has been in focus in
this case study. In January 2018 a new organisation was introduced, and the Civil
Services Department was the department that was subject to the biggest changes
when several departments were merged. When the work started in the new form
several deficiencies and needs became apparent and it became clear that the new
organisation lacked necessary routines. Introducing TQM became a priority in order
to promote development in structure, culture and systematics as well as integrating
sustainable development.   
The research was initiated by conducting a theory study and creating a theoretical
framework based on a general improvement process with input, change process and
output. The framework contains theories of the PESTLE model, Maslows, sustainable
development, The cornerstone model, TQM, transactional and situation based
leadership, The PAV-model, change processes according to Janssen, Lewin, Kotter
amongst others, as well as culture of organisations and learning organisations. The
case study was carried out through interviews, observations, a survey and work
shops. In depth interviews were conducted in order to obtain knowledge of
sustainable change management and telephone interviews as well as internet research
suggested techniques, tools and implementation. The analysis was made by applying
the result and sorted based on the theoretical framework. 
The result from the case study shows that the importance of management
commitment cannot be stressed enough. It is necessary to create a sense of urgency
by ensuring there is a clear picture of the need for change. The introduction of a
quality management system is a change process where the present situation and the
need for change need to be mapped out followed by the creation of a change strategy.
It is necessary for the organisation to determine which principles to include in its
management system and which techniques and tools to use to support the principles.
The principles for sustainability should be integrated into the quality management
system to ensure a sustainable quality development. There is a value to employ a
n-step model for support and guidance throughout the change process. An
introduction model is suggested in which the initial phase requires the creation of
structure and systems. Membership in SIQ makes it easier to benchmark and share
knowledge and to participate in their network to receive support and aid. Creating a
culture of quality takes time and requires perseverance, constant learning from
mistakes and continuous improvement.
Key words: improvement, leadership, Management System, municipality, Public sector,
quality, sustainable change management, sustainable development, Total Quality
Management (TQM)
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Sammanfattning 

Förändringskrafter såsom klimatförändringar, ny teknik, globalisering, demografi och värderingar 

skapar utmaningar för den kommunala verksamheten i Sverige. Krav på förbättring och 

effektivisering av offentlig verksamhet ökar ständigt och kvalitetsfokus blir allt viktigare. 

Offensiv kvalitetsutveckling med principer, arbetssätt och verktyg som hjälper organisationer att 

ge kundtillfredsställelse i en snabbt föränderlig värld behöver genomföras. 

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur ett kvalitetsledningsarbete i en offentlig förvaltning 

kan utföras och Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kinda kommun i södra Östergötland har varit 

föremål för fallstudien. I januari 2018 införde kommunen en ny organisation och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen var den förvaltning som genomgick störst förändring då flera 

förvaltningar slogs samman till en gemensam. När verksamheten drog igång uppdagades brister 

och behov och det blev tydligt att rutiner som behövdes för den nya organisationen saknades. Det 

ansågs prioriterat att börja arbetet med att införa ett kvalitetsledningssystem som främjar 

utveckling inom områdena struktur, kultur och systematik och som dessutom integrerar hållbar 

utveckling. 

Uppsatsarbetet inleddes med en teoristudie och skapande av ett teoretiskt ramverk som bygger på 

en generell förbättringsprocess med input, förändringsprocess och output. Ramverket innehåller 

bland annat teorier om modellen PESTLE, Maslows behovstrappa, hållbar utveckling, 

Hörnstensmodellen, Total Quality Management/Offensiv kvalitetsutveckling, transaktionellt och 

situationsanpassat ledarskap, PAV-modellen, förändringsprocesser enligt Janssen, Lewin, Kotter, 

med flera samt organisationskultur och lärande organisation. Fallstudien genomfördes med hjälp 

av intervjuer, observationer, enkät och work-shops. Djupintervjuer genomfördes för att erhålla 

kunskap om hållbar förändringsledning och teleintervjuer och internetsökningar gav tips om 

arbetssätt, verktyg och införande. Analysen gjordes genom att resultatet applicerades och 

sorterades med utgångspunkt från indelningen i det teoretiska ramverket. 

Resultatet visar att vikten av ett engagerat ledarskap inte nog kan poängteras och behov av att 

skapa en känsla av angelägenhet, genom att säkerställa en tydlig bild över förbättringsbehov, är 

stor. Införandet av ett kvalitetsledningssystem är en förändringsprocess där nuläget och 

förbättringsbehov behöver kartläggas för att därefter ta fram en förändringsstrategi. 

Verksamheten behöver bestämma sig för vilka principer som ska ingå i deras ledningssystem och 

vilka arbetssätt och verktyg som ska stödja principerna. Hållbarhetsprinciperna bör integreras i 

kvalitetsledningssystemet för att säkerställa en hållbar kvalitetsutveckling. Det finns ett värde i att 

ha en n-stegsmodell att hålla sig till och få stöd av genom förändringsarbetet. En införandemodell 

föreslås där det inledningsvis handlar om att skapa strukturer och system. För att underlätta 

benchmarking och kunskapsuppbyggnad är det en fördel att bli medlem i SIQ (Swedish Institute 

for Quality) och delta i deras nätverk för att få stöd och hjälp. Att skapa en kvalitetskultur tar tid 

och det krävs uthållighet, ständigt lärande av misstag och ett kontinuerligt förbättringsarbete.  

 

Nyckelord: förbättring, hållbar förändringsledning, hållbar utveckling, kommun, kvalitet, 

kvalitetsledningssystem, ledarskap, offensiv kvalitetsutveckling, offentlig verksamhet, Total 

Quality Management (TQM) 
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”Jag lärt att hur åt helsike den hela än må gå 

Ska man bara hålla huvu't upp och säga så: 

Bättre och bättre dag för dag, 

Bättre och bättre dag för dag. 

Bara glädje hjärtat rymmer, 

Strunt i sorgerna och alla bekymmer! 

Om än ställningen är svag, så sjung med välbehag: 

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! 

Det går bättre och bättre dag för dag. 

Jämt och ständigt man oss glatt med krascher, skoj och extraskatt, 

Humöret rent utav jag skulle mist, 

Om jag inte, som ni sett, kunde ta det hela lätt, 

Gudskelov att man är optimist. 

När banker går kaputt och bringar andra med på fall 

Och själv jag följer med, så säger jag i alla fall: 

Bättre och bättre dag för dag, 

Bättre och bättre dag för dag. 

Alla får vi våra slängar, 

Lyckan hänger inte bara på pengar! 

Vid vart grundligt nederlag så hoppfullt sjunger jag: 

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! 

Det går bättre och bättre dag för dag.” 

 

Norrköping juni 2019 

Cecilia Uneram  
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1. Introduktion 

I introduktionskapitlet beskrivs bakgrund till studien samt syfte och frågeställningar.  

1.1 Inledning 

Den offentliga sektorn genomgick en rad reformer under 1900-talet. Under 60-, 70- och 

början av 80-talet handlade det om att hitta nya sätt att organisera den offentliga sektorn 

med målet att få stopp på skenande utgifter. På 90-talet handlade reformerna om 

konkurrens- och marknadsutsättning och målet var att tvinga fram högre kvalitet genom att 

slå ut lågkvalitetsaktörer (Karlsson, 2017, s.15). 

Klimatförändringar, ny teknik, globalisering, demografi och värderingar ändrar fortlöpande 

förutsättningarna för människor och samhällen över hela världen. Förändringskrafterna 

skapar utmaningar även för den kommunala verksamheten i Sverige och påverkar det 

kommunala uppdraget. I spåren av förändringskrafterna följer en rad trender såsom minskat 

regionalt och lokalt handlingsutrymme, stigande förväntningar på välfärden, hårdare 

konkurrens om kompetens, ökat fokus på landsbygden och ökade möjligheter att 

effektivisera med ny teknik (SKL, 2018). Ökad globalisering och ökade krav från allt mer 

medvetna kunder medför att offensivt kvalitetsarbete behöver genomföras inom alla 

sektorer av vårt samhälle, både inom det privata och offentliga (Bergman och Klefsjö, 

2012, s.11). Då krav på förbättring och effektiviseringar av offentliga verksamheter ständigt 

ökar blir kvalitetsfokus allt viktigare (Radnor och Walley, 2008, s.13). Inom skola, vård 

och omsorg är det till och med ett lagstadgat krav på uppföljning och utveckling (SFS 

2010:800, SOSFS 2011:9).   

Kvalitet definieras som en produkts ”förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar” (Bergman och Klefsjö (2012, s.24). Offensiv 

kvalitetsutveckling (Total Quality Management, TQM) handlar om att skapa ökad 

kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång (Bergman och Klefsjö 2012, s.13). Kvalitet, 

miljö och arbetsmiljö integreras i allt större utsträckning och har det hållbara samhället som 

det gemensamma målet (Bergman och Klefsjö 2012, s.11). Hållbar utveckling definieras i 

FN-rapporten Vår gemensamma framtid som ”utveckling som möter nutidens behov utan 

att riskera möjligheten för kommande generationer att möta sina behov” (Gröndahl och 

Svanström 2015, s 32). 

TQM är ett system med principer, arbetssätt och verktyg som hjälper organisationer att ge 

kundtillfredsställelse i en snabbt föränderlig värld (Hellsten och Klefsjö, 2000, s.243). 

Genom TQM ges bättre prestanda och lönsamhet (Hansson och Klefsjö, 2003, s.72), men 

för att nå framgång med införande av offensiv kvalitetsledning krävs ofta en 

kulturförändring, långsiktighet, resurser, ledningens kunskap och engagemang (Bergman 

och Klefsjö, 2012, s.424). När offensiv kvalitetsutveckling förs över till den offentliga 

sektorn betraktas det ibland som en del av The New Public Management (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s.430). Av Kinda kommunstyrelses reglemente framgår att de ska utforma 

ett kvalitetsarbete baserat på de sju principerna kundfokus, ledarskap, medarbetarnas 

engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för hållbarhet, ekonomi och måluppfyllelse och 

arbeta efter kommunens styr‐ och kvalitetsmodell samt fastställd budgetprocess (Kinda, 

2019). 
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1.2 Problembeskrivning  

I januari 2018 införde Kinda kommun en ny organisation med endast tre stora 

förvaltningar/nämnder, Vård & omsorg, Bildning och Samhällsbyggnad, samt en liten KS-

förvaltning/nämnd. Organisationsförändringen genomfördes relativt snabbt och den har 

ännu inte satt sig fullt ut. Samhällsbyggnadsförvaltningen var den förvaltning som 

genomgick störst förändring då flera förvaltningar slogs samman till en gemensam. Det var 

också den förvaltning som saknade permanent chef fram till september 2018. Något som 

självklart påverkat förändringsarbetet stort. När verksamheten drog igång uppdagades 

brister och behov och det blev tydligt att rutiner som behövdes för den nya organisationen 

saknades (Almasian, 2019). 

Det anses prioriterat att börja arbetet med att införa ett ledningssystem som främjar 

utveckling inom områdena struktur, kultur och systematik. Struktur behöver skapas med 

arbetssätt och verktyg som stödjer principerna för hållbar kvalitetsutveckling. Kulturen 

behöver sättas genom överenskomna principer och engagerat ledarskap där cheferna har 

goda kunskaper om kvalitet och hållbar utveckling. Systematik behöver skapas med 

ständiga förbättringar som utgår från tydliga värdeskapande processer. Det handlar om att 

skapa en stabil grund att stå på i det fortsatta förbättringsarbetet. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur ett kvalitetsledningsarbete i en offentlig 

förvaltning kan utföras. För att nå syftet har följande frågeställningar använts: 

• Vilka åtgärder behöver vidtas för att skapa förutsättningar för ett införande av ett 

kvalitetsledningssystem?  

• Hur kan ett kvalitetsledningssystem utformas? 

• Hur kan en verksamhet gå tillväga för att införa ett kvalitetsledningssystem? 

• Vad krävs för att skapa en hållbar förändringsledning av verksamheten, det vill säga 

uthållighet över tid och förändring i linje med hållbar utveckling? 

1.4 Avgränsningar  

Arbetet har utförts i Kinda kommun med avgränsningen Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Det motstånd som uppstår i samband med förändring beaktades inte inom ramen för 

arbetet.  
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2. Teori 

I teorikapitlet redovisas de teorier och tidigare forskning som bedöms vara till nytta för att 

svara på studiens frågeställningar och syfte. Kapitlet inleds med att det teoretiska 

ramverket presenteras varefter en beskrivning av teorier för förändringens input, innehåll 

och output följer. Det är genom dessa teorier och modeller som ämnet studerats och ligger 

till grund för analysen av erhållet resultat. 

2.1 Den teoretiska bakgrunden  

Isaksson (2005) skrev i Kvalitetsmagasinet om processledning för hållbar utveckling och 

presenterade en generell förbättringsprocess med klassisk input, ledningsprocesser, 

operativa processer och stödprocesser, som resulterar i en output. Denna uppsats teoretiska 

ramverk har utgått från denna modell i sin grundstruktur och kapitelindelning, vilket ses i 

figur 1. Figuren visar också hur de olika delarna i en förändringsprocess, från ett nuläge till 

ett nyläge, hänger ihop. 

 

Figur 1: Teoretisk översikt över förbättringsprocess avseende införande av 

kvalitetsledningssystem och hållbar förändringsledning (inspiration av Isaksson, 2018, 

s.49). 

2.2 Förändringens input 

Förändringens input handlar om förbättringsbehov och drivkrafter (Isaksson, 2018, s.49). 

Förändringar kan beskrivas som planerade eller framväxande. I planerade förändringar 

föregås implementeringen av noggranna analyser och välformulerade planer med stöd av n-

stegsmodeller enligt vilka förändringen genomförs som en serie av olika steg. En 

framväxande förändring växer fram under längre tid genom små och ofta lokala initiativ 

(Sveningsson och Sörgärde, 2014, s. 39). 
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2.2.1 Förändrings-/förbättringsbehov 

Kotter (2012, s.20) menar att vi från 60-talet har gått från en norm som handlade om 

stabilitet och ett motto som gick ut på att om något inte var trasigt skulle det inte lagas, till 

dagens förändringstakt som ingen trodde vara möjlig. En globaliserad ekonomi har skapat 

både fler risker, men också möjligheter som tvingar verksamheter till dramatiska 

förbättringar inte bara för att konkurrera utan för att överleva. Kotter (2012, s.194) anser att 

organisationer behöver lära sig hantera att förändring är det nya konstanta tillståndet och att 

livslångt lärande är det som behövs för att möta framtiden.  

Vid ett tydligt upplevt förändringsbehov, där människor är motiverade och förstår varför, 

blir förändringen enklare (Forslund, 2016, s.331). Om förändring till exempel är initierat av 

ekonomisk kris eller klagomål från kunder är det mindre kontroversiellt än om enbart 

chefer i en organisation upplever det nödvändigt. Motivation till förändring uppstår om det 

går att påvisa ett gap mellan nuläget och önskat läget, alternativt att hänvisa till vad som 

sker på marknaden och i omvärlden.  

2.2.2 Drivkrafter 

Isaksson (2018, s. 47) menar att det i många fall behövs externa drivkrafter för att få saker 

att hända. Kuipers, Higgs, Kickert, Tummers, Grandia, och van der Voet (2013, s.15) lyfter 

exempel på drivers of change såsom förändrade kundbehov, ny teknik och finansiella 

kriser. Pollitt and Bouckaert (2004) definierar fem generella krafter som påverkar 

förändring i offentliga verksamheter – socioekonomiska krafter, kännetecknande drag hos 

politiska system, elitistiskt beslutsfattande gällande önskad och trolig förändring, 

förekomsten av förändringshändelser såsom skandaler och kännetecknande drag hos 

administrativa system. SKL’s framtidsprognos Vägval för framtiden – utmaningar för det 

kommunala uppdraget mot år 2030 lyfter de övergripande förändringskrafterna 

globalisering, demografi, klimatförändringar, teknik och värderingar (SKL, 2018, s.5). Det 

finns behov av förändringar och tillika förbättringar för att möta dessa krafter och de 

trender som följer därav. De trender som lokaliserats som tros påverka kommuners, 

landstings och regioners uppdrag de närmaste 10 åren är:  

1. Minskat lokalt och regionalt 

handlingsutrymme 

2. Stigande förväntningar på 

välfärden 

3. Hårdare konkurrens om 

kompetens 

4. Ökad polarisering 

5. Ökad bostadsbrist 

6. Ökat fokus på landsbygden 

7. Förändrat medielandskap 

8. Minskad tillit 

9. Ökade möjligheter att 

effektivisera med ny teknik 

10. Ökat kommunalt fokus på 

integration 

11. Ökad osäkerhet i världen 

12. Fler geopolitiska konflikter 

13. Från kunskaps- till 

nätverkssamhälle (SKL, 2018, s.5)

Karyotakis och Moustakis (2014, s.41) menar att den offentliga administrationen förändras 

snabbt vilket gör det extremt viktigt att förbättra effektiviteten i den offentliga servicen.  

Behovet för offentliga organisationer att ta en strategisk roll i det omgivande näringslivet 

och pågående förändringar leder dem till principerna i TQM och användning av verktyg 

såsom självskattning. 
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2.2.2.1 PESTLE 

En modell för att analysera drivkrafterna till förändring är PESTLE som är en akronym för 

med första bokstäverna i de sex omvärldsfaktorerna Politik, Ekonomi, Sociokultur, Teknik, 

Miljö (egentligen engelskans Environmental) och Juridik (egentligen engelskans Law) 

(Forslund, 2016, s.68). 

2.2.2.2 MASLOWS BEHOVSTRAPPA 

Ett grundläggande behov och drivkraft som människan har är att överleva (Gulliksson och 

Holmgren, 2015, s 38). De primära behoven handlar om fysiologiska basala behov för att 

kunna fungera. De sekundära behoven, som går att vara utan, men som är det människan 

strävar efter för att få ut mer av livet. Maslow har beskrivit detta som en behovstrappa, med 

fem olika steg som påvisar hur människan klättrar på stegen allt eftersom behoven uppfylls. 

Det första trappsteget handlar om ekologisk hållbarhet och de andra fyra om social 

hållbarhet. 

1. Grundläggande fysiska behov – luft, vatten, mat, sömn 

2. Trygghet –vi skapar en trygg situation personligt och finansiellt med fysiskt säker, 

hälsa, jobb och omvårdnad i livets olika skeden. 

3. Gemenskap –vänskap med familj och tillhörighet i gruppen. 

4. Uppskattning – Självkänsla, respekt och status. 

5. Självförverkligande – Att kunna välja en livsstil och att bli det du vill vara. Andligt 

och kulturellt stimulerad (Gulliksson och Holmgren, 2015, s 38). 

2.2.2.3 HÅLLBAR UTVECKLING, UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG) OCH AGENDA 

2030 

I september 2015 beslutade FN’s generalförsamling om 17 globala mål för en ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030 (se figur 

2). Dessa mål är en del av resolutionen Agenda 2030 (Regeringen, 2019). 

 

Figur 2: De 17 globala målen i Agenda 2030 (Regeringen, 2019). 

Regeringen har en ambition om att Sverige ska vara ledande i Agenda 2030-genomförandet 

och vara en internationell förebild. Om världen ska klara av att uppnå de 17 globala målen 

till 2030 krävs genomgripande förändringar och kraftfulla åtgärder och hela samhället 

måste vara delaktigt (Regeringen, 2019). Det är mycket som står på spel vilket FN för länge 

sedan definierat. Om vi misslyckas är det troligt att vi kan ”riskera möjligheten för 

kommande generationer att möta sina behov” (Gröndahl och Svanström, 2015, s.32).  

En modell som ofta används för att kunna kommunicera, analysera och bedöma 

utvecklingen av hållbar utveckling består av tre dimensioner - miljö/ekologi, 

samhälle/sociokulturella aspekter samt ekonomi. En utveckling som tar hänsyn till alla tre 

kravområden och därmed ligger i det område som överlappar mellan de tre cirklarna kan 

ses som hållbar (se figur 3, s.6) (Gröndahl och Svanström, 2015, s.35). 
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Figur 3: Hållbar utveckling (fritt enligt Gröndahl och Svanström, 2015, s.35). 

2.3 Förändringens innehåll 

Förändringens mission handlar om det som förändringen avser att åstadkomma. 

Förändringens innehåll och tillika förändringsprocessen handlar om lednings-, operativa 

och stödprocesserna samt de resurser som behövs för förändring (Isaksson, 2018, s.49). 

2.3.1 Ledningsprocesser 

2.3.1.1 LEDA MOT OFFENSIV KVALITETSUTVECKLING 

Offensiv kvalitetsutveckling, den svenska versionen av Total Quality Management (TQM), 

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

och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är 

engagerade och som har fokus på organisationens processer” (Bergman och Klefsjö, 2012, 

s.38). Dessa hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling kan också beskrivas i 

Hörnstensmodellen (se figur 4, s.7). Hörnstensmodellen bygger på en helhet där en kultur 

med värderingar (principer) utgör dess hörnstenar. Grunden utgörs av ett engagerat 

ledarskap som med kunden i centrum baserar beslut på fakta, arbetar med processer och 

ständiga förbättringar samt skapar förutsättningar för delaktighet. Offensiv 

kvalitetsutveckling ses ibland som en filosofi, men också som ett ledningssystem (Bergman 

och Klefsjö, 2012, s.40). 
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Figur 4: Hörnstensmodellen (fritt enligt Bergman och Klefsjö, 2012, s.40). 

Engagerat ledarskap är helt avgörande för offensiv kvalitetsutveckling och utgör grunden i 

Hörnstensmodellen. Bergman och Klefsjö (2012, s.50) trycker oerhört starkt på vikten av 

ett engagerat ledarskap för att åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling. 

Chefer behöver vara trovärdiga, tydliga och skickliga för att skapa engagemang och 

delaktighet hos medarbetarna. Ett gott ledarskap skapar god självkänsla hos medarbetarna 

genom att visa uppskattning för den de är och skapar även gott självförtroende genom att 

bekräfta det de gör. Kuiper et al (2013, s.23) beskriver att ledarskap är ansett som en viktig 

förändringsdrivare. Kotter (2012, s.183) beskriver ledarskapet som en nyckelfaktor för att 

hantera framtidens allt snabbare förändringar och mer konkurrenskraftiga omgivning. Ur 

ledarskapsperspektiv är det en utmanande balansgång mellan att vägleda människor i en 

viss riktning och att pusha för hårt. Det gäller att visa tillit och ge handlingsutrymme vilket 

kräver ett skifte från top-down till bottom-up ledarskap (Bergvall-Kåreborn, Bergquist och 

Klefsjö, 2009, s.13). 

Kunden i centrum är centralt i en modern syn på kvalitet. Det handlar om att sätta sig in i 

kundens perspektiv och förstå vad den vill ha och behöver, men inte bara de externa 

kunderna utan även de interna, det vill säga medarbetarna (Bergman och Klefsjö, 2012, 

s.40). Kundbegreppet har förändrats över tid och gått från att enbart avse köparen till en 

bredare mening som avser både interna och externa kunder (Hellsten och Klefsjö, 2000, 

s.241). Inom den offentliga sektorn används begreppen medborgare, brukare med mera, 

men kund nyttjas nu allt oftare. Karlsson (2017, s.236) skriver om problematiken med 

kundbegreppet inom offentlig verksamhet. Här har kunden inte den valfrihet och 

förhandlingsmöjlighet som tidigare definierat kundbegreppet. Kritiken kring att använda 

ordet kund i offentlig sektor handlar om att det för tankarna till en handelssituation som inte 

anses lämplig för det offentligas uppdrag. Frågan som ställs är också om den offentliga 

sektorn ska förändra sin verksamhet utifrån ett subjektivt mått såsom kundnöjdhet. 

Karlsson drar dock slutsatsen att skilja på tjänsteproduktion och myndighetsutövning och 

gällande det sistnämnda så ska hänsyn inte tas till kundnöjdhet då det riskerar att bli ett 

rättssäkerhetsproblem. 
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Basera beslut på fakta är en viktig hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling. Det handlar om 

att samla in och strukturera fakta och därefter analysera fakta så att slumpfaktorer inte får 

betydelse. Det kräver kunskap om variation och förmåga att skilja verkliga orsaker från 

”brus”. Fakta som behövs är både kring kundernas behov och önskemål och om själva 

produktionsprocessen (Bergman och Klefsjö, 2012, s.42).  Idag finns stora möjligheter 

offentlig verksamhet att med hjälp av informationsteknik ta in, bearbeta och analysera stora 

mängde data som ger ökad transparens och värdefull kunskap för att styra och utvecklas 

verksamheterna (Innovationsrådet, 2013). 

Arbeta med processer är ytterligare en hörnsten och där processer avser ”nätverk, bestående 

av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden” (Bergman och Klefsjö, 2012, s.44) 

Isaksson (2018, s.14) har utvecklat definition ytterligare och skriver ”Ett nätverk av 

aktiviteter som återkommer, med hjälp av resurser, omvandlar input till output för 

intressenter”. Ledning av processer kräver mätningar som stödjer den förra principen 

basera beslut på fakta. Processledning är ett arbetssätt för förbättring, både operativt och 

strategiskt (Isaksson, 2018, s.13) För att öka värdeskapandet i verksamhetens aktiviteter ska 

systemets processer stå i fokus och styrningen fokusera på att skapa ett så störningsfritt 

flöde som möjligt (Innovationsrådet, 2013). 

Arbeta med ständiga förbättringar är den tredje viktiga hörnstenen. Bergman och Klefsjö 

(2012, s.46) utrycker det som att den som slutar bli bättre snart slutar att vara bra. En 

välkänd symbol för ständig förbättring är Demings förbättringscykel – PDSA (Plan, Do, 

Study, Act). Svensson (2004, s.37) skriver att extern efterfrågan på kvalitet ständigt ökar 

och därför är ständiga förbättringar av varor och tjänster nödvändiga. Även utan den 

externa drivkraften är ständiga förbättringar motiverade utifrån ett kostnad-nytta-perspektiv  

Hörnsten nummer fyra handlar om att skapa engagemang och förutsättningar för 

delaktighet hos medarbetarnas. Engagemang och delaktighet åstadkoms genom delegation 

av ansvar och befogenheter. Kommunikation, delegation och utbildning är viktiga 

nyckelord i arbetet. Basen är en positiv människosyn där medarbetare som får 

förutsättningar att göra ett bra jobb och får bekräftelse för det hen åstadkommer kommer att 

engagera sig och bidra till förbättringar (Bergman och Klefsjö, 2012, s.48). Kotter (2012, 

s.105) menar att förändringar inte kommer kunna ske såvida inte många människor hjälps 

åt och att medarbetare varken vill eller kan hjälpa till om de känner sig maktlösa. För att 

skapa möjlighet för medarbetare att påverka förändringsarbetet krävs en tydlig 

kommunikation av visionen, rätt strukturer, utbildning och informations- och 

personalsystem som går i linje med visionen samt att konfrontera de chefer som 

undergräver den nödvändiga förändringen (Kotter, 2012, s.119). Att skapa delaktighet hos 

medarbetarna är inget nytt. Roethlisberger och Dickson (Sveningsson och Sörgärde, 2014, 

s.75) anförde redan 1950 att det vid förändringar är viktigt att lyssna på och ta intryck av 

medarbetarnas kunskaper. 

Offensiv kvalitetsutveckling kan ses som ett ledningssystem som består av en helhet med 

principer, arbetssätt och verktyg – PAV (se figur 5, s.9) (Isaksson 2018, s.7).  
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Figur 5: PAV- principer, arbetssätt och verktyg (fritt enligt Isaksson, 2018, s.7). 

2.3.1.2 LEDA FÖRÄNDRING 

”Speed of change is the driving force. Leading change competently is the only answer” 

(Kotter 2012, s.x,i). Det mest troliga menar Kotter (2012, s.34) är att omvärlds-

förändringarna kommer öka och trycket på förändring likaså. Därmed blir den rationella 

lösningen att lära mer om vad som skapar framgångsrik förändring och att dela den 

lärdomen till en större grupp människor.  

Kotter (2012, s.28) poängterar starkt att management och ledarskap inte är samma sak. 

Management är en serie av processer som håller komplicerade system och teknik smidigt 

rullande. De mest betydelsefulla aspekterna av management inkluderar planering, 

budgetering, organisering, bemanning, uppföljning och problemlösning. Ledarskap däremot 

är en serie processer som skapar organisationer i första hand och anpassar dem till de 

förändrande omständigheter som råder. Ledarskap handlar om att beskriva hur framtiden 

kommer se ut, få med medarbetare i linje med visionen och inspirera dem att förverkliga 

visionen trots hinder och motstånd. Framgångsrik transformation är 70-90 % ledarskap och 

10-30 % management. 

Studier av effektiva ledare visar att de använder en kombination av transaktionellt och 

transformativt ledarskap (Forslund, 2013, s.288). Vid ett transaktionellt ledarskap betonas 

utbytet mellan organisationen och medarbetaren där ledaren motiverar genom att anspela på 

medarbetarens egenintresse. Ett transformativt ledarskap siktar mot att tillfredsställa ett 

högre behov och ett djupgående engagemang genom fyra processer – idealiserande 

inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulering och individuell hänsyn. 

Forslund (2013, s.287) skriver att transformativt ledarskap kan kopplas till Maslows 

behovsteori där medarbetaren lyfts steg för steg genom att söka efter gemenskap, status och 

självförverkligande och till och med kan ta ännu ett steg och motiveras att arbeta för en sak 

som är större än den själv. 

Situationsanpassat ledarskap (se figur 6, s.10) bygger på antagandet att ledarens agerande 

behöver anpassa efter uppgiftsmognaden hos medarbetarna (Tonnquist, 2014, s.282). 

Inledningsvis när medarbetarna har låg kunskap om arbetsuppgifterna behövs en 

instruerande stil och när uppgifts-mognaden ökar behövs en mer coachande stil och därefter 

stödjande. När medarbetarens kompetens ökat kan ledaren gå över till delegerande ledarstil.  
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Figur 6: Situationsanpassat ledarskap (fritt enligt Tonnquist, 2014, s.282). 

Ledarbeteenden behöver anpassas till det skede som förändringsarbetet befinner sig i, vilket 

kräver ett flexibelt ledarskap, och ledaren behöver inta olika roller vartefter förändringen 

fortskrider (se tabell 1) (Langstrand och Lundquist, 2015, s.42). Inledningsvis krävs ett 

konsensussökande ledarskap och senare i processen behövs ett mer resultatorienterat och 

ibland till och med auktoritärt ledarskap. 

Tabell 1:  

Sammanfattning av ledarbeteenden i en förändringsprocess 
Initiering Förankring Genomförande Uppföljning 

Sätta sig in i och 
övertyga sig själv om 
förändringen 
Göra nulägesanalys 
Säkerställa stöd och 
ledning från team 
Skapa visioner och 
övergripande planer 
Förbereda sig själv för 
olika reaktioner och 
scenarier 

Inspirera, förklara och 
motivera 
Skapa gemensam 
målbild 
Vara synlig och 
tillgänglig 
Lyssna och diskutera 
Hantera oro och 
motstånd 
Inventera behov hos 
medarbetare och 
verksamheten 
Fatta beslut om 
genomförande 

Genomföra enligt beslut 
och planer 
Tydliga krav och rak 
kommunikation 
Utmana och uppmuntra 
Hantera oror och 
motstånd 
Förmedla trygghet och 
förtroende 

Utvärdera mål och 
delmål 
Erkänna människor och 
fira resultat 
Låsa fast förändringar 
Utveckla strategi och 
vision för fortsatt arbete 
Höja ribban och utmana 
gruppen 

Not: Källa Langstrand och Lundquist, 2015, s.38. 

Langstrand och Lundquist (2015, s.44) sammanfattar en rad råd för ett gott 

förändringsledarskap:  

- Koppla rätt ledarbeteende till respektive fas 

- Ett löst definierat förändringsinitiativ kräver ett demokratiskt ledarskap 

- Kommunikation är nyckeln till en framgångsrik förändring  

- Bromsa och gasa för att hålla ihop gruppen 

- Fira framgångar och utmana gruppen 

- Förvänta inte att processen är linjär (Langstrand och Lundquist, 2015, s.44) 
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2.3.1.3 LEDA FÖR HÅLLBARA RESULTAT 

Hållbara resultat kan ses som hållbara över tid och dessutom som hållbara utifrån 

principerna för hållbar utveckling. De tre delarna kvalitet, arbetsmiljö och miljö integreras i 

allt större utsträckning och har det hållbara samhället som det gemensamma målet 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s.11). Isaksson (2018, s.7) menar att hörnstensmodellens 

principer behöver kompletteras när förbättringsarbetet inriktar sig mot hållbar utveckling. 

Kundfokus blir ett intressentfokus (där kunden är en del) och utöver det tillkommer 

helhetssyn (systemtänkande), öppenhet (insyn) och mångfald. 

 

Figur 7: Utvecklad Hörnstensmodell för hållbar utveckling (fritt enligt Isaksson, 2018, s.7).  

SIQ (Swedish Institute for Quality) skriver att deras medlemmar, oavsett om de är 

offentliga eller privata, stora eller små, har en gemensam syn på kvalitetsutveckling och 

förbättringsarbete – ett ständigt pågående arbete som mer och mer vävs ihop med 

hållbarhetsfrågor och innovation (SIQ, 2019). De menar att de som uthålligt prioriterat 

arbetet med kvalitetsutveckling får nöjdare medarbetare, nöjdare kunder och också en mer 

hållbar verksamhet såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. Deras medlemmar har 

ofta lyckats gå ifrån ett fokus på verktyg till en kvalitetskultur där framgångsfaktorerna för 

innovation, hållbarhetsarbete och processutveckling vävs ihop. 

Att skapa en kvalitetskultur tar tid. Alvesson (2015, s.236) trycker på behovet av uthållighet 

i kulturförändringar, vilket står i kontrast till idealet om snabba resultat och pressen att på 

kort tid påvisa tydliga förändringar. Att som chef vilja sätta sin egen prägel och påvisa 

handlingskraft är något helt annat än en ambitiös kulturförändring. Om nya idéer och 

förfaringsätt ska få verkan måste de förankras i och stödjas av människors tänkande och 

värderingar. Kotter (2012, s.164) menar att det krävs år av arbete och erfarenhet av nya 

visioner, erfarenheter och värden innan en ny kultur skapas. Kulturförändringen kommer 

sist, inte först. 

För att kunna verka för en hållbar samhällsutveckling krävs en helhetssyn och förmåga att 

förstå konsekvenserna av olika valmöjligheter (Gröndahl och Svanström, 2015, s.161. 

Systemtänkande kan ses som ett redskap för att förstå och bedöma olika handlingar och 

förståelse för hur olika komponenter utgör delar i större system vilket är viktigt för att 

kunna optimera världen på rätt sätt och undvika suboptimering. 
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2.3.2 Operativa processer 

2.3.2.1 SKAPA INTRESSE FÖR FÖRÄNDRING 

Isaksson (2018, s.48) beskriver att huvudprocessen skapa intresse för förändring kan delas 

in i delprocesserna: Skapa en känsla av angelägenhet – Få till en ledande koalition – Sätta 

mål och ta fram handlingsplan. Det går i linje med Kotter (2012, s.23) som menar att det är 

avgörande att skapa en känsla av angelägenhet och därefter skapa en styrande koalition, 

utveckla en vision och strategi samt kommunicera förändringsvisionen. 

2.3.2.2 INFÖRANDE AV TQM 

Hansson och Klefsjö (2003, s.73). menar att införande av TQM handlar om 

organisationsutveckling och därmed spelar kunskap om förändringsledning stor roll. De 

anser att implementeringen ska starta med ett engagerat ledarskap för de överenskomna 

principerna, allas delaktighet och kundfokus (Hansson och Klefsjö, 2003, s.71). En 

nödvändighet för att lyckas med införandet är att ledare diskuterar och motiverar fördelarna 

med TQM (Hansson och Klefsjö, 2003, s.74) 

Införande av TQM innebär en förändring av det traditionella ledarskapet och 

verksamhetskulturen. Fokus behöver flyttas från att till exempel se vad aktiviteter kostar till 

att istället se vad som uppnås, se tabell 2 (Karyotakis och Moustakis, 2014, s.34). 

Tabell 2:  

Grundläggande skillnad mellan traditionell ledning och TQM 
Traditionellt management TQM 

Prioritering baserad på kostnader Prioritering baserad på kvalitet 

Kvalitet kostar Kvalitet vinner 

Kravnivåer Ständiga förbättringar 

Reaktivt förhållningssätt Proaktivt förhållningssätt 

Kvalitet eller kvantitet Kvalitet och kvantitet 

Kostnad eller kvalitet Kostnad och kvalitet 

Seniora chefer ansvariga för kvalitet Seniora chefer medansvariga för kvalitet 

Betoning på kvalitetskontroll Fokus på att förebygga defekter 

Accepterad nivå på defekter Återställa brister/defekter 

Produktorientering Marknadsorientering 

Vem är ansvarig Hur löser man problemet 

Fokus på produktion Fokus på produktdesign, process och produktion 

Misstro till kostnaden för kvalitet Systematiska kostnadsmätningar 

Bristfälliga kvalitetskällor: medarbetare Bristande kvalitetskällor: chefer och medarbetare 

Korrigera eller gömma brister Upptäcka och utforska kvalitetsproblem 

Kvalitetsansvar: avdelningen för kvalitet Kvalitetsansvar: alla funktioner i organisationer 

Kvalitet är ett tekniskt problem Kvalitet är ett lednings – och tekniskt problem 

Not: Fritt enligt Karyotakis och Moustakis, 2014, s.34. 

Ungefär en femtedel av alla excellence-intitiativ fallerar och det beror på svag ledning, 

ineffektiva strategier, brister i kunskapsspridning, strategisk planering och kontinuerliga 

förbättringar. De tre C:na – commitment, culture och cost, det vill säga engagemang, kultur 

och kostnader, lyfts som avgörande för ett framgångsrikt införande (Metaxas och 

Koulouriotis, 2014, s.500). Metaxas och Koulouriotis (2014, s.497) poängterar vikten av att 

både arbeta med hårda och mjuka faktorer. Hårda faktorer anges som produktdesign, 
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affärsprocesser och resultat. Med mjuka faktorer pekar de på ledarskap, kultur samt HR och 

medarbetarnas engagemang. 

Implementeringsarbetet ska alltid börja med att identifiera de principer (core values) som 

ska karaktärisera organisationen. Nästa steg är att definiera arbetssätt som passar för 

organisationen och som stödjer principerna. Därefter kan passande verktyg identifieras och 

användas på ett effektivt sätt för att stödja arbetssätten (Hellsten och Klefsjö, 2000, s.243). 

2.3.2.3 PROCESSFÖRBÄTTRING OCH FÖRÄNDRINGSMODELLER 

Processförbättring består av delprocesserna: Uppskatta förbättringspotential – Hitta de 

grundläggande orsakerna till förbättringspotentialen – Hitta lösningar – Införa förbättringar 

– Utvärdera resultat och förbättringsprocess (Isaksson, 2018, s.49). 

För att lyckas med förändring behövs rationellt arbete. En bra start är då att använda 

systematiska förhandlingsmodeller som har tydliga steg. Dessa används vid planerade 

förändringar som uppstår genom avsiktliga beslut (Forslund, s.329). Det finns ett antal 

förändringsmodeller såsom PDSA, DMAIC, Jansens fyrarummare, Lewins tregstegsmodell 

och Kotters åttastegsmodell som är generella. Det finns också modeller som specifikt 

handlar om införande av TQM såsom Kanjis förändringsmodell och Hansson och Klefsjös 

förändringsprocess. Det finns kritik riktat mot dessa typer av n-stegmodeller då de tenderar 

att förenkla för mycket och skapa en känsla av att förändringsarbete är linjärt. Generella 

koncept behöver anpassas till de förhållanden som råder i verksamheten (Alvesson, 2015, 

s.219). Det finns ett behov av att inventera organisationens aktuella utmaningar och skapa 

en nulägesbild och därefter ta fram förändringsstrategi och bedöma konsekvenserna 

(Langstrand och Lundquist, 2015, s.5). 

PDSA. Arbetet med ständiga förbättringar symboliseras av förbättringscykeln PDSA som 

står för Plan-Do-Study-Act som ursprungligen togs fram av Shewhart och sedan utvecklats 

av Deming (Bergman och Klefsjö, 2012, s.232). 

• Plan - planera för förbättring 

• Do - genomför förändringen 

• Study/Check - analysera resultaten 

• Act - agera och lär (Bergman och Klefsjö, 2012, s.46). 
 

Janssen fyrarummare. Janssen (Tonnquist, 2014, s.348) beskriver förändring som fyra rum. 

En rörelse genom fyra psykologiska skeden där förflyttning går från nöjdhet till censur 

(som styrs av försvar av det gamla) vidare till förvirring och avslutningsvis, när det gamla 

ges upp, inträder förnyelsefasen. 

”Nuläget” Omvärld ”Önskat läge” 

 
 
Dåtid 

1 Nöjdhet 
Det är bra som det är. 

Varför ändra? 

4 Förnyelse  
Inspiration  

Engagemang 

 
 
Framtid 

2 Censur 
Försvar av det gamla 

3 Förvirring 
Acceptera, Ge upp, 

”Vändpunkt” 

 Inre värld  
Figur 8: Förändringens fyra rum (fritt från Tonnquist, 2014, s.348). 
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Lewins förändringsmodell. Lewin (Svenningsson och Sörgärde, 2014, ss.77-78) har en 

känd förändringsmodell med en isbitsmetafor som grund. Den beskrivs de i tre stegen - 

Upptining, Förändring och Återfrysning.  

• Upptining - förbereda förändringen genom att skapa en förståelse för att det är 

nödvändigt. Behovet kan tydliggöras genom att synliggöra problem och brister som 

är omedvetna och därmed framkalla angelägenhet genom att visa gapet mellan 

verkligt och önskat läge. Det leder till reflektion och handling om medarbetarna 

dessutom känner sig trygga och vågar tillgodogöra sig förändringsidéerna. 

• Förändring – själva arbetet, till exempel förändring av tänkande, agerande eller 

rutiner inom organisationen. Detta steg kräver mycket kommunikation, uppmuntran 

och stöd från hela organisationens medarbetare. I detta skede är jämförelse med 

andra organisationer viktigt. 

• Återfrysning – handlar om att aktiviteter, såsom nya arbetssätt, metoder och rutiner 

som ger resultat av förändringsarbetet, får fäste och ger varaktiga organisatoriska 

avtryck (Svenningsson och Sörgärde, 2014, ss.77-78). 

Till skillnad från klassisk behaviorism, där fokus är riktat mot människors beteende och en 

tro på att de kan styras med stimuli såsom belöningar, menar Lewin (Sveningsson och 

Sörgärde, 2014, s.76.) att förändringar av tänkande, beteende och rutiner uppnås genom 

fokus på gruppdynamik. Han menar att människor påverkas och styrs av gruppens logik 

och normer.  

Kotters åttastegsprocess. Kotter (2012, s.23) har tagit fram en åttastegsmodell för en lyckad 

förändring. 

1. Skapa en känsla av angelägenhet. Viktigt i detta skede är att undersöka marknads- 

och konkurrensförhållanden samt identifiera hot och möjligheter. 

2. Skapa ett styrande koalition genom att sätta samman en grupp som har 

förändringsmandat och få gruppen att arbeta som ett team 

3. Utveckla en vision som kan fungera styrande och strategier som konkretiserar 

möjligheterna att uppnå visionen. 

4. Kommunicera förändringsvisionen. Utnyttja alla tillfällen att kommunicera visionen 

och strategin och låt den styrande koalitionen vara förebild avseende det agerande 

som förväntas. 

5. Skapa handlingsutrymme och ge befogenheter till medarbetarna genom att ta bort 

hinder, förändra system som undergräver visionen och uppmuntra risktagande och 

nytänkande. 

6. Synliggör kortsiktiga vinster. Planera för att synliga framsteg tidigt i arbetet och 

belöna dem som genomför dem. 

7. Konsolidera framsteg och producera fler förändringar. Ropa inte hej för tidigt utan 

nyttja trovärdigheten som följer med snabba förändringar i syfte att ytterligare driva 

på förändringar av system och strukturer som hindrar. Rekrytera och utveckla 

medarbetare som kan implementera förändringsvisionen och fortsätt löpande förnya 

förändringsarbetet genom nya projekt, teman med mera.  

8. Förankra nya arbetssätt i organisationskulturen. Centralt är att skapa bättre resultat 

genom kund- och produktivitetsorienterat beteende, bättre ledarskap och mer 

effektivt management. Artikulera kopplingen mellan nya beteenden och 

framgångar. Säkerställ medel för att säkerställa ledarskapsutveckling och succession 

(Kotter, 2012, s.23). 
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Kanjis förändringsmodell för införande av TQM. Kanjis (1996, s.333) modell har fyra 

stadier och följer Demings förbättringscykel PDCA (se figur 9).  

1. Plan – identifiering av områden och förberedelser 

2. Do – managementförståelse och engagerat ledarskap 

3. Check – förbättringsprocess, identifiera och lös kvalitetsbrister 

4. Act - kritisk analys, befäst framgångar och sätt nya mål (Kanji, 1996, s.333). 

 

 
Figur 9: PDCA-modell för implementering (fritt enligt Kanji, 1996, s.334). 

Hansson och Klefsjös förändringsprocess mot TQM. Hansson och Klefsjös (2003, s.80) 

modell för införande av TQM består av aktiviteter i kombination med att arbeta med 

värderingar som tillsammans med arbetssätt och verktyg skapar en kvalitetskultur. 

Modellen är framtagen för små företag men rekommenderas även för stora. Denna 

värderingsstyrda modell består av tre faser: 

1. Skapa en samsyn kring förändringsbehov och hur förändringen ska ske. Principer 

(värderingar) att utveckla i detta skede är engagerat ledarskap och medarbetarnas 

delaktighet. 

2. Etablera en struktur med tvärfunktionella team och utbilda och träna för att arbeta 

mot gruppens mål. Principerna att fokusera på i detta skede är medarbetarnas 

delaktighet och kundfokusering. 

3. Arbeta enligt strukturen (i fas 2) och utbilda och öva på att arbeta mot målbilderna 

och utvärdera löpande förändringsprocessen. Fokusera på principerna processfokus, 

faktabaserade beslut och ständiga förbättringar (Hansson och Klefsjö, 2013, s.79) 
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Do
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Tabell 3:  

Översikt av förändringsmodeller  
Forskare Typ av förändring Modellens innehåll Modellens viktigaste aktiviteter 

Deming  Generell 
förbättringsmodell 

Fyra steg PDSA 
Plan – Do – Study - Act 

Lewin Förändringsmodell Tre faser Upptining – Förändring - Återfrysning 

Kotter Generell 
förbättringsprocess 

Åtta steg Skapa känsla av angelägenhet 
Skapa ett styrande koalition 
Utveckla en vision 
Kommunicera förändringsvisionen 
Skapa handlingsutrymme 
Synliggör kortsiktiga vinster. 
Konsolidera framsteg och producera fler 
förändringar. 
Förankra nya arbetssätt i 
organisationskulturen 

Kanji Förändringsmodell 
för införande av 
TQM 

Fyra stadier Identifiering av områden och förberedelser 
Managementförståelse och engagerat 
ledarskap 
Förbättringsprocess, identifiera och lös 
kvalitetsbrister 
Kritisk analys, befäst framgångar och sätt nya 
mål. 

Hansson 
och Klefsjö 

Förändringsprocess 
mot TQM 

Tre faser Skapa samsyn 
Etablera struktur 
Arbeta enligt struktur 

Not: Bergman och Klefsjö, 2012, s.46, Svenningsson och Sörgärde, 2014, ss.77-78, Kotter, 

2012, s.23, Kanji, 1996, s.333, Hansson och Klefsjö, 2003, s.80. 

Kuipers et al. (2013, s.22) har i en litteraturstudie angående förändringsledning i offentlig 

verksamhet listat faktorer som definierar framgång: adekvata resurser, förekomsten av 

incitament för att stödja förändringen, respons från många intressenter, nyttjande av flera 

roller och även definitionen av framgång. Pimentel och Major (2016, s.1009) har gjort en 

studie för att finna nycklar till framgång vid implementering av TQM i offentlig 

verksamhet. De har identifierat indikatorer som leder till lyckat resultat och presenterar 

dem i en klassisk input-output-model. Input är de tillgångar verksamheten har - människa, 

process och kultur. Huvudprocessen och själva transformationen består av planering, 

styrka, engagemang, delaktighet och kommunikation vilket leder till output i form av 

resultat och kunder Rad (2006, s.620) har studerat hur organisationskulturen påverkar 

implementeringen av TQM och menar att de bästa TQM-resultaten uppnås när en öppen, 

samarbetsvillig och samverkande kultur skapas av ledningen och stöds av organisatoriskt 

lärande, teamarbete och kundfokus. För att nå framgång med TQM måste ledningen 

säkerställa att TQM värden och principer genomsyrar alla delar av organisationen – 

strukturen, ledningsstilen, träning, kommunikation, belöningssystem och processer. 
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2.3.4 Stödprocesser 

Stödprocesserna handlar om att använda arbetssätt och verktyg för förbättring (Isaksson, 

2018, s.49) 

2.3.4.1 ARBETSSÄTT FÖR FÖRBÄTTRING 

Arbetssätt som stödjer förbättring (och tillika kvalitet) är till exempel kundcentrerad 

planering, självutvärdering, processledning, benchmarking, kompetensutveckling och 

måldelning (Isaksson, 2018, s.6). 

Självutvärdering definieras som ”en omfattande och systematisk utvärdering av en 

organisations aktiviteter och resultat baserat på någon modell för offensiv 

kvalitetsutveckling” (Bergman och Klefsjö (2012, s. 556). Självutvärdering handlar om ett 

arbetssätt för att mäta hur väl de antagna principerna för offensiv kvalitetsutveckling har 

bidragit till organisationskulturen och hur systematiskt och omfattande arbetet är. 

Utvärderingen består av de fyra faserna planering, verksamhetsbeskrivning, analys och 

handlingsplan, vilket också hänger samman med de fyra faserna i förbättringscykeln PDSA 

vilket beskrivs i figur 10 (Svensson, 2004, s.47). 

Figur 10: Modell för självutvärdering med de fyra faserna kombinerade med PDSA-cykeln 

(fritt enligt Svensson, 2004, s.47). 

Processledning är ett centralt arbetssätt inom TQM och en viktig del i ett 

kvalitetsledningssystem (Isaksson, 2018, s.46) Processledning är ett sätt att organisera, leda 

och ständigt förbättra en organisations processer – en systematisk metod.  Processer delas 

ofta in efter funktion med huvud-, stöd- och ledningsprocesser (Isaksson, 2018, s.15).  

Processynsätt är en utgångspunkt för effektivisering och kvalitetssäkring (Isaksson, 2018, 

s.12) Att kartlägga processer bidrar till att alla får en gemensam bild av verksamheten och 

det skapar en helhetssyn och inriktning på att förbättra helheten i stället för enbart en 

avgränsad del (Isaksson, 2018, s.15) 

Benchmarking är enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.476) ett arbetssätt för att hitta 

möjligheter till processförbättringar. Processjämförelser kan göras internt, med konkurrent, 

funktionellt (med en erkänt bra organisation i ett liknande område) eller allmänt (med den 
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erkänt bästa organisationen oberoende av verksamhetsområde). Det är viktigt att alla har 

samma syn på hur informationen ska hanteras då utbytet och lärandet via 

processjämförelser bygger på förtroende. Benchmarking handlar inte om att kopiera utan 

kräver en självanalys och förmåga att översätta och överföra arbetssätt till den egna 

organisationen. 

2.3.4.2 VERKTYG FÖR FÖRBÄTTRING 

Verktyg som stödjer förbättringsarbete och kvalitet är bland annat processkartor, 

kvalitetsverktyg och SIQ’s managementmodell (Isaksson, 2018, s.6). 

Kvalitetsledningssystem är ”organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är 

nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet” (Bergman 

och Klefsjö, 2012, s.503). Exempel på standard för kvalitetsledningssystem är ISO 9000 

Standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 utgår från sju principer för 

kvalitetsledning – kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, 

förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering (Bergman och Klefsjö, 2012, 

s.516). Det finns även andra sätt att bygga upp ett kvalitetsledningssystem där ett exempel 

är FR2000 som är skapat av Företagarnas Riksförbund. För ISO och FR finns möjlighet till 

certifiering (Bergman och Klefsjö, 2012, s.525). 

Det har utvecklats flera olika verktyg för självutvärdering där de mest välkända är Malcolm 

Baldridge National Quality Award, European Quality Award och Swedish Quality Award 

(SIQ) (Svensson, 2004, s.49). Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit 

fram ett utvärderingsverktyg – Kommunkompassen – som belyser kommuner utifrån ett 

medborgar- och brukarperspektiv och de har utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun (SKL, 

2019).  

Kommunkompassen startade 2002 och det har gjorts 160 utvärderingar på drygt 100 

kommuner. Kommunkompassen har även använts som utvärderingsverktyg sedan 2003 av 

Kvalitetsmässan. Vart annat år utses Sveriges kvalitetskommun, bland annat med hjälp av 

kriterierna i kommunkompassen. Fördelar med verktyget är att det ger en helhetsanalys 

utifrån ett kommunövergripande perspektiv, ett stöd för utvecklings- och förbättringsarbete, 

och stöd för jämförbarhet med andra kommuner och möjlighet till lärande av goda exempel. 

Verktyget mäter fyra perspektiv – kommunen som en demokratisk arena, 

produktionssystemet, kommunen som arbetsgivare och kommunen som samhällsbyggare. 

Verktyget är indelat i åtta områden: 

1. Offentlighet och demokrati 

2. Tillgänglighet och brukarorientering 

3. Politisk styrning och kontroll 

4. Ledarskap, ansvar och delegation 

5. Resultat och effektivitet 

6. Kommunen som arbetsgivare – personalpolitik 

7. Verksamhetsutveckling 

8. Kommunens om samhällsbyggare (SKL, 2019) 

Alla områden poängsätts genom värdering av svaren på cirka 200 frågor, där 800 poäng är 

maxresultat. Utvärderingen i Kommunkompassen genomförs av ett team på två personer, 

en representant från SKL och en från en kommun som jobbar bra med kvalitetsfrågor. 

Teamet läser in sig på kommunens arbete och på plats genomförs gruppintervjuer under två 
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dagar med representanter från kommunledning (politiker och tjänstemän), 

förvaltningschefer, enhetschefer och facken. Den tredje källan för information är hemsidan. 

Allt sammanställs i en skriftlig rapport som belyser de åtta områdena med styrkor och 

förbättringsområden. Kommunen bestämmer själva vad de sedan vill åtgärda. I 

grundkonceptet ingår även en återföring på plats i kommunen där förtydliganden kan göras. 

En genomförd utvärdering kostar 85 000 kronor (SKL, 2019). (Se bilaga 1 för 

analyskriterier.)  

SIQ (2019) har tagit fram flera verktyg som stöd för kvalitetsutveckling.  De har som grund 

utvecklat en forskningsbaserad managementmodell (SIQ Managementmodell) som utgår 

från de tre hörnpelarna kultur, struktur (arbetssätt och verktyg) och systematik. Modellen 

fokuserar på faktorer som leder till verksamheters framgång såsom att skapa värde 

tillsammans med kunder och intressenter, fokusera på medarbetarskapet och att etablera en 

kultur och arbetssätt där värdeskapande processer hela tiden förbättras. Modellen bygger 

förutom på dessa framgångsfaktorer också på en struktur och systematik som behövs för att 

utveckla verksamheter och hållbarhet genomsyrar och går som en röd tråd genom hela SIQ 

Managementmodell. I ett första steg rekommenderas att delen Fakta om verksamheten 

arbetas fram och ger ramarna för utvärdering som sedan görs enligt huvudkriterierna 

Kunder och intressenter, Ledning, Medarbetare och Processer och Resultat som i sin tur 

består av delkriterier. Självutvärdering görs enligt utvärderingsmatris (se bilaga 2). som 

skapar dynamik genom utvärdering och förbättring av organisationens arbetssätt för 

förbättringar Utvärdering kan även göras som extern utvärdering genom SIQ Diplomering 

som kan leda till att organisationen blir nominerad till Utmärkelsen Svensk kvalitet. 

Övriga verktyg är SIQ Framgångsinsikt, SIQ Snabbstart, SIQ Management Index och SIQ 

Kvalitetskulturindex (SIQ, 2019). SIQ Framgångsinsikt är ett verktyg som baseras på SIQ’s 

framgångsfaktorer och används framför allt för reflektion och samtal kring 

kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. SIQ Snabbstart är utformad som en enkät med 

målbilder och baseras på SIQ Managementmodell. SIQ Management Index synliggör 

kopplingen mellan arbetssätt och resultat. Verktyget syftar till att visualisera var 

organisationen står idag i förhållande till modellens framgångsfaktorer. SIQ 

Kvalitetskulturindex mäter beteenden som präglar arbetsplatsen. SIQ är ett nationellt icke 

vinstdrivande institut som är instiftat av regeringen med uppdrag att vara ett samlande, 

pådrivande och resursskapande organ för nationell utveckling inom kvalitetsområdet. SIQ 

driver nationella kvalitetsutmärkelser och nätverk, samordnar forsknings- och 

utvecklingsprojekt inom kvalitetsutveckling och skapar, samlar och sprider kunskap för ett 

långsiktigt och hållbart förbättringsarbete.  

2.3.5 Resurser 

Med resurser avses vanligen kapital, utrustning och personal och är något som behövs för 

att en process ska fungera och resurser behöver en ägare (Isaksson, 2018, s.18).  

2.3.5.1 10 M 

Generiska resurser som behövs för att lösa kvalitetsarbete kan kategoriseras som 10M – 

Management, Metod, Människa, Mätning, Maskin, Material, Miljö, Marknad, Medel och 

Mission (Isaksson, 2018, s.18).  



Sida 20 av 92 

 

2.4 Förändringens output 

Förändringens output handlar om det resultat som förändringen åstadkommer (Isaksson, 

2018, s. 49).  

2.4.1 Bestående kvalitetskultur  

Alvesson (2015, s.234) menar att för att någotsånär öka sannolikheten för framgångsrikt 

arbete med att förändra en organisationskultur bör grundläggande aspekter beaktas såsom 

realistiska ambitioner, fokus på hur människor uppfattar sin verklighet snarare än trubbigt 

formulerade värderingar samt att jobba med både dialog och push. Kulturförändring är 

ingen quick fix utan kräver en långsiktig och uthållig ansats. 

Det är väldigt viktigt att poängtera att kvalitetsförbättringar uppnås genom ömsesidig 

ansträngning från alla medarbetare (Karyotakis och Moustakis, 2014, s.41). Därför är det 

avgörande att odla ett mindset för kvalitet – en kvalitetskultur – som genomsyrar hela 

organisation för att alla medarbetare ska vara mogna och redo att acceptera 

ledningsmodellen. Det krävs att regelbundet engagemang för kvalitetsfrågor från högsta 

ledningen för att principerna för TQM ska vara en bestående del av organisationskulturen.  

Betoning på ständigt lärande och förbättring medför en positiv kultur som ger 

beteendeförändring som borgar för bestående kvalitetskultur (Rad 2006, s.620). Lewin 

menar att lärande och delaktighet är de stora nyckelprocesserna för att skapa bestående 

beteendeförändringar (Burnes, 2004, s.996). 

2.4.2 Hållbar förändringsledning 

Hållbar förändringsledning avseende bestående över tid har beskrivits i föregående stycke. 

Hållbar förändringsledning avseende hållbar utveckling och att lyfta in 

hållbarhetsperspektiven i kvalitet- och ledningsarbetet lyfts av Isaksson (2018, s.49) som 

anser att det finns en stor outnyttjad potential i att kombinera TQM och hållbar utveckling. 

Han menar att processbaserade systemmodeller både kan användas för att beskriva nuläge 

och förbättringsarbete för de tre perspektiven (Tripple Bottom Line – People, Planet och 

Profit), vilket kan understödja arbetet för en hållbar utveckling. 

Langstrand och Lundquist (2015, s.8) skriver att forskningen ger tydliga indikationer på att 

flexibelt ledarskap är viktigt för ett framgångsrikt och hållbart förändringsarbete. En duktig 

förändringsledare behöver känna in vilka behov som finns både hos medarbetarna och i 

organisationen och även i vilket skede förändringsarbetet befinner sig i (Langstrand och 

Lundqist, 2015, s.42). 

2.4.3 Lärande organisation 

Forslund (2013, s.356) menar att även offentliga organisationer måste hänga med i 

utvecklingen då efterfrågan på nya tjänster är stor och mycket händer inom vård, skola, 

miljö, energi med mera. Det går inte nöja sig med att göra som de alltid har gjort. Det krävs 

ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att hitta sätt att minska kostnader och öka 

kvaliteten. Ständiga förbättringar har en stark koppling till lärande (Bergman och Klefsjö, 

2012, s.414).  

Begreppet organisatoriskt lärande myntades redan på 1970-talet då diskussion rådde kring 

hur organisationer kan lära av misstag och kontinuerligt förbättra sig. Under de senaste 20 
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åren har många modeller utvecklats för att skapa dynamiska organisationer med ständig 

förbättring som gör att stora förändringsprojekt inte behöver genomföras, i alla fall inte lika 

ofta. En lösning är att skapa så kallade lärande organisationer (Forslund, 2012, s.357). 

Organisatoriskt lärande handlar om identifiering och korrigering av fel. Det räcker inte med 

att enskilda individer lär sig och kan korrigera felet utan individernas lärande måste spridas 

inom organisationen, både till personer och till olika system (Forslund, 2012, s.358).  

Rad (2006, s.620) menar att ledare ska lägga stor vikt vid innovation och lärande och skapa 

en infrastruktur som bidrar till att bygga och bevara ett organisationsklimat som leder mot 

ständiga förbättringar som är hållbara. Svensson (2004, s.46) skriver att det finns många 

likheter mellan självutvärderingsmetodiken och organisatoriskt lärande. Award-processen 

med teamarbete under kartläggningsfasen och konsensusmöten under analysen leder till ett 

nära samband mellan självskattning och organisationslärande. 

2.5 Tidigare forskning/arbeten  

Området kvalitetsledning är omfattande. Flera studier lyfter TQM i offentlig verksamhet 

och dess utmaningar och möjligheter. Flera av studierna påvisar vikten av ett engagerat 

ledarskap och vikten av delaktighet och behov av att skapa en kvalitetskultur som 

genomsyrar verksamheten. Förändringsarbete och fokus på lärande är också 

återkommande. Följande studier och artiklar har studerats: 

• Bergvall-Kåreborn, Bergquist och Klefsjö (2009) har gjort en studie över ett 

samverkansprojekt i Jockmocks kommun som avsåg att skapa en positiv social 

utveckling baserad på TQM. Analysen visar att projektet skapat värdefulla nätverk 

och medverkat till en positiv attitydförändring. Utvärderingen visar att chefer och 

politiker i kommunen inte var redo för att använda ett ”bottum-up”-förhållningssätt 

och analysen understryker också vikten av att kommunicera syfte och mål med 

projektet. 

• Elg, Wihlborg och Örnerheim (2015) har studerat utmaningarna när QM-modeller 

från affärsvärlden lyfts in i offentlig verksamhet. De för en diskussion kring fyra 

centrala områden – rättigheter och tillgänglighet måste beaktas, jämlikhet är en 

viktig aspekt i offentlig verksamhet, tvingande åtgärder är unikt för offentlig 

verksamhet och legitimiteten kan förbättras med högkvalitativ service. De menar att 

om dessa centrala aspekter för offentlig verksamhet adderas till QM kan det 

generera mer hållbara sätt att utveckla kvalitetsledning i offentlig service i 

synnerhet, men även offentlig verksamhet i allmänhet. 

• Fredriksson (2004) har skrivit en doktorsavhandling en samverkansmodell för 

utveckling av lokala samhällen som baseras på offensiv kvalitetsutveckling. 

• Hansson och Klefsjö (2003) har studerat införandet av TQM i små organisationer. 

De diskuterar framgångsfaktorer med den organisationsförändring som TQM 

medför och de presenterar en modell för implementering. 

• Hellsten och Klefsjö (2000) problematiserar tolkningen av TQM och beskriver 

TQM som ett ledningssystem bestående av principer, arbetssätt och verktyg. De 

menar att den definitionen gör det lättare att förstå och implementera TQM. 

• Kanji (1996) diskuterar hur TQM ska implementeras i en affärsvärld där kunden 

inte längre accepterar den traditionella förhållningen till kvalitet. 
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• Kayotakis och Moustakis (2014) har gjort en bedömning av TQM och 

förändringsledning i publik sektor. De belyser den speciella rollen för TQM i 

offentlig verksamhet, kvalitetskonceptet i offentlig service, innovation, den roll som 

E-förvaltning kan spela och redogör för goda exempel från Grekland. 

• Kuiper et al (2013) har gjort en litteraturstudie angående förändringsledning i 

offentlig verksamhet och har listat faktorer som definierar framgång. 

• Langstrand och Lundqvist (2015) har gjort en intervjustudie med erfarna 

förändringsledare och identifierat gemensamma mönster som de har sammanfattat i 

en generisk förändringsprocess med fyra faser – initiering, förankring, 

genomförande och uppföljning. Den centrala slutsatsen i studien är att 

ledarbeteenden måste anpassas utifrån den fasförändringsarbetet är i. De presenterar 

även en modell med önskvärda ledarbeteenden för respektive förändringsfas. 

• Pimentel och Major (2016) har gjort en studie för att finna nycklar till framgång vid 

implementering av TQM i offentlig verksamhet. De har identifierat indikatorer som 

leder till lyckat resultat och presenterar dem i en klassisk input-output-model. 

• Rad (2006) har studerat hur organisationskulturen påverkar implementeringen av 

TQM och menar att de bästa TQM-resultaten uppnås när en öppen, samarbetsvillig 

och samverkande kultur skapas av ledningen och stöds av organisatoriskt lärande, 

teamarbete och kundfokus.  

• Radnor och Walley (2008) har undersökt om organisationer i den offentliga sektorn 

använder Lean enbart som ett verktyg eller om det också används som en filosofi 

som påverkar principer och värderingar. De varnar för faran att bara fokusera på 

Leanverktygen och bygga arbetet på en stabil grund som bygger på 

kvalitetsprinciperna. 

• Samuelsson och Wijk (2017) har skrivit en magisteruppsats om kvalitetsutveckling i 

kommunal verksamhet. De har undersökt implementeringen av Söderhamns 

kommuns styr- och ledningsfilosofi. 

• Svensson (2004) har skrivit en doktorsavhandling avseende TQM-baserad 

självutvärdering i utbildningsorganisationer i offentlig och privat verksamhet. Han 

undersöker lämpligheten, användbarheten och fördelar som upplevts vid 

användning av TQM och har utvecklat ett TQM-baserat verktyg för självutvärdering 

– ”Lärostegen”. 

• Valmohammadi och Roshanzamir (2015) skriver om riktlinjer för förbättringar med 

fokus på relationen mellan organisationskultur, TQM och resultat och de redovisar 

en ”best-model” som förklarar relationen mellan dessa tre.  

• Witt (2018) har skrivit en magisteruppsats om regeringens satsning på tillitsbaserad 

styrning och tittat på hur linjechefernas relation mellan tillit och kontroll kan bidra 

eller hindra kvalitetsutveckling inom myndigheter. 
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3. Metod 

I metodkapitlet redogörs för hur studien genomförts samt metodval och tillvägagångssätt i 

arbetet. Metodkapitlet innehåller en beskrivning av hur studien utformats, hur 

datainsamlingen har gått till och det praktiska tillvägagångssättet i studien. Därefter 

redogörs för etiska aspekter, validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion. 

3.1 Design av studien  

Utifrån studiens syfte att undersöka hur ett kvalitetsledningssystem i en offentlig 

förvaltning kan utföras valdes ett humanistiskt perspektiv med en kvalitativ studie 

innehållande teoristudier, datainsamling genom litteraturstudie, internetsökningar, inläsning 

av studier, examensarbeten och artiklar, intervjuer samt en fallanalys med enkät och 

observationer. En kvalitativ studie fokuserar på att skapa mening och se betydelser 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014, s.124). Kvalitativ metod har sina rötter i den 

hermeneutiska traditionen där arbetssättet går ut på att forskaren skapar mening med 

utgångspunkt från tidigare förståelse (Patel och Davidsson, 2011, s.30).  

Arbetet inleddes med en gedigen teoristudie och inläsning av en mängd examensarbeten, 

artiklar och studielitteratur. Litteratursökningen har gjorts med omsorg, och sökningar av 

artiklar och böcker har skett via Uppsala Universitet. Sökorden som inledningsvis användes 

var offensiv kvalitetsutveckling, hållbar förändringsledning och TQM. Via en rad kandidat- 

och magisteruppsatser gavs input till ytterligare studier och artiklar. I artiklarna som 

studerades hänvisades till andra studier och forskare, som i sin tur kunde eftersökas. Utöver 

artiklar och studier har också en stor mängd studielitteratur från akademiska kurser använts. 

Utifrån teoristudien skapades studiens teoretiska ramverk som också ligger till grund för 

underrubriker i teori- och resultatkapitlet. 

För att svara på frågan hur ett kvalitetsledningssystem kan utformas och vad som krävs för 

implementering genomfördes litteraturstudier och internetsökningar. För att få tips på hur 

verksamheten kan gå tillväga för att införa ett kvalitetsledningssystem kompletterades detta 

med intervjuer av SIQ och Kungsbacka kommun, som är en framgångsrik kommun 

gällande kvalitetsarbete. Intervjuer har ansetts lämpliga då avsikten har varit att skaffa 

djupare förståelse. Vid förfrågan till SKL angående intervju gällande deras arbetssätt och 

verktyg inom kvalitetsarbete avböjdes medverkan då de endast servar sina medlemmar. För 

att ta reda på vilket stöd och vilka verktyg SKL kan erbjuda studerades deras hemsida, som 

också innehåller informationsfilmer.  

Fallstudie handlar om att välja ut få fall och gör en undersökning på djupet (Eriksson och 

Wiederheim-Paul, 2014, s.134). I studien har Samhällsbyggnadsförvaltningen på Kinda 

kommun valts ut för att exemplifiera offentlig verksamhet. Intervjuer genomfördes med 

förvaltningschef och med kommunens kvalitetsstrateg. Enkäten SIQ Framgångsinsikt och 

observationsstudier genomfördes på förvaltningens ledningsgrupp. Deltagande observation 

genomfördes i ledningsgruppen på Samhällsbyggnadsförvaltningen genom medverkande på 

ledningsgruppsmöten och genomförande av workshop, vilket gav data för bedömning av 

kvalitetskultur. Deltagande observation har också gjorts på Samhällsbyggnads-

förvaltningens nämndsmöten och introduktionsdag för politiker (med anledning av ny 
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mandatperiod). I en observationsstudie observerar forskaren vad som hänt och vad som 

sker för att sedan dra slutsatser utifrån dessa data (Patel och Davidsson, 2011, s.91). 

För att ge konkreta erfarenheter och fördjupning i frågan om vad som krävs för att skapa en 

hållbar förändringsledning av verksamheten, det vill säga uthållighet över tid och 

förändring i linje med hållbar utveckling, genomfördes intervjuer av två ledare som 

uthålligt och framgångsrikt skapat hållbar förändring – Texell, förbundschef 

Räddningstjänsten Attunda och tillika delegat i Agenda 2030, samt Westin, styrelseproffs 

och ledarskapsutvecklings- och varumärkesexpert. 

Urval av intervjupersoner har gjorts utifrån strävan att intervjua de personer som har störst 

kunskap inom det aktuella området. Därmed valdes Kinda kommuns kvalitetsstrateg samt 

Samhällsbyggnadsförvaltningens chef ut för intervju och enhetscheferna genomförde en 

enkät för att skapa en bild över nuläget i förvaltningen. Intervjuer med förvaltningschef och 

kvalitetsstrateg har skett löpande och varit ett utforskande samtal med efterföljande 

mailkonversationer för klargöranden. Gällande genomförande av intervjuerna angående 

hållbar förändringsledning gjordes urvalet utifrån ledare som utmärkt sig och 

uppmärksammats i ämnet. Respondenterna kontaktades och tillfrågades om att medverka 

på intervju. Intervjutid bokades och information samt frågor mailades ut innan 

intervjutillfället (Se bilaga 5 respektive 6). Intervjuerna genomfördes genom ett personligt 

möte som varade drygt en timme och spelades in för att ha möjlighet att fokusera på 

samtalet och att hinna med så mycket som möjligt under intervjun. Intervjuerna 

transkriberades därefter och de utvalda citaten som skulle nyttjas i rapporten tillsändes 

respondenterna per mail för godkännande. Intervjuerna med kommunansvarig på SIQ och 

kvalitetsspecialist i Kungsbacka kommun genomfördes på telefon och var mer av ett öppet 

samtal. Här nedtecknades svaren direkt under intervjun och mailades för godkännande och 

komplettering. Frågor och svar från intervjun med SIQ och Kungsbacka finns i bilaga 3 

respektive 4. 

Intervjufrågorna formulerades utifrån den bakgrundsinformation som erhållits genom 

teoristudierna. Frågorna gjordes semistrukturerade för att ge utrymme för respondenten att 

fylla på med egna tankar. Semistrukturerade frågor behöver inte följa en viss ordning och 

forskaren har en lista med områden som ska beröras, men intervjupersonen kan utforma 

svaren med stor frihet (Patel och Davidson, 2011, s.82).  

3:2 Datainsamlingsmetod  

För att skapa en grund inför arbetet har bakgrundsinformation och idéer inhämtats och 

relevanta teorier undersökts genom att läsa kurslitteratur, artiklar, studier, examensarbeten 

och genom internetsökningar. 

I arbetet med att kartlägga nuläget i Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kinda kommun har 

data samlats in från kommunens hemsida och intranät, genom enkät till förvaltningens 

ledningsgrupp, observationer samt intervjuer. Information om Kinda kommuns styrmodell 

erhölls genom intervju av kommunstyrelseförvaltningens kvalitetsstrateg och arbetsmaterial 

för den pågående utvecklingen av kommunens styrmodell delgavs. Intervjuer med 

förvaltningschef har gett information om förvaltningen. 
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De verktyg som har använts för att kartlägga nuläget avseende kvalitet och hållbar 

förändringsledning inom Kinda Samhällsbyggnadsförvaltning är SWOT, SIQ 

Framgångsinsikt, PAV, fiskbensdiagram och 10M. 

• SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats (se figur 11). Det är 

en nulägesanalys och används i projekt för att kartlägga förutsättningar för att nå målet 

och i marknadsplanering för att få fram de strategiska målen (Tonnquist, 2014, s.64) 

 + 

Faktorer som kan underlätta för 

att nå målet 

- 

Faktorer som kan försvåra för att 

nå målet 

Internt Styrkor Svagheter 

Externt Möjligheter Hot 

Figur 11: SWOT-analys (fritt från Tonnquist, 2014, s.64). 

• SIQ Framgångsinsikt är ett verktyg som baseras på SIQ’s framgångsfaktorer och 

används framför allt för reflektion och samtal kring kvalitetsutveckling ur ett 

helhetsperspektiv. Verktyget syftar till att visualisera var organisationen står idag i 

förhållande till modellens framgångsfaktorer (SIQ, 2019). Enkätfrågorna i SIQ 

Framgångsinsikt (se figur 12) besvarades av samtliga avdelningschefer samt 

förvaltningschef. Resultatet sammanställdes för att påvisa likheter och skillnader och 

den självskattade nivån på kvalitetskulturen och summerades för att ge ett medelvärde 

för gruppen. 

   

Figur 12: Enkätfrågor i Framgångsinsikt (SIQ, 2019). 

• PAV är de principer, arbetssätt och verktyg som används inom ett ledningssystem för 

offensiv kvalitetsutveckling (Isaksson, 2018, s.7). De principer, arbetssätt och verktyg 

som används inom Samhällsbyggnadsförvaltningen kartlades bland annat genom 

observationer, intervjuer, studerande av styrdokument och sökningar på Kinda 

kommuns intranät. 

• Fiskbensdiagram, även kallat orsaks-verkan-diagram eller Ishikawadiagram, används 

för systematisk analys för att bena ut orsaker till problem (Bergman och Klefsjö, 2012, 
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s.242). Fiskbensdiagram kan också användas för att ge överblick och strukturering av 

ett system eller ämnesområde såsom till exempel offensiv kvalitetsutveckling (Bergman 

och Klefsjö, 2012, s.246), vilket är fallet i denna studie. Principer, arbetssätt och 

verktyg (PAV) inom Samhällsbyggnadsförvaltningen kartlades och ett fiskbensdiagram 

användes för att strukturera och ge överblick över behov. Ökad kvalitet och hållbar 

förändringsledning sattes som mål och istället för orsaker listades kriterier för hållbar 

kvalitetsutveckling vilket resulterade i en behovsanalys med förbättringsområden. 

Fiskbensdiagrammet (figur 13) har i studien inte använts för att hitta rotorsaker, utan 

istället för att kartlägga resurserna och se vilka behov som finns för att stänga gap, 

enligt modell från Bergman och Klefsjö (2012, s.246). 

 

Figur 13: Fiskbensdiagram för ökad kvalitet och hållbar förändringsledning (egen tolkning 

av modell från Bergman och Klefsjö, 2012, s.246). 

• 10M är en av Isaksson (2016, s.2) utvecklad generiska resurslistan. Utöver 

management, människa, metod, mätning, maskin, material, miljö i 7M har också 

marknad, medel och mission lagts till. 10M nyttjades i arbetet som checklista för 

generiska resurser i Kinda Samhällsbyggnadsförvaltning avseende kvalitet och hållbar 

förändringsledning. Frågorna som nyttjades i modellen var en mix mellan Isaksson 

(2016 s.2) och Bergman och Klefsjö (2015, s.244).  

En sammanställning av studiens datainsamling genom möten, enkät, workshop, 

avstämningar och intervjuer redovisas i tabell 4. 

Tabell 4:  

Sammanställning av datainsamling 
Typ Specificerat Deltagare 

Möte Uppdragsdialog Bita Almasian 

Enkät SIQ framgångsinsikt Ledningsgrupp SBF 

Ledningsgruppsmöten Deltagande observation Ledningsgrupp SBF 

Workshop Deltagande observation Ledningsgrupp SBF 

Nämndsmöte och 
politikerutbildning 

Deltagande observation Nämndpolitiker samt  
ledningsgrupp SBF 

Avstämningar Återkommande samtal Förvaltningschef Bita Almasian 

Intervju Intervju och återkommande samtal Jennie Blomberg 

Djupintervju Ida Texell 

Djupintervju Helena Westin 

Teleintervju Maria Viidas SIQ 

Teleintervju Lena Gradén Kungsbacka kommun 

Möten Skype Styrgrupp – Bita Almasian och 
Pierre Thorell 
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3.3 Dataanalys 

En abduktiv ansats med ett växelspel mellan induktion och deduktion har valts för arbetet. 

Med abduktion avses att utifrån enskilda fall formulera en preliminär teori som testas på 

nya fall varifrån den ursprungliga teorin utvecklas och utvidgas för att bli mer generell 

(Patel och Davidsson, 2011, s.24). En teoretisk bas har utgjort grunden för val av metod 

och vem som skulle intervjuas och vad som skulle frågas. Kategorisering har skett dels 

utifrån övergripande teoretiska begrepp, dels genom att närstudera materialet för att se om 

nya kategorier behöver skapas. Författaren har förutsättningslöst tittat på verksamheten och 

därefter prövat det som upplevts genom teorier. Efter intervjuer har nya litteraturstudier 

genomförts för att skapa en teoretisk bas för de nya infallsvinklarna som uppkom under 

intervjutillfället. 

Tolkning av den inkomna informationen har sedan skett utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv. En hermeneutisk tolkningsprocess rör sig cirkulärt, eller snarare spiralformat, 

från delar till en helhet och bygger på forskarens förförståelse och personliga erfarenheter 

(Patel och Davidsson, 2011, s.30). Då författaren har stor erfarenhet av offentlig 

verksamhet och dessutom har verkat inom Samhällsbyggnadsförvaltningen under ett 

halvårs tid ansågs detta perspektiv passande. Resultatet från intervjuerna grupperades och 

tillfördes de delar av det teoretiska ramverket som hade koppling till respondentens svar - 

förändringens input, innehåll respektive output. Med samlad och strukturerad information i 

resultatet skapades en bra utgångspunkt för analysen. 

3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om huruvida rätt saker mätts, det vill säga om det som avsetts att 

undersökas undersöktes (Patel och Davidsson, 2011, s.102). Validiteten i studien bedöms 

av författaren vara god då datakällorna har varit många och av varierande slag såsom 

intervjuer, samtal, observationer och internetsökningar. Intervjuerna har varit 

förtroendeingivande, intervjusvaren var fylliga och respondenterna har haft möjlighet att 

stämma av författarens tolkningar. Om fler intervjuer genomförts hade självklart validiteten 

ökat ytterligare. 

Överensstämmelsen mellan att säga vad som ska undersökas och det vi faktiskt undersöker 

är det som gör att vi vet vad vi undersöker (Patel och Davidsson, 2011, s.102). Öppna svar 

kommer alltid ge oss underlag för analys, men de kanske inte alltid ger den inriktning som 

hade önskats. Å andra sidan kan de ge nya infallsvinklar och berika arbetet.  

Reliabilitet handlar om hur tillförlitliga mätningarna och resultaten är och om det har mätts 

på rätt sätt (Patel och Davidsson, 2011, s.102). Reliabiliteten i studien är god. 

Intervjusvaren visar oberoende av varandra på likartade svar som går i linje med de teorier 

som undersökts. De erhållna resultaten i SIQ Framgångsinsikt kan sägas återspegla hela 

gruppen men definitivt inte hela organisationen. Enkätsvaren gav underlag för bedömning 

av vad som kunde vara intressanta att titta vidare på. Samtliga intervjuer kan betraktas som 

tillförlitliga då respondenterna inte har någon egen agenda att driva i frågan. Den enda som 

har någon form av egenintresse är SIQ som driver nätverk för kommuner och därmed 

självklart önskar att fler kommuner kommer med som medlemmar. Dock är detta inte några 

personliga vinningar då SIQ drivs som ett icke vinstdrivande institut och Tillväxtverket och 

medlemsorganisation från både privata näringslivet och offentlig sektor står bakom. De 
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svar som erhölls från respondenterna kändes mycket ärliga och uppriktiga och de var olika 

vilket visar på att de formulerats självständigt. 

Generaliserbarhet handlar om möjligheten att tillämpa resultaten på andra organisationer 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014, s.145). Även om fallstudie som metod innebär att 

svaren gällande den valda verksamheten är specifika så anses ändå resultatet av studien 

vara generaliserbart då den studerade förvaltningen har många likheter med andra 

offentliga, och även privata, verksamheter. 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Forskningsetiska krav ställs på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Patel 

och Davidsson, 2011, s.63). Informationskravet handlar om att informera de berörda om 

vad syftet med studien är, vilket gjordes vid samtliga intervjuer. Samtyckeskravet handlar 

om rätten att själv bestämma om man ska vara med eller inte. Den möjligheten har alla fått. 

Konfidentialitetskravet anger att alla uppgifter i undersökningen ska behandlas 

konfidentiellt och personuppgifter ska förvars på ett säkert sätt så inte obehöriga får del av 

dem (Patel och Davidsson, 2011, s.63). Det har skett med materialet då det enbart hanterats 

i privat dator och förvarats säkert i mitt hemmakontor där ingen annan har tillgång det.  

Nyttjandekravet anger att de insamlade uppgifterna enbart får användas för 

forskningsändamål (Patel och Davidsson, 2011, s.63). Samtliga respondenter har fått kopia 

på nedtecknade intervjusvar och har godkänt nyttjande i rapporten. De som intervjuats 

angående hållbar förändringsledning har även medgett nyttjande i vidare bruk i form av en 

särskild skrift. Anonymiteten har varit enkel att hantera i denna studie, eller kanske snarare 

enkel att icke-hantera. Samtliga källor varit öppna för att publiceras och den studerade 

verksamheten har inte önskat vara anonym. Objektivitet ses som opartiskhet och saklighet 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014, s.64). Då författaren har arbetat under ett halvår 

inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har möjlighet till observationer givits och en egen 

tolkning av förvaltningens kvalitetskultur har gjorts. Dessa erfarenheter finns självklart med 

vid analys och bedömning, som förvisso är saklig men med denna bakgrund till viss del 

partisk. Däremot är författaren ofärgad och helt opartisk gällande införande av ett 

kvalitetsarbete då det är nytt och någonting som är på väg att ske. Författaren kommer inte 

vara med vid det fortsatta arbetet eller ha en roll i organisationen framöver. Detta gör 

författaren objektiv och oberoende ur det perspektivet. 

3.6 Metoddiskussion 

Att utgå från en bred och relativt djup teoristudie gav en bra bas till studien och en god 

grund för val av respondenter till de intervjuer som genomfördes. Kombinationen 

teoristudier, intervjuer, observationer och enkät har skapat en bra mix för datainsamling. 

Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer med öppna frågor gav en fin dialog som 

resulterade i mycket intressant information, vilket inte skulle framkommit med ett mer 

strukturerat upplägg. Att bredda studien och intervjua fler respondenter, till exempel fler 

förändringsledare, medarbetare i enheterna och politiker i nämnden, skulle självklart ökat 

värdet, gett fler perspektiv och varit mycket intressant. Likaså skulle fler fallstudier på 

andra offentliga förvaltningar också berikat studiens resultat och möjliggjort jämförelser. 

Det har varit en fördel om samtliga intervjuer genomförts som personliga möten. Då kan 

fler intryck samlas än vid telefonintervju. 



Sida 29 av 92 

 

4. Resultat 

I resultatkapitlet redovisas den data som samlats in genom hemsidor, dokument, intervjuer, 

enkäter och observationer. Resultatet presenteras och kopplas till relevanta delar av 

teorimodellen. 

4.1 Översikt av resultatstrukturen 

Resultatredovisningen följer det teoretiska ramverk, över förbättringsprocess avseende 

införande av kvalitetsledningssystem och hållbar förändringsledning, som tagits fram med 

inspiration av Isaksson (2018, s.49) och kapitelindelas enligt figur 14. 

 

Figur 14: Översikt av resultatstruktur (inspiration av Isaksson, 2018, s.49). 

4.2 Förändringens input 

För att kommunen ska arbeta ändamålsenligt behövs en gemensam styr- och 

kvalitetsmodell (Blomberg, 2019). En modell som ska fungera över tid oavsett politisk 

majoritet. Den politiska viljeinriktningen speglas i de mål som sätts upp och vad de fyller 

styrdokumenten med. Modellen är övergripande för alla verksamheter och 

medborgaren/brukaren sätts i centrum. Syfte med modellen är att säkerhetsställa att 

tillgängliga resurser används till bästa nytta för medborgarna. Detta genom: 

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

- Eftersträva att uppfylla medborgarnas behov 

- Uppföljning av kvalitet, resultat i förhållande till insatta resurser (Blomberg, 

2019) 

Utöver styr- och kvalitetsmodellen ska de olika förvaltningarna ha sina specifika 

kvalitetsledningssystem med mera. 
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Figur 15: Kinda kommuns styr- och kvalitetsmodell (Kinda, 2019).  

Blomberg (2019) berättar att Kommunfullmäktige beslutar om Utveckling Kinda som 

beskriver Vision Kinda, utvecklingsområden (God livsmiljö, Hållbar samhällsutveckling, 

Ett livskraftigt näringsliv och Kompetensförsörjning) med tillhörande strategier samt 

kommunfullmäktiges mål. Här fastställs den politiska viljan för mandatperioden. 

Utveckling Kinda är grunden i mål- och resultatstyrningen. Utifrån Utveckling Kinda 

arbetar nämnderna fram sina åtaganden och förvaltningen sina aktiviteter. Mål- och 

resultatstyrningen är grunden för att prioritera och styra kommunens utveckling. Det är en 

struktur för att få ut politikens ambitioner. Strategierna och kommunfullmäktiges mål 

revideras varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktiges mål följs upp i samband med 

delårsrapporten och årsredovisning.  

Kinda kommun arbetar efter värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog (Kinda, 

2019). Den ligger till grund för allt det som görs inom kommunen. Den ska vara en naturlig 

del av det dagliga arbetet, sättet att bemöta varandra och dem de arbetar för – alla som bor, 

verkar i och besöker kommunen. Den är en viktig grund för Utveckling Kinda. 

Det som görs inom Kinda kommun är beroende av globala, nationella och regionala 

strategier (Blomberg, 2019). De lokala styrdokumenten styr tillsammans med Utveckling 

Kinda samt lag och reglemente kommunens verksamheter. Viktiga lokala övergripande 

styrdokument är varumärkesplattformen, översiktsplan, fördjupande översiktsplaner, 

arbetsgivarvarumärke och budget. Utveckling Kinda har utgångspunkt i Agenda 2030, det 

regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland och hållbarhetsperspektivet samt de 

lokala övergripande styrdokumenten. 

Varje år görs en större omvärldsanalys utifrån nuläge, trender och utmaningar. Det finns ett 

antal övergripande områden – globalisering, teknik/digitalisering, miljö- och 
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klimatförändringar, demografi och värderingar där förändringar av dem påverkar såväl 

Sverige som övriga världen och där Kinda påverkas direkt och/eller indirekt (Blomberg, 

2019). Det är oftast svårt att påverka dem på lokal nivå och konsekvenserna av dem kan se 

olika ut. Oavsett om förändringarna utgör möjligheter eller hot är det viktigt att förstå dem 

och ha en strategi för att möta dem. Det följer också en bild av nuläget i Kinda genom 

utvalda nyckeltal som har koppling till utvecklingsområdena. Till detta finns 

verksamheternas omvärldsanalyser och Kindas långsiktiga finansiella analys. 

Av Kommunstyrelsens reglemente framgår att de ska ”utforma kvalitetsarbetet baserat på 

de sju principerna kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, 

förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering” (Kinda, 2019). Kvalitetsarbete i 

Kinda kommun innebär att alla som arbetar i kommunen systematiskt och kontinuerligt ska 

följa upp verksamheten och analysera resultaten i förhållande till mål och lagstiftning och 

utifrån det planera och utveckla verksamheten (Blomberg, 2019). Kvalitet Kinda är ett 

lokalt nätverk där kvalitetssamordnare/kvalitetsutvecklare från varje förvaltning ingår. 

Nätverket bygger upp kunskap, byter erfarenheter och får uppdrag från den övergripande 

ledningsgruppen. Kinda kommun ingår även i ett regionalt nätverk, Qvalitet Öst. För att 

följa upp verksamheten i kommunen nyttjas undersökningar som Kommunens Kvalitet i 

Korthet, medborgarundersökning och medarbetarundersökning. 

Samhällsbyggnadsnämnden i Kinda kommun ska enligt deras reglemente ansvara för 

”hållbarhet, ekonomi och måluppfyllelse och arbeta efter kommuns styr- och 

kvalitetsmodell samt fastställd budgetprocess” (Kinda, 2019). Nämnden ska inom 

kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande: 

• naturvård 

• bostadsanpassning 

• bygglov och planer 

• översikts‐ och detaljplaner 

• exploatering 

• skog 

• gator och park 

• trafiksamordning – 

samhällsbetalda resor 

• avfallshantering, renhållning och 

avlopp 

• vatten, el och fjärrvärme 

• infrastruktur – bredband, 

kommunikationer med mera 

• måltidsverksamhet 

• fastigheter (lokaler och 

anläggningar) 

• kommunens växel och reception 

• bibliotek 

• kultur och fritid 

• turism och besöksnäring 

• räddningstjänst (Kinda, 2019)

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av sju avdelningar – Kultur, fritid och turism, Kost, 

Teknik och drift, Miljö, Plan och bygg, Räddningstjänst samt Stab (Kinda, 2019). 

Avdelningschef från Miljöavdelningen ingår i Kvalitet Kinda för förvaltningens räkning. 

Arbetet har dock inte än så länge påverkat arbetet i förvaltningen (Almasian, 2019). Inga 

strukturer med arbetssätt och verktyg för kvalitetsarbete är implementerade. Det finns inom 

vissa avdelningar lagstiftning som styr uppföljning av vissa nyckeltal och resultat. Genom 

till exempel Kommunens Kvalitet i Korthet ges en del faktaunderlag. 

Medborgarundersökningar görs ibland, dock ej systematiskt och inte utifrån någon 

gemensam modell eller struktur. 
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4.2.1 Förändrings- och förbättringsbehov 

Vid genomförande av workshop med ledningsgruppen rådde enighet kring förbättrings-

behov gällande kvalitets- och hållbarhetsfrågor. Samtliga i gruppen utryckte sitt fulla stöd 

och nödvändighet kring det kommande förbättrings- och förändringsarbetet. En 

sammanställning av interna styrkor och svagheter och externa möjligheter och hot i en 

SWOT-analys visar förbättringsbehov i förvaltningen, se figur 16. 

 + 
Faktorer som kan underlätta för att 

nå målet 

- 
Faktorer som kan försvåra för att nå målet 

Internt Styrkor 
Tydliga krav i lagstiftning 
Styr- och kvalitetsmodell 

Mål- och resultatstyrningsmodell 
Tydligt kundfokus 

Kindaandan 
Övergripande kvalitetsprinciper 

antagna  
Kvalitetsnätverk 

Svagheter 
Avsaknad av ledningssystem 

Avsaknad av tydliga kvalitets- och hållbarhetsmål för 
förvaltningen 

Kompetens (låg kunskap om kvalitet, ledningssystem 
och hållbar utveckling) 

Resurser (ekonomi är en utmaning) 
Låg efterfrågan i verksamheten/lågt kanban 

Låg konkurrens  
Bristande systemsyn 

Avsaknad av intressentanalys 
Avsaknad av processkartläggning 

Avsaknad av systematiskt förbättringsarbete 
Avsaknad av systematisk uppföljning  

Bristfälliga faktaunderlag 
Fåtal verktyg och få arbetssätt 

Externt Möjligheter 
Politiskt tryck 

Stöd från SKL mfl 
Medborgarkrav 

Hot 
Demografisk utveckling 

Socioekonomi 
Medborgarkrav 

Figur 16: SWOT-analys av kvalitets- och hållbarhetsarbetet i 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (fritt från Tonnquist, 2014, s.64). 

Förändringsledaren och varumärkesexperten Westin (2019) utrycker att en sence of urgency 

är jättebra för att påvisa behov och skapa motivation för förändring. Hon lyfter Swedbank 

som ett exempel: 

”De har förlorat jättemycket pengar och aktievärde, och förtroendekapitalet är 

i botten. Nu har de en chans att bygga om huset och verkligen bygga något 

nytt. Det handlar mycket om att förstå grundläggande mänsklig psykologi i 

väldigt hög grad och vad beteendeförändringar handlar om. Det är 

förändringens fyra rum. Inte förrän jag ”oh shit!”... För först är jag nöjd, sen 

är jag i censur och nu ”Oj, vi har inte hanterat penningtvätt på ett bra sätt. 

Vad kan det vara mer för grejer som vi inte har hanterat på ett bra sätt? Det 

kanske finns massa saker?” och ”Ojdå det är ju kulturen!”. Då har man ett 

momentum. För då blir det så här: ”Aha!” (knäpper med fingrarna). ”Det är så 

här vi ska göra!” Och då kommer man in i det fjärde rummet. Då ska man 

som ledare använda den kraften och den insikten som många har kommit till. 

Då kan man samla en organisation och börja jobba med medveten planerad 

förändring. Så ibland kan kris vara det bästa tillfället.” (Westin, 2019) 
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Westin (2019) säger att en kris, där de verkliga ledarna utskiljer sig, kan bli startskottet och 

medvetenheten om att det verkligen behövs en förändring. Hon anser att vi har en kultur 

just nu där alla säger att vi ska hylla förändring, men att väldigt få gillar förändring. Westin 

(2019) menar att det är viktigt att försöka förstå strömningar och balansera mot sina egna 

visioner och idéer om vad vi vill tillföra: 

”Det är det som i sanning ska driva ett förändringsarbete.” (Westin, 2019) 

4.2.1 Drivkrafter 

Förändringsledaren, räddningschefen och Agenda 2030-delegaten Texell (2019) säger att 

det inte finns något självändamål att förändra. ”Don’t fix it if it’s not broken.” (Texell, 

2019). Det är inte viktigt för henne, men däremot drivs hon av sina värderingar: 

”Det inte viktigt för mig att det ska vara 180 knyck. Det är inte det jag drivs 

av. Jag drivs av skav, när det strider mot mina värderingar. Det är då jag 

märker att det är någonting som inte står rätt till. Min trigger är naturligtvis 

känslan, man delar bilden med andra, att lyssna in. Vad hände här? Vad tror 

du? Vad är detta? Funkar det så? Lyssnandet och samtalet med andra i 

nätverk eller inom mina team, det är ju lika mycket analys. Jag skulle säga 

algoritmen för mig är ”skaver det?”. Är någonting inte bra? Fakta. Analys av 

det tillsammans. Handlingskraft.” (Texell, 2019) 

Westin (2019) menar att vi ofta tror att en organisationsförändring ska lösa alla problem, 

men att det aldrig gör det. Det handlar om att hänga med i sin omvärld och ligga steget 

före:  

”Eftersom jag oftast har jobbat i kommersiella verksamheter så handlar det 

hela tiden om att vara ledande i sitt område. Min absoluta kärnkompetens är 

varumärken och varumärken ska vara framgångsrika. Varumärken är inte 

logotypen utan varumärken är ofta en kultur snarare än någonting annat. Inom 

de kommersiella verksamheterna handlar det hela tiden om att man vill vara 

stabil över tid, man vill ligga i fronten. Man vet att om inte vi har ett 

konkurrenskraftigt erbjudande så kommer vi inte kunna fortsätta och leva och 

göra det vi vill göra. Därför behöver man hela tiden vara i sin omvärld och 

försöka förstå hur kan vi erbjuda nya saker och hur kan vi ligga steget före 

och hur kan vi utvecklas och svara mot kunders, och medarbetares och 

omvärldens behov. Det handlar om att man hela tiden gör behovsanalyser och 

både utifrån om det blir ett politiskt skifte, eller juridiskt skifte eller andra 

typer av skiften i förändrade behov, vanor, idéer, trender…det är alltid en mix 

av det där.  Sen är det ju naturligtvis så att när det blir en politisk förändring, 

då måste man ju förändra sig kanske, men de politiska förändringarna har 

förgåtts av en attitydförändring hos många människor. Om man jobbar med 

kommunikation och varumärkesutveckling som jag gör så handlar det hela 

tiden om att försöka förstå vad är nästa grej? Jag är helt besatt av, jag är helt 

ointresserad personligen, men besatt av att följa populärkulturella 

strömningar. För att förstå. Vad tänker folk? Vad pratar man om vid 

köksbordet? Vad bryr man sig om? Vad är det stora frågorna för människor? 

Det ändrar sig ju lite svagt hela tiden.” (Westin, 2019) 
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4.2.1.1 PESTLE 

Drivkrafterna för förändring och införande av systematiskt kvalitetsarbete i Kinda kan 

beskrivas genom PESTLE (Forslund 2016, s.68). I Kindas Omvärldsanalys och Långsiktig 

finansiell analys kan utläsas:  

• Politiskt – Av Kommunstyrelsens reglemente framgår att de ska ”utforma 

kvalitetsarbetet baserat på de sju principerna kundfokus, ledarskap, medarbetarnas 

engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och 

relationshantering” och i reglementet för SBF som antagits av Kommunfullmäktige 

framgår att nämnden ska ansvara för hållbarhet, ekonomi och måluppfyllelse och 

arbeta efter kommunens styr‐ och kvalitetsmodell samt fastställd budgetprocess, 

vilket förvaltningen ska följa. 

• Ekonomiskt – En relativt stabil ekonomi har fram tills nu rått i kommunen (mycket 

tack vare stor försiktighet och ett avvaktande förhållningssätt under många år). Inför 

2020 står de dock inför stora besparingskrav och effektiviseringar. I den långsiktiga 

finansiella analysen för kommunen (2018) framgår att med en kommande ökning av 

andelen äldre och en ökade barn- och ungdomsgrupper i kommunen gör att det 

krävs en rejäl årlig inflyttning för att täcka de ökande kostnader som kommunen står 

inför alternativt effektiviseringar. I takt med att befolkningen växer ökar också 

kraven på kommunen och ambitionsnivån förväntas höjas. Det medför också en 

omfattande investeringsplan. De tre främsta kostnadsdrivande delarna är löne- och 

prisjusteringar, den demografiska förändringen och de tillkommande kostnaderna 

för avskrivning och kapitalkostnad för genomförda investeringar. Endast 

skattehöjningar kommer inte att räcka för att stävja resultatutvecklingen över tid när 

demografin förändras och kraven från våra medborgare ökar. En skattehöjning är 

endast en direkt förändring av intäktsnivån och påverkar inte trendriktningen på 

sikt. 

• Socialt – fler äldre och fler ungdomar är prognosen för Kinda de kommande åren. 

Stora socioekonomiska skillnader råder mellan tätorterna i kommunen vilket 

påvisas till exempel i studieresultat och kopplas till föräldrars utbildningsnivå. 

• Tekniskt – digitaliseringen är eftersatt och här finns ett stort gap att fylla.  

• Miljömässigt – Målen i Agenda 2030 syns inte i någon större utsträckning i 

kommunens eller förvaltningens miljöarbete idag. Kommunen har stora möjligheter 

att rikta sitt arbete tydligare i linje med målen. Inom kostenheten är dock 

ambitionen högt satt och en stor del av kommunens matinköp är ekologiska och 

närodlade. I Utveckling Kinda som kommer att antas av Kommunstyrelsen i juni är 

Agenda 2030 en stor och viktig grund. 

• Rättsligt/Juridiskt – kommunens arbete är starkt reglerat i flera lagstiftningar. 

Gällande samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhet så finns inga specifika 

lagkrav på kvalitetssystem såsom det finns inom vård och skola (Kinda, 2019).  
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4.2.1.2 HÅLLBAR UTVECKLING, SDG OCH AGENDA 2030 

Agenda-2030-målen finns med i Utveckling Kinda som ska beslutas av Kommunstyrelsen 

och Kommunfullmäktige i juni (se figur 17). Där föreslås även en ny version av visionen 

där ordet hållbar har lagts till: Tillsammans utvecklar vi Kinda – en hållbar kommun fylld 

av framtidstro, engagemang och närhet! Undertexten lyder: 

• En hållbar kommun. Kinda kommun ska vara en hållbar kommun där 

medborgare, näringsliv och naturresurser utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Vi ska använda våra resurser så att kommande generationer får minst lika goda 

förutsättningar som vi har idag. 

• Framtidstro och engagemang. Genom den framtidstro och engagemang som finns 

hos Kindas medborgare och näringsliv skapar vi tillsammans en attraktiv kommun 

att leva, besöka och verka i. 

• Närhet. I Kinda är det nära. Enskildhet, ro och ett varierat boende kan kombineras 

med stadens puls. Vi har närhet till kommunal och kommersiell service. 

(Blomberg, 2019). 

 

Figur 17: Koppling mellan Kinda kommuns utvecklingsområden och Agenda 2030 

(Blomberg, 2019). 

Vid introduktion av nya politiker i Samhällsbyggnadsnämnden i början på året lyftes frågan 

om hållbar utveckling flera gånger och sades vara en av frågorna för nya nämnden att 

hantera. Vid work-shop med ledningsgruppen konstaterades att många av Agenda 2030-

målen direkt och indirekt berör förvaltningens ansvarsområden och att en rad mål handlar 

om att vara en ansvarsfull arbetsgivare.  

Texell (2019) lyfter vikten av att gå på djupet i hållbarhetsfrågorna och inte enbart arbeta 

med de lågt hängande frukterna. Vissa åtgärder är väldigt enkla och okontroversiella, såsom 

att ta miljöförbättrande beslut om införande av bergvärme, solceller och elbilar. Sedan 

behövs mod att utmana de andra delarna och att på djupet förändra orena strukturer och 

sociala mönster för det är där man möter på motstånd. 

”Jag vet ju också att det som förändrar samhället till det bättre egentligen är 

hela taken med hållbar utveckling. Att ha det modet att driva igenom det i 

termer av den värld som dina barn ska leva i. Då duger det inte att bara plocka 

det här med resepolicies och köttpolicies utan vi behöver gå djupare”. (Texell, 

2019) 
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Westin (2019) ifrågasätter den rådande tolkningen av idén om tillväxt:  

”Vi har en idé om tillväxt som det alena saliggörande. Det tror jag tack och 

lov börjar ifrågasättas nu med hållbarhet och så. Cirkulär ekonomi på ett 

annat sätt. Det kanske inte handlar om tillväxt i ekonomi, utan tillväxt på 

andra sätt. Kanske till och med stabilitet kan vara ett värde i sig för en 

kommun. Det offentliga kanske inte hela tiden behöver växa.” (Westin, 2019) 

4.3 Förändringens innehåll 

Förändringens mission handlar enligt Isaksson (2018, s.49) om det som förändringen avser 

att åstadkomma, vilket i fallstudien är implementering av kvalitetsledningssystem och 

hållbar förändringsledning. Förändringens innehåll och tillika förändringsprocessen handlar 

om lednings-, operativa och stödprocesser samt de resurser som behövs för förändring.  

4.3.1 Ledningsprocessen 
4.3.1.1 LEDA MOT OFFENSIV KVALITETSUTVECKLING  

De kvalitetsprinciper som återfinns i Kommunstyrelsens reglemente och som 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska följa går i linje med principerna i TQM. 

Ledningsgruppen har vid en workshop gjort en första inventering av intressenter samt 

reflektion över nuläget i de olika hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Deras 

bedömning av nuläget av Hörnstensmodellen lyder: 

Engagerat ledarskap 

• Ledningsgruppens ledningsgruppsmöten är standardiserade.  

• Det finns en medveten tanke kring ledningsgruppens utveckling 

• Ingen planering finns för kvalitetsarbetet 

Basera beslut på fakta 

• Beslut fattas främst på känsla och lokalkännedom 

• Även stödfunktion/politiker fattar beslut utan faktaunderlag 

• Underlag finns till ledningsgruppens möten 

Arbeta med processer/rutiner 

• De rutiner som finns är förvaltningsspecifika och finns i huvudet på 

medarbetarna (inte alltid samma rutiner) 

• Behov av rutiner och processer som finns nedtecknade 

• En kartläggning för att förstå helheten och förvaltningens gemensamma process 

behöver växa fram 

Arbeta med ständiga förbättringar 

• Arbetar i viss mån med förbättringar, men inte systematiskt 

• Idag finns inget uppföljningssystem 

Skapa förutsättningar för delaktighet 

• Det finns rutiner för APT, medarbetarsamtal, lönesamtal, avstämningar och 

samverkan med fackliga parter men en risk är att det blir en-

vägskommunikation och inte två-vägskommunikation.  

• Det finns ingen transparens mellan avdelningarna 

• Svåråtkomlig information 
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För att skapa ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete med fokus på kvalitet krävs ett 

systematiskt arbete inom en rad områden. Med utgångspunkt från Isakssons PAV (2018, 

s.7) med fokus på hållbar kvalitetsutveckling och inspiration från Bergmans och Klefsjös 

(2012, s.246) exempel på fiskbensdiagram för kvalitetsutveckling listas observerade behov 

utifrån de framgångsfaktorer som leder mot de önskade principerna. Behoven presenteras i 

ett fiskbensdiagram som ger en överblick över förvaltningens utvecklingsområden (Se figur 

18 och för större bild se bilaga 5). 

 

Figur 18: Fiskbensdiagram för ökad kvalitet och hållbar förändringsledning (egen 

illustration).  

Westin (2019) återkommer flera gånger till vikten av engagerat ledarskap, ständiga 

förbättringar och delaktighet hos medarbetarna. Texell (2019) talar återkommande om 

ledarskapet, involvera medarbetare och kulturen. Både Westin och Texell lyfter vikten av 

kommunikation och dialog med medarbetarna, eller som Westin (2019) säger: 

”Självklart…det är ju bara klart för mig själv.” Det är inte ett dugg klart för 

dig, det som är självklart för mig. Då behöver jag anstränga mig kring det 

som jag tycker är självklart och förstå att andra också ser det på samma sätt.” 

(Westin, 2019) 
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4.3.1.2 LEDA FÖRÄNDRING OCH LEDA FÖR HÅLLBARA RESULTAT 

Enkäten SIQ Framgångsinsikt besvarades av samtliga personer i förvaltningens 

ledningsgrupp (avdelningschefer och förvaltningschef). Tre frågor inom respektive 

framgångsområde summerades och ledde fram till resultat enligt tabell 5. 

 1 2 3 4 5 Medel 

Skapar värde med kunder 
och intressenter 

 4 7 10 3 3,5 

Leder för hållbarhet  4 8 12  3,3 

Involverar motiverade 
medarbetare 

 7 6 7 4 3,3 

Utvecklar värdeskapande 
processer  

2 3 10 8 1 3,1 

Förbättrar verksamheten och 
skapar innovationer 

4 6 8 5 1 2,7 

Tabell 5: Resultat av SIQ Framgångsinsikt i samhällsbyggnadsförvaltningens 

ledningsgrupp. 

Förvaltningens ledningsgrupp har påbörjat arbetet med en intressentanalys och vid en första 

brainstorm kommit fram till följande intressentinventering: Sakägare (granne), Medborgare 

(Kund), Näringsliv, Myndigheter, Medarbetare, Politiker, Andra kommuner, 

Organisationer, Föreningar och Kommande generationer. 

Texell (2019) sätter ord på vad ledarskap och förändringledning betyder för henne:   

”Ledarskap för mig handlar mycket om att ha en egen tanke och en egen 

övertygelse om både vilken människa man vill vara och vad man vill 

åstadkomma. Så vad vill jag och vad vill jag betyda för andra. För mig är det 

väldigt mycket ett perspektiv som handlar om att vara i kontakt med den jag 

är och också ha en idé om det bättre. Sedan handlar det också om att få team. 

Ledarskap för mig är en teamaktivitet där vi jobbar tillsammans och sedan är 

det också en förmåga att på något sätt åstadkomma någonting tillsammans. 

Lite allt ifrån kopplingen till tanken om vem jag vill vara i idén om det bättre, 

men också hur teamet tillsammans kan förflytta sig och prestera ihop. Givet 

det kontext vi verkar i. 

Förändringsledning för mig handlar mycket om att känna mina medarbetare. 

Känna igen deras känslomässiga uttryck. Det kan vara några som sitter tysta 

men är jättenöjda och jätteglada men deras känslomässiga approach handlar 

kanske inte så mycket om att ge uttryck för hur lajbans de tycker att det är, 

men de är helt med och är jättenöjda. Medan andra kan ha väldigt tydliga 

protestaktioner där vi får jobba jättemycket och kämpa mycket med dialoger 

och mycket samtal. Andra behöver få tid. Jag skulle säga så här, 

förändringsledning för mig är att lyssna, var pedagogisk och ha respekt för att 

tidsförhållandena är olika. Det är en dimension som jag tycker är jätteviktigt. 

Vissa behöver 3 sekunder. Andra behöver 3 år. 

Om du ska ha någonting klart för dig så ha koll på vad du ska gå in i, 

tidsandan, samtiden, kulturerna och normerna. Det avgör vad som blir laddat 

och inte laddat. Om du ska måla om hela brandstationen rosa och det bara 
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slukas och man tycker det är helt ok eller om du plockar ner alla porträtten 

och du blir lynchad på stora torget. Du måste ha koll på det för förändring kan 

i sin vidd och utbredning vara olika stor beroende på det kontext du ska plutta 

in den i. Om man ska önska ska man ha klart för sig samtid, kontext, de 

kulturella betingen och makt och hierarkierna. Det inre livet liksom.” (Texell, 

2019) 

Texell (2019) menar också att det är intressant att studera de verksamheter som inte lyckas 

och att det många gånger handlar om timing: 

”De som började med näthandel från början som var för tidiga. Det 

sammanfattar lite det här med tidsanda och tid. Jag pratar om det här med 

samhällskontext. För de hade ju rätt. Det var ju det som kom men tajmingen 

var fel. Ni kommer ihåg boo.com och så vidare. Det pekar lite på det här med 

tajming och tid, hur viktigt det är.” (Texell, 2019) 

Westin (2019) lyfter fram dilemmat att ledningen i stora organisationer ofta blir lite otåliga 

och drar igång en förändring för att det ska hända något kul: 

”Medan det egentligen kanske är så att vi har en jättebra och stabil bas och vi 

ska bara förädla den och göra iterativa förändringar och skruva försiktigt. Det 

tror jag egentligen är mycket bättre eftersom människan i grunden har ganska 

jobbigt med förändring. Så när vi kommer så här ”Nu ska vi förändras!” så 

ställer sig alla bakom trädet och vill inte vara med. Fast alla säger ”och gud 

vad vi älskar förändring”. Nej. Jag gör inte heller det. Då tvingar vi in folk i 

en försvarsställning.” (Westin, 2019) 

Westin (2019) utrycker vad hon är utmärkande för ett bra ledarskap:  

”I ett ord så är det engagemang. Men ledarskap tycker jag också, det är 

väldigt väldigt viktigt att komma ihåg, att det är någonting som förtjänas. 

Väldigt ofta tycker jag, ett misstag som många chefer gör, är att de tror att de 

är ledare, men de har inte förtjänat ledarskapet. Så engagemang och ledarskap 

är något man förtjänar och inget man får. Man får en titel och man får ett 

uppdrag, sen förtjänar man ledarskap. Engagemang och tillit. Om vi ska ha 

två ord. Och någonting vi bygger upp.” (Westin, 2019) 

Westin (2019) roar jag sig även med att titta på ord: 

”Jag tror extremt mycket på glädjens kraft. Det finns så extremt mycket 

energi, glädje och positivitet. De första två bokstäverna i ledarskap är LE. Sen 

är de andra tre bokstäverna är DAR. Det är meDARbetarskap. Att vi jobbar 

med varandra, inte anställda eller personal eller så. Hur folk benämner saker 

avslöjar vad de är. Det är så otroligt mycket viktigare hur vi benämner tingen 

saker än…eller det avslöjar ganska mycket om våra inre drivkrafter. LE och 

meDARbetarskap och sen förstå att SKAP det är ledarskap. Någonting vi 

skapar tillsammans. Så ser jag på ledarskapet. Mitt ansvar som chef är att 

hitta medarbetarens drivkraft och glädje. För när vi hittar drivkrafter och 

glädje så går nästan allt annat att lösa. Det är mitt uppdrag.” (Westin, 2019) 
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4.3.2 Operativa processer 

4.3.2.1 SKAPA INTRESSE FÖR FÖRÄNDRING 

På frågan om det är ensamt att vara förändringsledare beskriver Texell (2019) 

förändringsmekanismen som en vippbräda och menar att det handlar om att få teamet med 

sig: 

”Jag har ett väldigt bra team som jag jobbar mig. Det är inte så ensidigt alla 

gånger. Samtidigt finns den här vippbrädan. Det är ju du som vandrar ut först. 

Ledarskap är för mig också att människor ska vilja. Jag vill inte beordra och 

kommendera. Jag drivs inte av det överhuvudtaget. Jag vill att de ska förstå 

och känna samma sak. Då är det ju ensamt såklart när du går ut på 

vippbrädan, för du måste markera en position, men du vill ju att andra ska 

vilja följa efter dig. Och när de gör de är det den bästa känslan i världen, att 

jobba tillsammans. 

För mig är det knutet till att människor reagerar olika. Det är känslomässigt i 

förändring. Vissa tycker kanske det är väldigt roligt och där behövs en väldigt 

liten sales pitch på vissa frågor men andra kan känna sig rädda, må dåligt eller 

känna att det här inte känns bra eller olika fasor inför det som komma skall. 

Så jag tänker så att, ofta är det ju att man brukar prata om att lyssna in 

retoriskt och kognitivt vad som sägs men ibland är det att lyssna in de känslor 

och de uttryck som händer och kanske jobba med dem.” (Texell, 2019) 

Westin (2019) säger att om man tittar på de riktigt stora samhällsförändringarna så har de 

kommit smygande. Hon varnar för stora statyavteckningar och menar att då kommer inget 

att hända. Hon lyfter istället vikten av att jobba med gradvisa förändringar:  

”De fantastiska förändringar är ju liksom de som kommer inifrån därför att vi 

vill förändra och vi ser att här blir det roligare eller mer energigivande sätt att 

arbeta. Men då handlar det om att som chef ledare involverar människor på 

ett annat sätt. 

Det är ju mycket jobbigare att göra en inkluderande gradvis förändringsresa 

där vi jobbar cirkulärt och försöker se det osynliga och göra oss medvetna om 

det omedvetna och sakta jobba framåt.” (Westin, 2019) 

4.3.2.2 INFÖRANDE AV TQM 

Förvaltningschef Almasian har arbetat i HSB Östergötland som två gånger (2009 och 2013) 

erhållit SIQ’s utmärkelse Svensk Kvalitet. Vid ledningsgruppens workshop om kvalitet och 

hållbarhetsarbete delade Almasian med sig av sina erfarenheter och beskrev hur det kändes 

arbeta i en organisation med systematiskt och väl fungerande kvalitetsarbete och hur deras 

kvalitetsresa sett ut. 

Gradén (2019), Specialist Kvalitet och Intern Kontroll i Kungsbacka, berättar att 

Kungsbacka började sitt kvalitetsarbete genom att kraftsamlad kring Kommunkompassen 

(SKL) och de tog fram kvalitetsdeklarationer och kvalitetspolicy:  

”Jag vet att de hade en kvalitetstrateg som var väldigt driven. 2003 beslutade 

man om att införa ”kommentaren” ett avvikelse- och 

synpunktshanteringssystem. Stor del av systematiken kom med hjälp av den. 
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Kvalitetsarbetet började år 2000 som ett treårigt projekt. Vi hade två 

kvalitetsstrateger som gick SKL:s kvalitetsutbildning. SKL startade en stor 

satsning i samma veva. De första delarna som togs fram var; 

kvalitetsutbildning för alla chefer och utvecklingsledare, 

kvalitetsredovisningar i nämndsboksluten, brukarundersökningar, 

kvalitetsdeklarationer, synpunktshantering, frukostnätverk för att dela goda 

exempel och en kvalitetspolicy.” (Gradén, 2019) 

Angående fördelningen av kvalitetsarbete i SIQ managementmodells tre delar – kultur, 

struktur och systematik säger Gradén (2019) att det är jämt fördelat, men att olika delar haft 

olika tyngdpunkt över tid: 

”Strukturfrågorna dominerade i början. Då handlade det mer om att bygga 

systematik och rutiner än att man jobbade med den. Nu är de injobbade och 

de senaste åren har vi jobbat mer med arbetsplatskulturen. Systematiken 

jobbar vi självklart mycket med också, bland annat genom KKiK och 

kvalitetsarbetet i skola och omsorg.” (Gradén, 2019) 

Gradén (2019) ger rådet till en kommunal förvaltning som är i startgroparna och ska dra 

igång sitt kvalitetsarbete att behålla fokus på leverans och medborgarperspektivet, och att 

påminna sig om vem vi är till för då det är lätt att hamna i internt fokus. Hon menar att 

målfokus lätt hamnar på att följa upp och rapportera istället för det man faktiskt presterar.  

Viidas (2019) på SIQ rekommenderar Samhällsbyggnadsförvaltningen att börja med att 

säkerställa att högsta ledningen förstår allvaret och vikten av att jobba med kvalitetsfrågor 

utifrån en helhet. Utöver angelägenhetsgraden så handlar det om vad man vill uppnå och 

sedan höja sin egen kunskap kring kvalitetsfrågor. Många högre tjänstemän i 

medlemskommunerna går SIQ’s examinatorsutbildning och får då träna sig på ett 

praktikfall. Ett moment i utvärderingsarbetet – teamsammansättning som övas och sedan ett 

skarpt utvärderingsfall. Viidas säger att det är ett väldigt fint sätt att lära sig arbetssätt, 

teknik och metoder. Hon tipsar om att göra som Landskrona – börja med Fakta om 

verksamheten som är en av delarna i SIQ’s modell. Hon varnar för fallgropen och trycker 

på vikten av att inte gena på är att få med hela ledningsgruppen: 

”Alla måste med! Veta att alla är med och efterfråga resultat.” (Viidas, 2019) 

4.3.2.3 PROCESSFÖRBÄTTRING OCH FÖRÄNDRINGSMODELLER 

Texell (2019) beskriver att ledarskap ibland handlar om, som hon utrycker det, att hitta 

tillbaka i slingan:  

”Vi använder en metafor, om du sprang i en röd slinga innan, det var inget fel 

på slingan men nu behöver vi springa i den här blå slingan. Då har det ibland 

varit så att folk har börjat springa tillbaka i den röda och fått mota tillbaka 

folk lite för att man kommer bort sig i vanans makt.” (Texell, 2019) 

Texell (2019) menar att många gånger handlar det om att navigera på ny mark och att det 

inte går att veta exakt vilken åtgärd som ger ett givet resultat såsom att algoritmen säger att 

a ger b att b ger c. Förändring är inte så enkelt alla gånger. Det är inte lätt att förutspå den 

kaskaden eller du kanske aldrig ens kommer kunna härleda exakt vad det var som knuffade. 
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Hon pratar om ledarskap som iden om det bättre så är det ju mer visionen om att innerligt 

tro på någonting som går åt en riktning som är någonting riktigt bra. 

Både Westin (2019) och Texell (2019) talar om behov av ständiga förflyttningar, varje dag. 

Westin (2019) utrycker det som det försiktiga småskruvandet och Texell (2019) berättar om 

nudgandet.  

”Du måste nudga varje dag. Ibland är förflyttningen att du måste nudga. Det 

är droppen som urholkar stenen. Att inte kompromissa. Att ständigt förflytta 

dig lite lite lite tills du till slut har tagit ett territorium. Ibland är det ju det när 

du tittar tillbaka på din resa, det var alla de här förflyttningarna och ett tu tre 

så har vi gjort det här. Då har vippbrädan tippat över så långt att vi rört oss 

två mil men vi har knappt märkt det. Ibland är det de besluten när jag vet att 

det var där när jag först traskade ut så kom resten med, eller tvärt om. Därför 

är det svårt att se för även det inkrementella och det dagliga kan vara en stor 

förändring på ett halvårs sikt.” (Texell, 2019) 

Westin (2019) lyfter att chefer ofta har för bråttom: 

”Du har ju tänkt på det här jättelänge och då är vi tillbaka vid Jensens och 

förändringens fyra rum. När vi i ledningen eller jag som VD har kommit fram 

till liksom ”ja vi måste göra något” för jag har tusen krav på mig. Vi är 

jättelångt framme, och folk har ju jobbat med kundservice eller hållit på med 

sina grejer, och så kommer jag och säger ”Nu hörrni så ska vi göra det här” 

och då... phoo. Då handlar det om mitt behov av förändring snarare än kanske 

organisationens behov av förändring och om jag då istället i sanning lyssnar 

på människor och är där i verksamheten. Men det är ju mycket jobbigare och 

det går mycket långsammare.” (Westin, 2019) 

4.3.3 Stödprocesser 

4.3.3.1 ARBETSSÄTT OCH VERKTYG FÖR FÖRBÄTTRING 

Principer (värdegrunden och de beslutade kvalitetsprinciperna), arbetssätt och verktyg som 

nyttjas inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har listats och framgår av figur 19. De listade 

principerna är gällande för hela kommunen.  
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Figur 19: Principer, arbetssätt och verktyg i Kinda Samhällsbyggnadsförvaltning. 

I Kungsbacka varierar arbetssätten i de olika förvaltningarna (Gradén 2019). 

”Vi jobbar genom budget- och uppföljningsprocessen, mål och sen 

styrmodell, nyckeltal och indikatorer, uppföljning, återkommande forum för 

uppföljning. I olika delar av verksamheten finns processkartläggning. Det 

finns till exempel för ekonomiprocessen. Processkartläggning har 

aktualiserats med anledning av AI.” (Gradén, 2019) 

Vid frågan om Gradén (2019) tror att det är bra att ha en särskilt utsedd person som 

ansvarar för kvalitetsfrågorna eller om man hellre ska utbilda chefer och medarbetare så att 

arbetet drivs ute i verksamheten så relaterar Gradén (2019) till ett utredningsuppdrag hon 

just fått. Det är i skolverksamheten och handlar om att kartlägga rektorers arbetsmiljö 

utifrån fakta och inte upplevd arbetssituation.  

”Här ser jag att stabs- och stödfunktioner har blivit drivande kravställare 

istället för en stödfunktion. HR är ett tydligt exempel som kräver snarare än 

att hjälper. Ekonomerna är ett annat exempel. De lär cheferna att ta ut 

rapporter istället för att serva dem med detta, vilket gör att den kvalificerade 

stödfunktionen kan göra än mer kvalificerade aggregerade uppföljningar. 

Men det avlastar inte rektorerna. Här behövs en balans mellan stöd och 

service. Man måste få viss grad av service för att orka och stöd för att våga 

och klara av. Viss basservice måste finnas. Det får inte bli för höga trösklar 

för att det ska bli gjort, men samtidigt är kvalitetsarbete och analysen av hur 

vi arbetar något som inte kan delegeras bort.” (Gradén, 2019) 

Gradén (2019) räknar upp några av de verktyg som Kungsbacka arbetar med: 

Vi jobbar med styr- och ledningsprocesser i Stratsys. Egen process för SBA, 

IK, Ekonomi, Revision. Ärendehanteringssystem – ArtWise (felanmälningar) 

Diariesystem – Lex Det kan sägas mycket mer om verktyg beroende på vad 

Principer

Framåtanda, 
ansvarskänsla, dialog, 
kundfokus, ledarskap, 
medarbetarnas 
engagemang, 
processinriktning, 
förbättring, fakta-
baserade beslut och 
relationshantering

Verktyg

Lagar, förordningar och 
riktlinjer, Nyckeltal, 
Styrmodell, Årshjul, 
Aegnda för  
ledningsgruppsmöten, 
Kundenkäter, Rutiner för 
APT, medarbetar- och 
lönesamtal.

Arbetssätt

Direktkontakt med 
kunder, Standardiserade 

ledningsgruppsmöten, 
Måldelning
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man menar. IT-portföljen är jättestor; vad man mer kan ta med är väl i så fall 

generellt att verksamheterna alla har verksamhetssystem och dessa hanterar 

avvikelser i varierande grad. Några hanterar avvikelser i diariesystemet. 

Sedan har vi ”verktyg” för projektledning och för förändringsprocesser ”nytt 

behov processen”. (Gradén, 2019) 

Viidas (2019) på SIQ berättar att ursprunget till SIQ var att öka konkurrenskraften för 

företagen. Offentlig sektor var inte i fokus i starten, utan då var det fokus på produktion. 

SKF och Volvo Göteborg var starka aktörer inledningsvis, men inriktningen har ändrat sig. 

Offentlig sektor har ökat. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tidigare varit 

drivande som nätverksaktör för kommunernas kvalitetsarbete. Hösten 2012 tog SIQ över 

uppgiften att främja kvalitetsutveckling för kommer och 2015 startade det första 

kommunala nätverket. 2016 kom stora ruschen för kommuner. Nu finns två 

kommunnätverk med 7-8 kommuner i varje nätverksgrupp. Det andra startade 2018. Om 

fler vill komma in så startas ytterligare ett. Alla kommuner är inte på samma nivå, men 

delar erfarenheter utifrån där de är. Viidas tycker att olikheterna berikar. Botkyrka har till 

exempel ett väldigt förankrat arbete kring processer, medan Säffle just har börjat. Viidas 

(2019) berättar vidare att arbeta med SIQ’s modell innebär att sortera enligt en viss metod:  

”Tänk dig en garderob från IKEA med plats för skor – om det saknas skor så 

ser du att du behöver skor." (Viidas, 2019) 

Bara att bli medlem är ett steg för att bli mer medveten om kvalitetsfrågor, men ett 

medlemskap ställer inte krav på att kommunen måste införa SIQ-modellen. Som medlem 

erhålls: 

- Kostnadsfria nätverksträffar, seminarier och studiebesök för ledare och 

medarbetare 

- SIQ Kvalitetskulturindex – mätning av de beteenden som präglar arbetsplatsen 

- SIQ Management Index – synliggör kopplingen mellan arbetssätt och resultat 

- Startseminarium med ledningsgruppen – en introduktion till medlemskapet och 

SIQ Management modell 

- Workshop/rådgivning/utbildning och möjlighet att ha en mentor från en annan 

medlemsverksamhet 

- Plats i SIQ’s Examinatorsutbildning 

- Dedikerad kontaktperson hos SIQ för support och uppföljning 

- Bilaterala kontakter mellan medlemmar 

- Tillgång till SIQ’s internationella studieresor, seminarier och 

uppdragsverksamhet och möjlighet att gå med i fördjupat utbyte, Excellence 

Center, och därmed kunna delta i aktuella forskningsprojekt (SIQ, 2019) 

Viidas (2019) beskriver att frågorna i Managamenet Index också lyfts till en referensgrupp 

ute i verksamheten för att spegla hur det sipprat ner och uppfattas av medarbetarna. Ett 

medlemskap kostar 83 000 kronor/år och då ingår Management Index, som annars kostar 

75 000 kronor att genomföra. Kvalitetskultur mäts genom SIQ Kvalitetskulturindex vart 

annat år. Efter medlemsansökan inkommit ringer Viidas upp och vill träffa kommunchef 

och den som är kontaktperson – kan till exempel vara en kvalitetsstrateg, en controller eller 

förvaltningschef. Tillsammans läggs en plan för det vidare arbetet. Ledningsseminariet 

brukar vilja köras ganska fort, men de flesta väntar med Management Index (efter typ ett 
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halvår). Nätverksträffar genomförs två gånger per år och som Viidas (2019) utrycker det 

”En riktig guldklimp är våra medlemsträffar!”, vilka har olika teman med ett höst- och ett 

vårprogram. Det arrangeras även Öppet hus hos föredömen som har fått 

kvalitetsutmärkelsen. Seminarierna kostar inget. Som medlem erbjuds två kostnadsfria 

platser på examinatorskursen, som annars kostar 4500 kronor om man går hela, det vill säga 

gör ett examinationsuppdrag, annars kostar det 20 000 kronor (Viidas, 2019).  

4.3.4 Resurser 

10M - checklista för generiska resurser i Kinda Samhällsbyggnadsförvaltning avseende 

kvalitet och hållbar förändringsledning presenteras i tabell 6. 

Tabell 6:  

10 M Checklista avseende Kinda Samhällsbyggnadsförvaltning 
M-parameter Fråga Kommentar 

Mission  

Affärsidé/verksamhetsidé (mening, 
syfte med verksamheten/processen), 

visioner, mål, policy och strategier 

för kvalitetsarbete. 

Är mål och syfte klart, varför vi gör det och är 

det accepterat och förstått? Finns policys, mål 
och strategier för förändrings- och 

kvalitetsarbete? 

På övergripande kommunnivå 

finns övergripande mål, men de är 
inte preciserade avseende kvalitet 

och hållbarhet på förvaltningsnivå. 

Management/ledning 

Nivå av mognad för överenskomna 

principer – “värderingar”, 

Organisationskultur. 

Finns tillräckligt med ledningsstöd i 
kvalitetsarbetet? Hur är mognadsnivån avseende 

överenskomna principer? 

Organisationskulturen?  

Principer för kvalitetsutveckling 
finns beslutade i 

kommunstyrelsens reglemente och 

ska följas av förvaltningen. 
Hållbarhetsprinciper saknas. 

Metod  

Organisationsmodell, 
kompetensprofiler, arbetsmetoder, 

ledningssystem, processorientering 

och processmognad 

Processmognad – är arbetet baserat på 

principerna för god processledning? Finns 
organisationsstruktur för att arbeta mot 

strategierna och uppnå målen? Finns tydliga 

ledningssystem och är de integrerade? Finns det 
verktyg? Går det att styra en 

förbättringsprocess? 

Förvaltningen saknar 

ledningssystem och det finns inga 
kartlagda processer. 

Människa  

Kompetens i förhållande till profil, 
efterlevnad av överenskomna 

principer. Med kompetens avses 
utbildning, erfarenheter och 

förhållningssätt. 

Har medarbetarna tillräcklig utbildning, 

motivation och erfarenhet? 

Kunskap om kvalitet och 

hållbarhet är låg och få individer 
har erfarenhet av 

kvalitetsutveckling, 
ledningssystem och hållbar 

utveckling. 

Mätning  

Mognad av mätsystemet 

Mäts rätt saker på rätt sätt och förmedlas 

informationen till dem som behöver den? 

Baseras förbättringsprocessen på fakta? 

På förvaltningsnivå finns inte ett 

utarbetat mätsystem och de 

nyckeltal som finns nyttjas inte 

systematiskt i förbättringsarbetet.  

Maskin  
Nivå på utrustning och lokaler i 

förhållande till krav 

Finns mjukvara för mätsystem? Finns kapacitet 
att använda förbättringsresultat? 

Det finns ingen gemensam 
mjukvara för varken ett 

ledningssystem i sig eller ett 

mätsystem. 

Material  
Styrning av input och förvaltning av 

resursen 

Metoder för att kontrollera inkommande 
material och information. Nivån på 

specifikationer. 

Specifikationer saknas. 

Miljö  
Arbetsmiljö fysiskt och psykiskt 

Är arbetet hållbart för människa och miljö? Det saknas systematik, tydliga mål 
och uppföljning gällande 

arbetsmiljöarbetet. 

Marknad 

Intressenter, kundbas och 
efterfrågan 

Är intressenter och kunder tydligt definierade? Kundfokus utrycks tydligt men det 

finns ingen samlad kund- och 
intressentanalys. 

Medel Finns medel för investeringar och förbättringar? Förvaltningen står inför stora 

besparingar 2020. 
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4.4 Förändringens output 

Förändringens output handlar enligt Isaksson (2018, s. 49) om det resultat som 

förändringen skapar och leder till. I studien är önskat resultat en bestående kvalitetskultur, 

hållbar förändringsledning och en lärande organisation. 

4.4.1 Bestående kvalitetskultur 

Texell (2019) delar med sig av en metafor om förändringsarbete och hur du får förändring 

att bestå:  

”En av mina förra chefer sa en gång att ibland är förändring som att du har en 

spann med vatten och så kastar du i en sten. Och så bryter du vätskeytan och 

alla vet att när stenen har ramlat ner så kan du som ledare fortsätta kasta ner 

stenar och du måste bygga så mycket struktur att till slut bubblar stenarna upp 

själva så du ser dem ovanför vattenytan. Då är det dags för dig att gå ut och 

lämna för då har du byggt det där fundamentet så att vätskeytan är bruten och 

för alltid förändrad.” (Texell, 2019) 

Gradén (2019) från Kungsbacka säger att det går att säkerställa uthållighet i kvalitetsarbetet 

genom systematiska årliga återkommande processer för bland annat budget, uppföljning, 

Intern Kontroll och i skolan är det enligt skollagens krav och i vården är det SOFS’ens 

krav. De har även valt att certifiera viss verksamhet, bland annat dricksvatten. 

4.4.2 Hållbar förändringsledning 

Texell (2019) vittnar om att när en norm bryts i samband med förändringsledning så 

koordineras ett motstånd. Hennes strategi för att ta sig förbi hindren handlar om teamwork: 

”Man vill utmatta systemen. När man läst mekanik vill man jobba för att 

konstruktioner skjuver alltså genom utmattning ska kollapsa. Och lite samma 

sak är det ju med ledarskap när du ska försöka bygga en ny konstruktion. Då 

ska det liksom testas och det ska kollapsa så man helst kan gå tillbaka till det 

som var. Ibland är det ju så med förändringar att du behöver ligga rätt i lång 

tid tills andra fattar att de också behöver ligga rätt. Det är väl den här 

uthålligheten som också krävs ibland. Det är som med här hbtq-

brandstationen. Den kommer att ligga rätt nu men sedan kommer andra bygga 

vanliga brandstationer tills om ett tag då de inser att också vill ligga rätt. Det 

är väl så man får se det om man är pionjär inom vissa områden. Det tar lite tid 

för andra att också hänga med. Det är inte bara inom organisationen att det tar 

olika lång tid för oss att anamma förändring utan det är även så utanför 

organisationen att det tar olika lång tid innan vissa saker får genomslag.” 

(Texell, 2019) 

Westin (2019) belyser att chefernas uppgift är att poängtera och lyfta det som fungerar väl: 

Vi har en tendens att bara leta fel och då blir det bara ett korrigerande av fel 

hela tiden och så glömmer vi bort att se det där som faktiskt fungerar och 

hylla det och berömma det ”Kolla vad bra vi är på det här”. I flera av mina 

bolag kräver jag av VD’arna att jag vill se, åtminstone en gång om året, ”Vad 

har ni gjort i år?”. Lista i en god damn powerpoint. Allt ni har gjort i år. Och 

visa det för era medarbetare. För då ser du ju ”ja just det, vi är ju jätteduktiga 
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på kundengagemang” eller vad det nu är och det gör vi också. Bra! För därför 

så handlar det om att orka. Hålla i handlar om att sätta fokus på det vi faktiskt 

gör som funkar…men som många av oss är inriktade på att bara korrigera det 

felaktiga så då glömmer vi bort för det blir självklart. Titta på det som faktiskt 

funkar och hylla det. Jag tror att det är en viktig grej för att orka hålla i och 

hålla ut är att fira.” (Westin, 2019) 

På frågan om vad som är gemensamt, om det går att hitta en röd tråd, och vad som är 

framgångsknepet för företag som lyckas hålla sig kvar på toppen över tid och som ständigt 

utvecklas så svarar Westin (2019):  

”Kultur! Det är ju tvärstarkt. Framgångsfaktorn är en stark och en 

omsorgsfullt hanterad kultur man odlar.” (Westin, 2019) 

Westin (2019) relaterar till ICA och hur de har lyckats skapa en enormt stark kultur av 

framgång: 

”Några av de rikaste människorna i Sverige är ju ICA-handlare. Som har 

jobbat sig till det, ska jag säga. Det är en extremt stark kultur som drivs både 

av den där lokala verksamheten och så har man lyckats hitta en formel som 

liksom gör att man kommunicerar för alla. Mycket är ju ett reklamkoncept 

som drivit det och gjort det folkligt liksom. Medan Coop egentligen har hela 

den grejen men inte klarar av det.” (Westin, 2019) 

Westin (2019) menar att genom att individuella drivkrafter av egna ICA-handlare har de 

lyckats skala upp det och hitta ett system. På frågan om kulturen räcker för att det ska hålla 

över tid så är Westin tydlig. 

”Nej, du måste jobba med den hela tiden. Du måste hela tiden jobba medvetet 

med vad är det vi är och gör och ständig förändring. Det är ju ICA mycket 

duktigare på. För Coop ur ett varumärkesperspektiv… Coop gör 

jätteförändringar då och då medan ICA skruvar hela tiden. Ganska stadigt 

håller fast vid en kärna.” (Westin, 2019) 

Texell (2019) beskriver att hållbart ledarskap är integrerat i den hon är:   

”Jag är värderingsstyrd och det är därför jag är med i den svenska 

delegationen för Agenda 2030. Jag är floss free i den här frågan. Jag är helt 

autentisk i den och jag har sett jämställdhetsprojekt komma och gå och 

miljöprojekt komma och gå, men det är inte förrän du lägger dem i 

strategierna och styrsystemen som det är på riktigt för då vänder det på 

investmentprocesserna. Jag upplever att det är mycket icke-autentiskt och 

green washing. Vi hörde någon ”Åh så har vi två i kassan som kan arabiska. 

Då kan vi sälja fler strumpor.” Det är inte det det handlar om. Det är på ytan. 

Grundpoletten handlar om att minska konsumtion. Det har de helt missat. 

Autenticitet är jätteviktigt för mig och att ställa det kravet på ledare. Det 

tycker jag vi har rätt att göra.” (Texell, 2019) 

Gällande hållbarhetsperspektiven i förändringsledning och att integrera hållbarhetsfrågor 

säger Westin (2019) att det är fullständigt avgörande. Hon framhåller att hållbarhet är så 

mycket mer än miljöhållbarhet och lyfter fram det sociala och ekonomiska perspektivet:  
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”Jag tycker att hela samhället måste tänka mer hållbart. Jag har läst en studie 

där de kunde se att i regioner eller länder där skillnaden mellan de fattigaste 

och de rikaste var stora, mådde alla sämre. I regioner där alla var lika fattiga 

var alla mer lyckliga.  I Sverige idag håller vi på att dra isär samhället. Jag 

tror inte att vi har, i alla fall inte i modern tid de senaste 100-150 åren, haft så 

stor skillnad mellan de fattigaste och de rikaste och vi håller på och fortsätta 

att dra isär det. Det där är högexplosivt. Inte hållbart! Så att jag tror att måste 

tänka hållbarhet på väldigt många olika sätt. Och i styrelser så är det att ställa 

stenhårda krav på hållbarhet. 

Jag har en tes om att framtiden är rund. Allt är ju runt. Jorden och cellerna 

och allting, men företag och organisationer har varit linjära och hierarkiska. 

Jag kommer ihåg första gången jag hörde en brittisk forskare prata om 

cirkulär ekonomi. Det är nog bara tre eller fyra år sedan. Så stod han på någon 

Veckans affärer grej och hade ett snöre så här: ”Det här har varit vår linjära 

ekonomi, vi gräver upp något, vi producerar, vi använder vi säljer och så 

slänger vi. Nu måste vi börja göra det cirkulärt” Och så gjorde han så. (Visar 

hur snörändarna möte varandra) Vi måste ju använda den där produkten eller 

materialet, och det måste snurra runt och vi kan inte gräva upp mer saker ur 

jorden. Och det var så här poff – japp!” (Westin, 2019) 

4.4.3 Lärande organisation 

Texell (2019) återkommer till teamarbetet och vikten av att kontrollera och fånga upp och 

lära av varandra: 

”Det händer hela tiden men vårt sätt att hantera det är fångstnät eller man 

fiskar upp varandra eftersom vi jobbar så mycket i team. Vi kollar på 

varandra texter, varandras ärenden och ges då en möjlighet att hissa röd flagg 

om vi märker någonting som är tokigt. Så vi omprövar många beslut. 

Vad är det vi ser? Analysera. Reflektera. Var många. Där kommer teamwork 

in igen som ledarskap. Teamworket är viktigt. För då får man också olika 

bilder och man analyserar olika och man uppfattar saker olika. Och man 

tankar in fakta olika. Och fångstnätet hänger ju ihop med teamwork. Jag kan 

ju fiska upp någonting men det blir starkare om andra fiskar upp samma 

saker. Och så mod och civilkurage vill jag nog lägga ihop. Det är inte det här 

konfettiregnet där man beställer lite extra stora prylar utan det är när man 

ändå orkar stå kvar när det är lite svettigt.” (Texell, 2019) 

Westin (2019) lyfter vikten av de små stegen och det ständiga lärandet: 

”Vi är tillbaka till Bodil Jönsson ”Ting tar tid”. Det tar alltid mycket längre 

tid än man tror att få med sig folk. Men om man hela tiden håller på med en 

ständig förändring ett ständigt lärande och utveckling i de små tingen så blir 

det enorma förändringar över tid. Så på tre år så blir det en enorm förändring 

om vi hela tiden håller på. Om man gör en procent förändring varje dag så 

blir det en oändlig förändring över tid. Den förändringen blir ju mycket mer 

fundamental, mycket mer hållfast och hållbar än de där ”tadaa!”. (Westin, 

2019)  



Sida 49 av 92 

 

5. Analys  

I analyskapitlet jämförs och tolkas det erhållna resultatet mot den teoretiska referensramen 

för att söka svar på studiens forskningsfrågor och syfte och med hänvisningar till 

teoridelens referenser. 

5.1 Vilka åtgärder behöver vidtas för att skapa förutsättningar för ett införande av ett 

kvalitetsledningssystem?  

Att införa ett kvalitetsledningssystem kan ses som en förändring som kommer att vara både 

planerad och framväxande. Inledningsvis är den noga analyserad, planerad och 

implementerad med stöd av n-stegsmodeller enligt vilka förändringen genomförs som en 

serie av olika steg. Den följs av framväxande förändring som sker efterhand medarbetarna 

involveras i processerna och tolkar olika förslag, idéer och planer (Sveningsson och 

Sörgärde, 2014, s. 39). 

Kotter (2012, s.20) menar att förändringstakten ökat markant från det att stabilitet var 

normen och en rådande anda av om det inte är trasigt så ska det inte lagas eller ändras. 

Samtidigt poängterar Texell (2019) att det inte finns något självändamål att förändra och 

nyttjar samma utryck: ”Don’t fix it if it’s not broken” (Texell, 2019). Hon poängterar 

snarare att lyssna in och känna efter när det skaver och saker strider mot ens värderingar. I 

Kindas fall finns en insikt om att kvalitetsarbetet trots allt är lite trasigt och att det behöver 

fixas till. Radnor och Valley (2008, s.13) framhåller att när krav på förbättring och 

effektiviseringar av offentliga verksamheter ständigt ökar blir kvalitetsfokus allt viktigare. 

Karyotakis och Moustakis (2014, s.41) lyfter vikten av att förbättra effektiviteten i den 

offentlig verksamhet och att förändringar leder dem till principerna i TQM och användning 

av verktyg såsom självskattning. 

Kotter (2012, s.194) menar också att den globaliserade ekonomi har skapat möjligheter som 

tvingar verksamheter till dramatiska förbättringar för att konkurrera och till och med för att 

överleva. Han menar att organisationer måste lära sig hantera att förändring som det 

konstanta tillståndet och att livslångt lärande är det som behövs för att möta framtiden. För 

Kinda kommun och Samhällsbyggnadsförvaltningen är det inte i första hand konkurrens 

och överlevnad utan det handlar om att kunna fortsätta leverera kommunal service och till 

och med öka den i takt med medborgarnas ökade förväntningar (Blomberg, 2019) 

Ledningsgruppen i Samhällsbyggnadsförvaltningen har full insikt om förbättringsbehovet 

vilket är en framgångsfaktor då ett tydligt upplevt förändringsbehov, där människor är 

motiverade och förstår varför, gör förändringen enklare. Det är dock viktigt att kunna 

påvisa ett gap mellan nuläget och önskat läget, alternativt att hänvisa till vad som sker på 

marknaden och i omvärlden, då förändring blir mindre kontroversiellt om det till exempel 

är initierat av ekonomisk kris eller klagomål från kunder än om enbart chefer i en 

organisation upplever det nödvändigt (Forslund, 2016, s.331). Det kan i många fall behövas 

externa drivkrafter för att få saker att hända (Isaksson, 2018, s. 47) och Kuipers et al (2013, 

s.15) exemplifierar med förändrade kundbehov, ny teknik och finansiella kriser. Fem 

generella krafter som påverkar förändring i offentliga verksamheter definieras av Pollitt and 

Bouckaert (2004) - socioekonomiska krafter, kännetecknande drag hos politiska system, 

elitistiskt beslutsfattande gällande önskad och trolig förändring, förekomsten av 

förändringshändelser såsom skandaler och kännetecknande drag hos administrativa system. 
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Kinda Samhällsbyggnadsförvaltning påverkas just nu av socioekonomiska krafter och det 

politiska och administrativa systemet som förändrats i kommunen. 

Westin (2019) lyfter nyttan med att skapa en känsla av angelägenhet för att påvisa behov 

och skapa motivation till förändring. Hon menar att extern drivkraft såsom en kris kan vara 

bra för att sätta igång ett välbehövligt förändringsarbete och exemplifierar med vårens 

händelser på Swedbank. Hon poängterar vikten av att löpande bevaka omvärlden för att 

förstå strömningarna och väga om de egna visionerna. Det handlar om att ligga steget för 

och att inte falla i fällan och tro att problem löser sig med en omorganisation. Kinda 

kommun gör årligen en större omvärldsanalys utifrån nuläge, trender och utmaningar. Det 

upplevs svårt att påverka förändringar på lokal nivå och konsekvenserna av dem kan se 

olika ut. Det anses viktigt att förstå dem och ha en strategi för att möta dem. SKL’s 

framtidsprognos har varit till hjälp i det lokala arbetet. Prognosen lyfter de övergripande 

förändringskrafterna globalisering, demografi, klimatförändringar, teknik och värderingar 

(SKL, 2018, s.5).  

PESTLE-modellen (Forslund, 2016, s.68) är ett sätt att analysera drivkrafterna till 

förändring. För Kinda SBF påvisas starka drivkrafter i alla delar. Det finns tydliga politiska 

mål på kommunövergripande nivå och kraven är ökande. Ekonomiskt är drivkraften mycket 

stark då kommunen redan inför 2020 står inför stora besparingar och effektiviseringar. De 

stora socioekonomiska skillnaderna och den eftersatta digitaliseringen gör att de sociala och 

tekniska drivkrafterna också är höga liksom de miljömässiga och juridiska perspektiven. 

Regeringens ambition om att Sverige ska vara ledande i Agenda 2030-genomförande och 

en förebild. Det krävs genomgripande förändringar och kraftfulla åtgärder och hela 

samhället måste vara delaktigt om världen ska klara av att uppnå de 17 globala målen till 

2030 (Regeringen, 2019). Mycket står på spel och Gröndal och Svanström (2015, s.32) 

poängterar att om vi misslyckas så riskeras möjligheten för kommande generationer att 

möta sina behov. Hänsyn behöver tas till alla tre kravområden – ekologiskt, ekonomiskt 

och socialt – för att en utveckling ska ses som hållbar (Gröndahl och Svanström, 2015, 

s.35). I förslag till en ny version av Utveckling Kinda och en ny vision framgår de globala 

hållbarhetsmålen tydligt och klart och de tre kravområden beaktas (Blomberg, 2019). 

Texell (2019) lyfter vikten av att inte enbart arbeta med de lågt hängande frukterna i 

hållbarhetsarbetet såsom införande av elbilar och solceller utan att gå på djupet och utmana 

de andra delarna som att förändra orena strukturer och sociala mönster. Westin (2019) 

ifrågasätter tolkningen av tillväxt och menar att det kanske inte handlar om tillväxt i 

ekonomi utan tillväxt på andra sätt där till och med stabilitet kan vara ett värde i sig för en 

kommun och menar att det offentliga kanske inte hela tiden behöver växa. 

5.2 Hur kan ett kvalitetsledningssystem utformas? 

Kvalitetsledningssystem är ”organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är 

nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet” (Bergman 

och Klefsjö, 2012, s.503). Offensiv kvalitetsutveckling kan ses som ett ledningssystem 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s.40). Bergman och Klefsjös (2018, s.7) hörnstensmodell 

bygger på en helhet där en kultur med värderingar (principer) utgör dess hörnstenar. 

Grunden utgörs av ett engagerat ledarskap som med kunden i centrum baserar beslut på 

fakta, arbetar med processer och ständiga förbättringar samt skapar förutsättningar för 
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delaktighet. Isaksson menar att offensiv kvalitetsutveckling kan ses som ett ledningssystem 

som består av en helhet med principer, arbetssätt och verktyg. 

ISO 9001:2015, en standard för kvalitetsledningssystem, utgår från sju principer för 

kvalitetsledning – kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, 

förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering (Bergman och Klefsjö, 2012, 

s.516). Det är samma som de kvalitetsprinciper som framgår av Kommunstyrelsens 

reglemente och även detsamma som ingår i hörnstensmodellen med tillägget angående 

relationshantering. FR2000 är skapat av Företagarnas Riksförbund, är ett annat sätt att 

bygga upp ett kvalitetsledningssystem på. För både ISO och FR finns möjlighet till 

certifiering (Bergman och Klefsjö, 2012, s.525).  

Kinda Samhällsbyggnadsförvaltning har inte något krav på att certifiera sitt 

ledningssystem, utan det är själva kvalitetsarbetet som är det väsentliga. Kungsbacka 

vittnar om att deras kvalitetsarbete har lett till att delar av verksamheten nu är certifierad 

och lyfter exemplet dricksvatten. SKL’s Kommunkompassen och SIQ’s 

Managementmodell leder inte till någon certifiering utan de är självskattningsverktyg. De 

kan externutvärderas av SKL respektive SIQ vilket kan rendera i utmärkelsen Sveriges 

Kvalitetskommun respektive Svensk Kvalitet (SIQ, 2019). 

Ett kvalitetsledningssystem utformas som en helhet med överenskomna principer, arbetssätt 

som stödjer principerna och verktyg som underlättar arbetssätten (Isaksson, 2018, s.6). För 

Kinda Samhällsbyggnadsförvaltning innebär ett införande av ett kvalitetsledningssystem att 

arbetssätt och verktyg behöver utökas. Ska hållbarhet integreras i ledningsmodellen 

behöver även principerna vidgas enligt tabell 7 (Jämförelse mellan Kindas PAV med 

utvecklad PAV). 
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Tabell 7:  

Jämförelse PAV Kinda med utökad PAV 
 Kinda PAV (Isaksson 2018, s. 6 och 8) 

Principer Kundfokus  

Ledarskap 

Medarbetarnas engagemang 

Processinriktning 

Förbättring 

Faktabaserade beslut 

Relationshantering 

Engagemang 

Framåtanda 

Dialog 

Intressentfokus (där kunder är en del) 

Ledningens engagemang 

Allas möjlighet och ansvar att medverka 

Processyn 

Ständig förbättring 

Faktabaserade beslut  

Öppenhet 

Mångfald 

Systemsyn 

 

Arbetssätt Direktkontakt med kunder 

Måldelning 

Ledningsgruppsutveckling 

Intressentstyrd utveckling 

Kompetensutveckling 

Att jobba med team-building 

Självutvärdering 

Att kombinera teori och praktik 

Att lära av varandra 

Benchmarking 

Att använda Q-verktyg 

Att använda ledarskapsteori 

Att arbeta med effektiva möten 

Att arbeta med intressenter 

Processledning 

Verktyg Lagar, förordningar och riktlinjer 

Nyckeltal 

Styrmodell 

Årshjul 

Kundenkäter 

Rutiner för APT, medarbetar- och 

lönesamtal, samverkan mm 

Standardiserade 

ledningsgruppsmöten 

Standarder, lagar, förordningar och riktlinjer 

Kvalitetsverktyg 

Processmodeller 

Processkartor 

Verksamhetssystem 

Presentationsteknik 

Fasta punkter mötesagenda 

Projektmallar 

Rapportmallar 

System för mätetal 

Kriterierna i SIQs modell 

Not: Källa Isaksson, 2018, s.6 och 8. 

Kvalitetsprinciperna i Kommunstyrelsens reglemente, som Samhällsbyggnadsförvaltningen 

ska följa, utgår från ISO 9001 och går i linje med principerna i TQM. SIQ Framgångsinsikt 

visar på insikt om framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer. Resultatet 

för ledningsgruppens enkätsvar (se tabell 6) påvisar en stor variation i svaren, vilket kan 

tyda på olika nivå i de olika enheterna och olika tolkning av begrepp och frågeställningar. 

Det påvisar brist på samsyn och i kvalitetsfrågor och ett behov av att skapa enighet kring 

nuläge. Ledningsgruppen i Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat en 

behovsbedömning genom en reflektion av nuläget i de olika hörnstenarna i offensiv 

kvalitetsutveckling. Deras bedömning av nuläget av Hörnstensmodellen visar att engagerat 

ledarskap har en grund att stå på då ledningsgruppsmöten är standardiserade och det finns 

en medveten tanke för gruppens utveckling, dock saknas en plan för kvalitetsarbetet. 

Gällande kunden i centrum så är en intressentinventering påbörjad, men det finns ännu inte 

någon analys. Beslut baseras främst på känsla och lokalkännedom och inte på fakta och 

processer är inte nedtecknade. Arbete med förbättringar sker i viss mån, men inte 
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systematiskt. Skapa engagemang och delaktighet hos medarbetarna görs genom 

arbetsplatsträffar, medarbetar- och lönesamtal, samverkan med mera. Risk upplevs att det 

dock är envägs- istället för tvåvägskommunikation. Ledningsgruppen vittnar själva om en 

vilja till förbättring och områden som kan utvecklas framgår av fiskbensdiagrammet i 

bilaga 5. Det krävs ett systematiskt arbete för att skapa ett långsiktigt och hållbart 

förbättringsarbete med fokus på kvalitet.  

5.3 Hur kan en verksamhet gå tillväga för att införa ett kvalitetsledningssystem? 

Att gå från ett nuläge med avsaknad av kvalitetsledningssystem till ett nyläge där ett system 

är implementerat kräver en förändringsprocess. Det handlar om att leda mot offensiv 

kvalitetsutveckling och inledningsvis behöver nuläget och förbättringsbehovet kartläggas. 

Det förändringsarbetets start finns ett behov av att inventera organisationens aktuella 

utmaningar och skapa en nulägesbild och därefter ta fram förändringsstrategi och bedöma 

konsekvenserna (Langstrand och Lundquist, 2015, s.5). 

Omvärldsförändringarna kommer troligtvis öka och trycket på förändring likaså. Lösningen 

är att lära mer om vad som skapar framgångsrik förändring och att dela den lärdomen till en 

större grupp människor (Kotter, 2012, s.34). SIQ Framgångsiniskt är ett verktyg för 

skattning, reflektion och samtal kring de fem framgångsfaktorerna som kännetecknar 

ledande företag och organisationer - Skapar värde med kunder och intressenter, Leder för 

hållbarhet, Involverar motiverade medarbetare, Utvecklar värdeskapande processer och 

Förbättrar verksamheten och skapar innovationer.  

Kotter (2012, s.28) poängterar starkt skillnaderna mellan management och ledarskap. 

Management är till exempel planering, budgetering, organisering, bemanning, uppföljning 

och problemlösning medan ledarskap handlar om att beskriva hur framtiden kommer se ut, 

få med medarbetare i linje med visionen och inspirera dem att förverkliga visionen trots 

hinder och motstånd. Framgångsrik förändring består till 70-90 % ledarskap och 10-30 % 

management. Texell (2019) beskriver förändringsledning på liknande sätt. Ledarskap för 

henne handlar om att ha en egen tanke och en egen övertygelse om både vilken människa 

man vill vara och vad man vill åstadkomma. Hon utrycker ledarskapet som en 

teamaktivitet, att åstadkomma någonting tillsammans. Förändringsledning handlar om att 

känna sina medarbetare. Vid förändringsarbete påtalar Texell (2019) vikten av att ha koll på 

vad du ska gå in i, tidsandan, samtiden, kulturerna och normerna. Timingen är viktig. 

Westin (2019) lyfter också timing. Hon poängterar vikten av att inte bli otålig och dra igång 

förändringar bara för att något ska hända. Hon förordar snarare små iterativa förändringar 

och att skruva försiktigt. För Westin (2019) utmärks ett bra ledarskap av engagemang och 

tillit. Hon framhåller vikten av kommunikation och säger att ordet självklart just innebär att 

det är klart för mig själv, men att det som är självklart för mig kanske inte är ett dugg klart 

för dig. 

En kombination av transaktionellt och transformativt ledarskap utmärker effektiva ledare 

(Forslund, 2013, s.288). Vid transaktionellt ledarskap betonas utbytet mellan medarbetaren 

och organisationen. Ledaren motiverar genom att anspela på medarbetarens egenintresse. 

Westin (2019) ger exempel på detta då hon beskriver hur hon ser sitt ansvar att som chef 

efterfråga och hitta medarbetarens drivkraft och glädje. Hon tolkar ordet ledarskap utifrån 

de tre delarna le som i glädje, dar som i medarbetarskap det vill säga att jobba med 

varandra samt skap för att skapa tillsammans. Ett transformativt ledarskap siktar mot att 
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tillfredsställa ett högre behov och ett djupgående engagemang. Det kan kopplas till 

Maslows behovsteori (Gulliksson och Holmgren, 2015, s 38) där medarbetaren lyfts steg 

för steg genom att söka efter gemenskap, status och självförverkligande. Ledarskapet kan 

till och med kan tas ännu ett steg där medarbetaren motiveras att arbeta för en sak som är 

större än den själv (Forslund, 2013, s.287). Texell (2019) beskriver flera gånger vikten av 

att sträva mot något större, mot vem man vill vara och att göra det tillsammans med andra i 

teamet. 

Flera av de intervjuade visar exempel på att förändringsarbete kräver situationsanpassat 

ledarskap. Ett ledarskap som bygger på antagandet att ledarens agerande behöver anpassas 

efter uppgiftsmognaden hos medarbetarna. Inledningsvis behövs en instruerande stil och 

när uppgiftsmognaden ökar behövs en mer coachande stil, därefter stödjande och slutligen 

kan ledaren gå över till delegerande ledarstil (Tonnquist, 2014, s.348). Texell (2019) lyfter 

vikten av att lära känna sina medarbetare för att möta deras behov och att ha respekt för att 

olika personer behöver olika lång tid i sin förändringsprocess. Westin (2019) trycker på sin 

roll som chef att coacha och stödja medarbetaren och att arbeta mot målet att förändringar 

kommer inifrån därför att medarbetare vill förändra och ser att det blir roligare eller mer 

energigivande att arbeta. Gradén (2019) i Kungsbacka beskriver hur deras kvalitetsarbete 

utformats i olika faser där strukturfrågor var dominerande i början då det handlade om att ta 

fram rutiner och bygga systematik och därefter kunde arbete kring arbetsplatskulturen ta 

vid. Langstrand och Lundquist (2015, s.42) menar just att ledarbeteenden behöver anpassas 

till det skede som förändringsarbetet befinner sig i, vilket kräver ett flexibelt ledarskap, där 

ledaren behöver inta olika roller vartefter förändringen fortskrider. I starten krävs ett 

konsensussökande ledarskap och senare i processen krävs ett mer resultatorienterat och 

ibland till och med auktoritärt ledarskap. Då Kinda Samhällsbyggnadsförvaltning befinner 

sig i startskedet för införande av kvalitetsarbete krävs ett konsensussökande ledarskap och 

en instruerande ledarstil. I initieringsfasen handlar det för ledningsgruppen om att sätta sig 

in i och övertyga sig själv om förändringen, göra nulägesanalys, säkerställa stöd och 

ledning från team, skapa visioner och övergripande planer och förbereda sig själv för olika 

reaktioner och scenarier (Langstrand och Lundquist, 2015, s.38) 

Råd för ett gott förändringsledarskap som cheferna i förvaltningen kan ta till sig är koppla 

rätt ledarbeteende till respektive fas, inse att kommunikation är nyckeln till en framgångsrik 

förändring, tänka på att bromsa och gasa för att hålla ihop gruppen, fira framgångar och 

utmana gruppen och förvänta inte att processen är linjär (Langstrand och Lundquist, 2015, 

s.44). Råd som både Westin och Texell bekräftar under intervjuerna. Westin återkommer 

flera gånger under intervjun till Janssens fyrarummare, som beskriver en rörelse genom 

fyra psykologiska skeden där förflyttning går från nöjdhet till censur vidare till förvirring 

och avslutningsvis inträder förnyelsefasen (Tonnquist, 2014, s.348). 

Skapa intresse för förändring kan göras genom att skapa en känsla av angelägenhet, få till 

en ledande koalition, sätta mål och ta fram handlingsplan (Isaksson, 2018, s.48) Kotter 

(2012, s.23) menar att det är avgörande att skapa en känsla av angelägenhet och därefter 

skapa en styrande koalition, utveckla en vision och strategi samt kommunicera 

förändringsvisionen. I Kinda Samhällsbyggnadsförvaltning har en styrande koalition i form 

av ledningsgruppen skapats, visionen och den övergripande strategin är satt gemensamt i 

kommunen och en känsla av angelägenhet är på väg att skapas. Behov av mål och 

handlingsplan för förvaltningens kvalitets- och hållbarhetsarbete har uppmärksammats. 
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Hansson och Klefsjö (2003, s.73) menar att kunskap om förändringsledning är viktig då att 

införande av TQM handlar om organisationsutveckling och de anser att implementeringen 

ska starta med ett engagerat ledarskap för de överenskomna principerna, allas delaktighet 

och kundfokus (2003, s.71). Almasian beskriver med positiv inlevelse för ledningsgruppen 

hur hon upplevt att arbeta i en verksamhet där kvalitetsarbetet är mycket väl implementerat, 

vilket är en nödvändighet för att lyckas med införandet enligt Hansson och Klefsjö (2003, 

s.74). De poängterar vikten av att ledare diskuterar och motiverar fördelarna med TQM. 

Införande av TQM innebär också en förändring av det traditionella ledarskapet och 

verksamhetskulturen där fokus behöver flyttas från att till exempel se vad kvalitetsarbete 

kostar till att istället se vad som uppnås eller att prioritera aktiviteter baserad på uppnådd 

kvalitet istället för kostnad (Karyotakis och Moustakis, 2014, s 34).  

Hellsten och Klefsjö (2000, s.243). rekommenderar att implementeringsarbetet ska börja 

med att identifiera de principer (core values) som ska karaktäriserar organisationen. Detta 

steg har tagits i Kinda. Nästa steg är att definiera arbetssätt som passar för organisationen 

och som stödjer principerna. Därefter kan passande verktyg identifieras och användas på ett 

effektivt sätt för att stödja arbetssätten. Ledningsgruppen för 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterat att de saknar gemensamma arbetssätt och 

verktyg och står därför inför dessa steg i processen. 

Kungsbacka började sitt kvalitetsarbete genom att kraftsamla kring Kommunkompassen 

(SKL) och de tog fram kvalitetsdeklarationer och kvalitetspolicy. Gradén (2019) berättar att 

arbetet inleddes med stor hjälp av en driven kvalitetsstrateg och var utformat som ett 

treårigt projekt. De genomförde kvalitetsutbildning för alla chefer och utvecklingsledare 

införde kvalitetsredovisningar i nämndsboksluten, brukarundersökningar, 

kvalitetsdeklarationer, synpunktshantering, frukostnätverk för att dela goda exempel och en 

kvalitetspolicy. 

De intervjuade ger en rad goda råd inför uppstartarbetet. Gradén (2019) i Kungsbacka 

menar att vid införande av kvalitetsledning hamnar målfokus lätt på att följa upp och 

rapportera istället för det man faktiskt presterar. Hon ger rådet till en kommunal förvaltning 

som är i startgroparna att behålla fokus på leverans och medborgarperspektivet, och att 

påminna sig om vem man är till för då det är lätt att hamna i internt fokus. Viidas (2019) på 

SIQ trycker hårt på att inleda arbetet med att säkerställa att högsta ledningen förstår allvaret 

och vikten av att jobba med kvalitetsfrågor utifrån en helhet. Det handlar det om vad som 

vill uppnås och höja kunskapen kring kvalitetsfrågor. Många högre tjänstemän i 

medlemskommunerna går SIQ’s examinatorsutbildning och får då träna sig på ett 

praktikfall. Hon tipsar om att börja med Fakta om verksamheten som är en av delarna i 

SIQ’s modell. Hon trycker på vikten av att inte gena på är att få med hela ledningsgruppen.  

Om ledningsgruppen följer de råd som getts minskar risken att kvalitetsarbetet ska fallera. 

Det är tyvärr ungefär en femtedel av alla excellence-intitiativ som fallerar och det beror på 

svag ledning, ineffektiva strategier samt brister i kunskapsspridning, strategisk planering 

och kontinuerliga förbättringar. Engagemang, kultur och kostnader lyfts som avgörande för 

ett framgångsrikt införande (Metaxas och Koulouriotis, 2014, s.500). Metaxas och 

Koulouriotis (2014, s.497) poängterar vikten av att både arbeta med hårda och mjuka 

faktorer. SIQ Managamentmodell poängterar också flera ingående delar och utöver struktur 

och kultur har de även lyft fram systematik (SIQ 2019).  
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Rationellt arbete krävs för att lyckas med förändring och en bra start är att använda 

systematiska modeller som har tydliga steg. Modellerna används vid planerade förändringar 

genom avsiktliga beslut (Forslund, 2016, s.329). Det ska has i åtanke att dessa så kallade n-

stegsmodeller tenderar att förenkla för mycket och skapa en känsla av att förändringsarbete 

är linjärt (Alvesson, 2015, s.219). Bland annat Langstrand och Lundquist (2015, s.44). 

flaggar också just för att ledare inte ska förvänta sig att processen är linjär. 

Lewins känds förändringsmodell som utgörs av en isbitsmetafor beskriver de tre stegen 

Upptining, Förändring och Återfrysning (Svenningsson och Sörgärde, 2014, ss.77-78). 

Texell (2019) beskriver en liknande metafor om att springa i en blå slinga istället för en röd 

som tidigare gjorts. Då har upptining och förändring skett. Vid återfrysning är det dock lätt 

hänt att medarbetare börjar springa tillbaka till den röda slingan, av gammal vana. Då 

behövs ett ledarskap som leder tillbaka medarbetarna i de nya spåren. Lewin anser att 

förändringar av tänkande, beteende och rutiner uppnås genom fokus på gruppdynamik och 

att människor påverkas och styrs av gruppens logik och normer (Sveningsson och Sörgärde, 

2014, s.76.) Texell (2019) flaggar på samma sätt för vikten av att ha klart för sig vad man 

ska gå in i – tidsandan, samtiden, kulturerna och normerna. Kotters (2012, s.23).  

åttastegsmodell för en lyckad förändring bygger på Lewins förvandlingsmodell Applicering 

av åttastegsmodellen på Kinda Samhällsbyggnadsförvaltning påvisar att steg 1-3 är påbörjat 

och steg 4-8 står på tur. Steg 1 med att skapa en känsla av angelägenhet är genomförd i 

ledningsgruppen, men än så länge inte i hela förvaltningen. 

Kanjis förändringsmodell (1996, s.333) för införande av TQM har fyra stadier och bygger 

på Demings förbättringscykel PDSA som tydliggör arbetet med ständiga förbättringar 

genom ”Plan-Do-Study-Act” (Bergman och Klefsjö, 2012, s.46). Hansson och Klefsjös 

(2013, s.79) har också tagit fram en modell för införande av TQM. Den består av aktiviteter 

i kombination med att arbeta med värderingar som tillsammans med arbetssätt och verktyg 

skapar en kvalitetskultur. Denna värderingsstyrda modell består av tre faser. Kotters, Kanjis 

och Hansson och Klefsjös modeller påminner mycket om varandra. Alla tre inleder med att 

skapa samsyn kring och identifiera förändringsbehov och planera för hur förändringen ska 

ske och därefter sätta ihop team och säkerställa att de är utbildade och tränade för TQM. 

Kotter utvecklar sedan det följande arbetet i mer detaljer såsom att visionsarbetet, 

kommunikationen, skapa handlingsutrymme och synliggöra kortsiktiga vinster. Det sjunde 

och åttonde steget i Kotters modell är detsamma som det tredje i Hansson och Klefsjös. 

Hansson och Klefsjö trycker å andra sidan mer på vilka värderingar som ska poängteras i 

de tre faserna. Först engagerat ledarskap och medarbetarnas delaktighet, därefter 

medarbetarnas delaktighet och kundfokusering, som går hand i hand med Kotters steg med 

kommunikation, skapa handlingsutrymme och synliggöra kortsiktiga vinster. I den tredje 

och avslutande fasen är fokus på principerna processfokus, faktabaserade beslut och 

ständiga förbättringar vilket är i linje med steg 7 och 8 i Kotters modell om att konsolidera 

framsteg, producera fler förändringar och förankra nya arbetssätt. Steg 4 i Kanjis modell 

handlar också om att konsolidera framgång. En modell som jämför de olika stegen i 

Kotters, Kanjis och Hansons och Klefsjös förändringsmodeller redovisas i tabell 8. 

 

 

 



Sida 57 av 92 

 

Tabell 8:  

Jämförande modell för införande av kvalitetsledningssystem 
Steg (Kotter) Kanji Hansson och 

Klefsjö 
Kvalitets-
principer  

Ledarskap 

1 Skapa en känsla 

av angelägenhet 

Kartlägg nuläget. Undersök 

marknadsförhållanden och 

identifiera hot och 
möjligheter. 

Plan 

Identifiering 

av områden 
och 

förberedelser 

1 Skapa en 

samsyn kring 

förändrings-
behov och hur 

förändringen ska 

ske 

Engagerat 

ledarskap  

 
Medarbetarnas 

delaktighet 

Initiera 

Sätta sig in i och 

övertyga sig själv 
om förändringen 

Göra nulägesanalys 

Säkerställa stöd och 
ledning från team 

Skapa visioner och 

övergripande planer 

Förbereda sig själv 

för olika reaktioner 

och scenarier 

2 Skapa en stark 

styrgrupp  

Sätt samman en grupp som 

har förändringsmandat och 
få gruppen att jobba som ett 

team. 

Do 

Managment-
förståelse och 

engagerat 

ledarskap 3 Utveckla en 
vision och 

strategier 

Utveckla en vision som kan 
fungera styrande och 

strategier som konkretiserar 

möjligheterna att uppnå 
visionen 

4 Kommunicera  Utnyttja alla tillfällen att 

kommunicera visionen och 
strategin och låt den 

styrande koalitionen vara 

förebild avseende det 
agerande som förväntas. 

Förankra 

Inspirera, förklara 
och motivera 

Skapa gemensam 

målbild 
Vara synlig och 

tillgänglig 

Lyssna och 
diskutera 

Hantera oro och 

motstånd 
Inventera behov hos 

medarbetare och 

verksamheten 
Fatta beslut om 

genomförande 

5 Skapa 

handlingsutrymme 

Ge befogenheter till 

medarbetarna genom att ta 

bort hinder, förändra system 
som undergräver visionen 

och uppmuntra risktagande 

och nytänkande. 

2 Etablera en 

struktur med 

tvär-funktionella 
team och utbilda 

och träna för att 

arbeta mot 
gruppens mål. 

Medarbetarnas 

delaktighet 

 
Kundfokusering 

6 Synliggöra 

kortsiktiga vinster 

Planera för att synliga 

framsteg tidigt i arbetet och 

belöna dem som genomför 
dem. 

Check 

Förbättrings-

process, 
identifiera och 

lös 

kvalitetsbrister 
7 Konsolidera 

framsteg 

Konsolidera framsteg och 

producera fler förändringar. 

Ropa inte hej för tidigt utan 
nyttja trovärdigheten som 

följer med snabba 

förändringar i syfte att 
ytterligare driva på 

förändringar av system och 
strukturer som hindrar. 

Rekrytera och utveckla 

medarbetare som kan 
implementera 

förändringsvisionen och 

fortsätt löpande förnya 
förändringsarbetet genom 

nya projekt, teman med 

mera.  

3 Arbeta enligt 

strukturen och 

utbilda och öva 
på att arbeta mot 

målbilderna och 

utvärdera 
löpande 

förändrings-
processen. 

Processfokus 

 

Faktabaserade 
beslut 

 

Ständiga 
förbättringar 

Genomförande 

Genomföra enligt 

beslut och planer 
Tydliga krav och rak 

kommunikation 

Utmana och 
uppmuntra 

Hantera oror och 
motstånd 

Förmedla trygghet 

och förtroende 

8 Förankra nya 
arbetssätt 

Centralt är att skapa bättre 
resultat genom kund- och 

produktivitetsorienterat 

beteende, bättre ledarskap 
och mer effektivt 

management. Artikulera 

kopplingen mellan nya 
beteenden och framgångar. 

Säkerställ medel för att 

säkerställa 
ledarskapsutveckling och 

succession. 

Act   
Kritisk analys, 

befäst 

framgångar 
och sätt nya 

mål 

Uppföljning 
Utvärdera mål och 

delmål 

Erkänna människor 
och fira resultat 

Låsa fast 

förändringar 
Utveckla strategi 

och vision för 

fortsatt arbete 
Höja ribban och 

utmana gruppen 

Not: Egen sammanställning fritt från Kotter, 2012, s.23, Kanji, 1996, s.333 samt Hansson 

och Klefsjö, 2013, s.79. 
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Kuipers et al. (2013, s.22) listar framgångsfaktorer såsom adekvata resurser, förekomsten 

av incitament för att stödja förändringen, respons från många intressenter, nyttjande av flera 

roller och även definitionen av framgång. Pimentel och Major (2016, s.1009) har 

identifierat indikatorer där input är de tillgångar verksamheten har - människa, process och 

kultur, huvudprocessen och själva transformationen består av planering, styrka, 

engagemang, delaktighet och kommunikation vilket leder till output i form av resultat och 

kunder Rad (2006, s.620) menar att de bästa TQM-resultaten uppnås när en öppen, 

samarbetsvillig och samverkande kultur skapas av ledningen och stöds av organisatoriskt 

lärande, teamarbete och kundfokus. Ledningen måste säkerställa att TQM-värden och 

principer genomsyrar alla delar av organisationen – strukturen, ledningsstilen, träning, 

kommunikation, belöningssystem och processer. 

För att införa ett kvalitetsledningssystem krävs stödprocesser vilket handlar om arbetssätt 

och verktyg för förbättring. Isaksson (2018, s. 6) ger exempel på arbetssätt som stödjer 

förbättring (och tillika kvalitet) såsom kundcentrerad planering, benchmarking, 

kompetensutveckling, måldelning, självutvärdering och processledning. Svensson (2012, 

s.556) beskriver självutvärdering som ett arbetssätt för att mäta hur väl de antagna 

principerna för offensiv kvalitetsutveckling har bidragit till organisationskulturen och hur 

systematiskt och omfattande arbetet är. Utvärderingen består av de fyra faserna planering, 

verksamhetsbeskrivning, analys och handlingsplan, vilket också hänger samman med 

förbättringscykeln PDSA. Självutvärdering är det arbetssätt som stöds av 

självskattningsverktyg såsom SKL’s Kommunkompassen och SIQ Managementmodell. 

Processledning är ett sätt att organisera, leda och ständigt förbättra en organisations 

processer, ett centralt arbetssätt inom TQM och en viktig del i ett kvalitetsledningssystem 

(Isaksson, 2018, s.46). Processynsätt är en utgångspunkt för effektivisering och 

kvalitetssäkring (Isaksson, 2018, s.12). En helhetssyn skapas av att kartlägga processer, 

vilket bidrar till att alla får en gemensam bild av verksamheten och inriktning på att 

förbättra helheten i stället för enbart en avgränsad del (Isaksson, 2018, s.15). 

Benchmarking, det vill säga att jämföra processer och lära sig av andra (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s.476) är en av de största medlemsvärdena i SIQ’s nätverk. Utbytet med 

framgångsrika verksamheter som delar med sig av sina erfarenheter ger inspiration och en 

jämförelse med de som är riktigt bra (Viidas, 2019). 

Gradén (2019) från Kungsbacka räknar upp en rad arbetssätt och verktyg som stödjer 

kommunens kvalitetsarbete och poängterar särskilt avvikelsehanteringen som är den stor 

del i förbättringsarbetet. Gradén flaggar för risken att trycka ut för många verktyg och lägga 

ut för mycket arbete på linjechefer utan att ge stöd för att hantera dem.  

Isaksson (2018, s.6) ger exempel på verktyg som stödjer förbättringsarbete och kvalitet är 

bland annat processkartor, kvalitetsverktyg och SIQ’s managementmodell. 

Processkartläggning stödjer arbetssätten processyn och processledning. Kriterierna i 

Kommunkompassen och SIQ’s managementmodell stödjer självutvärdering och SIQ’s 

nätverk stödjer benchmarking. Då kvalitetsprinciperna i Kinda kommun är detsamma som i 

standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 – kundfokus, ledarskap, 

medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och 

relationshantering (Bergman och Klefsjö, 2012, s.516), finns goda möjligheter till 

certifiering om så skulle önskas framöver. 
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Kapital, utrustning och personal och är exempel på resurser som behövs för att en process 

ska fungera och de behöver en ägare (Isaksson, 2018, s.18). 10M – Management, Metod, 

Människa, Mätning, Maskin, Material, Miljö, Marknad, Medel och Mission - speglar de 

generiska resurser som behövs i kvalitetsarbetet (Isaksson, 2018, s. 18). En genomlysning 

av Samhällsbyggnadsförvaltningens 10M ger ett bidrag till nulägesbedömningen och 

påvisar även den om behov av utveckling. 

Det övergripande kvalitetsarbete i Kinda kommun anger att alla som arbetar i kommunen 

systematiskt ska följa upp verksamheten och analysera resultaten i förhållande till mål och 

lagstiftning och utifrån det planera och utveckla verksamheten. Förutsättningarna för 

Samhällsbyggnadsförvaltningen att kunna benchmarka inom kommunen är goda genom 

medverkan i Kvalitet Kinda, ett lokalt nätverk där kvalitetssamordnare/kvalitetsutvecklare 

från varje förvaltning ingår. Nätverket bygger upp kunskap, byter erfarenheter och får 

uppdrag från den övergripande ledningsgruppen. Benchmarking inom regionen möjliggörs 

genom Qvalitet Öst, ett regionalt nätverk där kommunen ingår. Genom ett medlemskap i 

SIQ och medverkan i deras kommunnätverk skulle även benchmarking med andra 

kommuner möjliggöras. 

5.4 Vad krävs för att skapa en hållbar förändringsledning av verksamheten, det vill 

säga uthållighet över tid och förändring i linje med hållbar utveckling? 

Det krävs ömsesidig ansträngning från alla medarbetare för att kvalitetsförbättringar ska 

uppnås. Det är avgörande att odla en kvalitetskultur som genomsyrar hela organisation så 

att alla medarbetare kan vara mogna och redo att acceptera ledningsmodellen. Regelbundet 

engagemang för kvalitetsfrågor krävs från högsta ledningen för att principerna för TQM ska 

vara en bestående del av organisationskulturen (Karyotakis och Moustakis, 2014, s.41). 

Medvetenhet ska dock finnas i att det tar tid att skapa en kvalitetskultur. Behovet av 

uthållighet i kulturförändringar står i kontrast till idealet om snabba resultat och pressen att 

på kort tid påvisa tydliga förändringar. Det är en sak att som chef vilja påvisa 

handlingskraft och något helt annat att skapa en ambitiös kulturförändring. Nya idéer och 

förfaringsätt måste förankras och stödjas av människors tänkande och värderingar om de 

ska få verkan (Alvesson, 2015, s.236). Westin (2019) lyfter att chefer ofta har för bråttom 

och hänvisar till Jensen (Tonnquist, 2014, s.348) och förändringens fyra rum. Det gäller att 

förändring sker utifrån verksamhetens behov och inte chefens egna behov. Hon menar att 

det istället handlar om att lyssna på människor och vara med i verksamheten, väl medveten 

om att det är mycket jobbigare och det går mycket långsammare. Kotter (2012, s.164) 

skriver att det krävs år av arbete och erfarenhet av nya visioner, erfarenheter och värden 

innan en ny kultur skapas. Kulturförändringen kommer sist, inte först. Westin (2019) 

relaterar till Jönsson (2002) och Ting tar tid och säger att det alltid tar mycket längre tid än 

man tror att få med sig folk. 

Grundläggande aspekter som realistiska ambitioner, fokus på hur människor uppfattar sin 

verklighet snarare än trubbigt formulerade värderingar samt att jobba med både dialog och 

push ökar sannolikheten för framgångsrikt arbete med att förändra en organisationskultur 

bör. Kulturförändring är ingen quick fix utan kräver en långsiktig och uthållig ansats 

(Alvesson, 2015, s.234). Texell (2019) delar med sig av en metafor om att skapa bestående 

förändring och jämför förändringsarbetet med att kasta sten i en spann med vatten: ”Du 

som ledare måste fortsätta kasta ner stenar och bygga så mycket struktur att till slut så ser 



Sida 60 av 92 

 

du dem ovanför vattenytan. Då är det dags för dig att gå ut och lämna för då har du byggt 

det där fundamentet så att vätskeytan är bruten och för alltid förändrad.” (Texell, 2019) 

Westin (2019) lyfter kulturen som en tvärstark framgångsfaktor, men vidhåller att det är 

något som måste underhållas och medvetet jobbas med och ständigt jobba med förändringar 

istället för jätteförändringar då och då. Gradén (2019) från Kungsbacka menar att det går att 

säkerställa uthållighet i kvalitetsarbetet genom systematiska årliga återkommande processer 

för bland annat budget, uppföljning och Intern kontroll. Westin (2019) belyser att chefernas 

uppgift är att poängtera och lyfta det som fungerar väl. För att orka hålla i handlar det om 

att sätta fokus på det som funkar och att hylla det. Hon tror att det är en viktigt att fira, för 

att orka hålla i och hålla ut. 

Betoning på förbättring och ständigt lärande för med sig en positiv kultur som ger en 

tillräcklig beteendeförändring för att borga för bestående kvalitetskultur (Rad 2006, s.620). 

Lärande och delaktighet är de stora nyckelprocesserna för att skapa bestående 

beteendeförändringar (Burnes, 2004, s.996). Det krävs ett ständigt pågående 

utvecklingsarbete även för offentliga organisationer för att hitta sätt att minska kostnader 

och öka kvaliteten (Forslund, 2013, s.356). Ständiga förbättringar har en stark koppling till 

lärande (Bergman och Klefsjö, 2012, s.414). Båda förändringsledarna Westin (2019) och 

Texell (2019) talar om behov av ständiga förflyttningar, varje dag. Texell (2019) berättar 

om nudgandet, droppen som urholkar stenen och vippbrädan som till slut tippar över och 

Westin (2019) utrycker det som det försiktiga småskruvandet. Organisationer kan lära av 

misstag och förbättra sig kontinuerligt. Dynamiska organisationer med ständig förbättring 

gör att stora förändringsprojekt inte behöver genomföras, i vilket fall inte lika ofta. En 

lösning är att skapa så kallade lärande organisationer (Forslund, 2012, s.357). 

Organisatoriskt lärande handlar om identifiering och korrigering av fel och sprida lärdomen 

inom organisationen, både till personer och till olika system (Forslund, 2012, s.358).  

Flexibelt ledarskap är viktigt för ett framgångsrikt och hållbart förändringsarbete 

(Langstrand och Lundquist, 2015, s.8). En duktig förändringsledare behöver känna in i 

vilket skede förändringsarbetet befinner sig och vilka behov som finns både hos 

medarbetarna och i organisationen. I uppföljningsskedet bör ledarskapet präglas av att 

utvärdera mål, erkänna människor och fira resultat, låsa fast förändringar, utveckla vision 

och strategi för fortsatt arbete och även höja ribban och utmana gruppen (Langstrand och 

Lundqist, 2015, s.42). Ledare ska lägga stor vikt vid innovation och lärande och skapa en 

infrastruktur som bidrar till att bygga och bevara ett organisationsklimat som leder mot 

ständiga förbättringar som är hållbara (Rad, 2006, s.620). Det finns många likheter mellan 

självutvärderingsmetodiken och organisatoriskt lärande. Award-processen med teamarbete 

under kartläggningsfasen och konsensusmöten under analysen leder till ett nära samband 

mellan självskattning och organisationslärande (Svensson, 2004, s.46).  

Texell (2019) vittnar om att när en norm bryts i samband med förändringsledning så 

koordineras motstånd. Hennes strategi för att ta sig förbi hindren handlar om teamwork, 

timing och uthållighet. Gällande hållbarhetsperspektivet i hennes ledarskap beskriver 

Texell (2019) att det är integrerat i den hon är. Hon menar att autencitet är ett viktigt krav 

att ställa på ledare och att det är först när hållbarhetsfrågorna blir en del av strategier och 

styrsystem som det på riktigt vänder investmentprocesserna. Westin (2019) säger att 

hållbarhetsfrågorna är fullständigt avgörande och menar att hela samhället måste tänka mer 
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hållbart. Hon lyfter styrelsers ansvar att ställa stenhårda krav på hållbarhet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens motsvarighet till styrelse är den politiska nämnden.  

Westin (2019) beskriver en tes om att framtiden är rund och säger att allt är runt, Jorden 

och cellerna och allting, men att företag och organisationer har varit linjära och hierarkiska. 

Hon beskriver hur hon fick en aha-upplevelse första gången hon hörde en brittisk forskare 

prata om cirkulär ekonomi. Hur vi har gått från den linjära ekonomin och nu måste sluta 

cirkel och göra det cirkulärt. Westin (2019) beskriver vidare att även relationer är runda, de 

är aldrig linjära.  

5.5 Sammanfattning analys 

Examensarbetet avsåg att undersöka hur ett kvalitetsledningsarbete i en offentlig 

förvaltning kan utföras. 

Sammanfattningsvis: 

- Åtgärder som behöver vidtas för att skapa förutsättningar för implementering av ett 

kvalitetsledningssystem är att skapa en känsla av angelägenhet genom att säkerställa en 

tydlig bild över förbättringsbehov, medvetandegöra gapet mellan behov och önskat läge 

och lyfta fram drivkrafter som kan underlätta förändringsarbetet. Vikten av ett 

engagerat ledarskap kan inte nog poängteras. 

- Ett kvalitetsledningssystem utformas som en helhet med principer, arbetssätt och 

verktyg där de överenskomna principerna är vägledande för val av arbetssätt som i sin 

tur avgöra val av verktyg som ska stödja arbetssätten. 

- Införandet av ett kvalitetsledningssystem är en förändringsprocess där nuläget och 

förbättringsbehovet behöver kartläggas för att därefter ta fram en förändringsstrategi. 

- En verksamhet behöver bestämma sig för vilka principer som ska ingå i deras 

ledningssystem och vilka arbetssätt och verktyg som ska stödja principerna.  

- Även om insikten finns att en förändringsresa inte är linjär så finns ett värde i att ha en 

n-stegsmodell att hålla sig till och få stöd av genom förändringsarbetet.  

- Vid införandet är det avgörande med en stark ledning, effektiva strategier, 

kunskapsspridning och kontinuerliga förbättringar.  

- För att underlätta benchmarking och kunskapsuppbyggnad är det en fördel att bli 

medlem i SIQ och delta i deras nätverk för att få stöd och hjälp. 

- Att skapa en kvalitetskultur tar tid och det krävs uthållighet, ständigt lärande av misstag 

och ett kontinuerligt förbättringsarbete.  

- Hållbarhetsprinciperna bör integreras i kvalitetsledningssystemet för att säkerställa en 

hållbar kvalitetsutveckling. 
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6. Diskussion 

I diskussionskapitlet diskuteras det analyserade resultatet. 

6.1 Vilka åtgärder behöver vidtas för att skapa förutsättningar för ett införande av ett 

kvalitetsledningssystem?  

Ett engagerat ledarskap för kvalitetsutveckling har visat sig vara fullkomligt avgörande för 

om ett införande av ett kvalitetsledningssystem lyckas eller ej. Ledarskap utgör grunden i 

teorierna av Kotter, Kanji, Bergman och Klefsjö med flera och framhålls i många studier 

och examensarbeten. Fallstudien har utförts med avgränsningen Samhällsbyggnads-

förvaltningen och en fundering som väcks är om det räcker med ett engagerat ledarskap för 

kvalitetsfrågor inom den egna förvaltningen eller om det behöver vara likvärdigt i hela 

kommunen? Hur mycket är Samhällsbyggnadsförvaltningen beroende av kommunens 

ledning och de övriga förvaltningarna, och vice versa, för att nå framgångsrika resultat i 

kvalitetsarbetet? Finns det fördelar med att enas om gemensamma arbetssätt och verktyg i 

hela kommunen eller blir en sådan samordningsprocess en stoppkloss som sinkar eller 

kanske till och med stjälper arbetet? Personligen tror jag att det går att skapa en 

framgångsrik kvalitetskultur inom enbart en förvaltning, men jag tror samtidigt att effekten 

blir mångfalt bättre om det omfattar hela kommunen och därmed är det eftersträvansvärt. 

Ledningsgruppen i Samhällsbyggnadsförvaltningen är motiverad och insiktsfull kring 

förändringsbehovet, vilket är en mycket bra start, men det räcker inte hela vägen. 

Utmaningen för ledningsgruppen blir att få med sig medarbetarna och hjälpa dem att ta sig 

över tröskeln. Situationsanpassat ledarskap krävs där en stor grad av instruktioner och 

tydliga beslut behövs inledningsvis. Utöver det engagerade ledarskapet behöver flera 

åtgärder vidtas för att skapa förutsättningar för implementering av ett 

kvalitetsledningssystem. Utöver det engagerade ledarskapet är det viktigt att skapa en 

känsla av angelägenhet, vilket kan göras genom att säkerställa en tydlig bild över 

förbättringsbehovet. Det framhålls i förändringsteorierna och lyfts i intervjuer med Westin 

(2019) och Texell (2019). Det är bara att gå till sig själv och exempel från vardagen, såsom 

träningsfrekvens inför ett stundande motionslopp eller inköp av julklappar, för att inse att 

känslan av angelägenhet är en viktig faktor i att få saker att hända.  

En annan åtgärd är att lyfta fram drivkrafter som kan underlätta förändringsarbetet och här 

är de tydliga politiska uppdragen, hållbarhetsmålen, den svåra utmaningen med kommande 

demografiska utvecklingen, medborgarnas ökande krav och den allt mer begränsade 

ekonomin till hjälp. Att bryta en vana eller förändra ett arbetssätt behöver någon form av 

starter, en drivkraft som drar igång arbetet. I förhållande till alla andra viktiga uppdrag som 

förvaltningens medarbetare har så krävs den angelägna känslan för att kvalitetsarbetet ska 

prioriteras. Inledningsvis är det en tröskel och ett merjobb som ska utföras och därför 

behövs motivation. Genom att medvetandegöra gapet mellan behov och önskat läge kan 

denna känsla av angelägenhet skapas. Med insikt om Jensens (Tonnquist, 2014, s.348) 

fyrarummare handlar det om att väcka människor från deras nöjdhetsbubbla och inte låta 

dem fastna i ett försvar av det gamla utan leda dem mot det nya så att de får inspiration, 

engagemang och motivation till att delta i arbetet.  

Frågan är dock om drivkrafterna är tillräckligt starka för att få verksamheten att prioritera 

och på allvar börja arbeta med kvalitets- och hållbarhetsfrågorna. Den stundade 
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ekonomiska besparingen och effektiviseringskrav skulle kunna vara krisen som behövs för 

att få driv i arbetet. Alternativt är det tvärtom och gör att medarbetarna inte mäktar med att 

lyfta blicken och ta sig över tröskeln. Ledarskapet blir därför avgörande och de strategiska 

planerna och en tydlig införandemodell. Omvärldsbevakningen, som görs årligen och som 

är en väldigt bra plattform, bör nyttjas i stor grad för att påvisa gapet mellan nuläget och det 

läge som är önskat. Det önskade läget är egentligen tvingande om kommunen ska kunna 

möta framtida krav i förhållande till de resurser som finns tillgängliga. Det uppdaterade 

styrdokumentet Utveckling Kinda är tydligt och skapar goda förutsättningar för att 

förtydliga önskad inriktning och färdväg. Likaså finns redan tydliga principer för 

kvalitetsarbete antagna. Den politiska drivkraften och målen går inte att ta miste på. 

En fundering är hur länge det kommer att dröja innan den rådande synen på ständig tillväxt 

är det bästa. Westin (2019) ifrågasätter detta och ger stöd åt de funderingar jag själv haft 

länge. Varför kommuner ständigt söker efter att öka invånarantalet och fokuserar på de 

kortsiktiga bidrag och skatteintäkter som erhålls per ny medborgare istället för att fokusera 

på att skapa så stort värde som möjligt för de som redan bor i kommunen och långsiktiga 

vinster.  

En förutsättning för införande av ett kvalitetsledningssystem är en plan. I starten finns ett 

stort behov av tydlighet och struktur, vilket minskar varefter medarbetarna mognar och 

själva ser nyttan och effekten av arbetet. Det kan ses som en planerad förändring som sedan 

övergår till att bli framväxande och förhoppningsvis övergår till ständig förändring. 

6.2 Hur kan ett kvalitetsledningssystem utformas? 

Ett kvalitetsledningssystem utformas som en helhet med principer, arbetssätt och verktyg, 

där de överenskomna principerna är vägledande för val av arbetssätt som i sin tur avgör val 

av verktyg som ska stödja arbetssätten. För Kindas Samhällsbyggnadsförvaltning ser jag 

det av stor vikt att de sätter ner foten och enas om de principer som ska antas för arbetet. 

Principerna för kvalitet är redan antagna centralt, men en stark rekommendation är att även 

implementera hållbarhetsprinciperna i kvalitetsledningssystemet. Hållbar utveckling är satt 

som politiskt mål och en integrering av hållbarhetsprinciper gör ledningsarbetet mer 

effektivt och samlat. Isakssons (2018, s.7) förslag till utökad PAV är en mycket god start, 

men behöver enligt mitt synsätt kompletteras med jämlikhet och långsiktighet. Jag tror 

också att politiker och medarbetare i kommunen tydligare behöver vägledning i sina beslut 

gällande just tidsperspektiv. Min upplevelse är att många beslut i kommunal verksamhet 

fattas utifrån kortsiktiga vinster (ofta sammanfallande med en mandatperiod), men visar sig 

vara mindre hållbara på längre sikt. Här bör kommunala beslut gå från ett fokus på resultat 

under den kommande mandatperioden till att vara hållbara och ge vinst även på lång sikt. 

Det är först när förvaltningens principer är antagna som det går att avgöra vilka arbetssätt 

och verktyg som behövs för att stödja arbetet. Struktur och systematik är det som skapas 

först och kulturen byggs upp successivt. Struktur och systematik är förhållandevis enkelt att 

bygga. Den svåra delen och det som tar tid och kräver uthållighet är kulturskapandet.  

Många gånger förs tankarna till certifiering och ISO-standarder när ordet kvalitetsledning 

kommer på tal. Certifiering torde inte vara något som Samhällsbyggnadsförvaltningen 

behöver sikta mot i första skedet, däremot att arbeta i linje med de krav som ställs i en 

standard och som det revideras mot vid en certifiering. Såvida inte det finns en vilja att 

profilera sig och på något sätt visa en objektiv bedömning och ett kvitto på nivån på 
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kvalitetsarbetet. Här får kostnad vägas mot nytta. Däremot tror jag att ett medlemskap i SIQ 

är väl värt den årliga avgiften och kan vara till stor hjälp vid utformning av ett 

kvalitetsledningssystem. SIQ Management Model ger konkret vägledning kring vilka 

områden som ska hanteras och SIQ’s kommunnätverk tror jag kan vara till stor hjälp för att 

få idéer och inspiration. 

6.3 Hur kan en verksamhet gå tillväga för att införa ett kvalitetsledningssystem? 

Införandet av ett kvalitetsledningssystem är en förändringsprocess där nuläget och 

förbättringsbehovet behöver kartläggas för att därefter mynna ut i en förändringsstrategi. 

Nuläget och förbättringsbehov för Kinda Samhällsbyggnadsförvaltning är kartlagt i denna 

studie och nu återstår arbetet med att ta fram en strategi för genomförandet. 

Ledningsgruppen behöver stöd och hjälp för att succesivt komma vidare. Även om insikten 

finns att en förändringsresa inte är linjär, finns ett värde i att ha en n-stegsmodell att hålla 

sig till och få stöd av i förändringsarbetet. Även om kritik riktas mot n-stegsmodellerna 

finns det en stor fördel och kan minska tröskeln till att komma igång och stegvis ta sig 

framåt. De olika stegen blir något att hålla sig till, även om själva genomförandet i 

praktiken kommer att bli mer vindlande och gå både framåt, bakåt och i sidled. Det får ses 

om en grov plan som sedan får anpassas till rådande omständigheter. I analysen har en 

sammanslagen modell för införande redovisats och kan tjäna som vägledning och ge flera 

perspektiv gällande själva införandearbetet, kvalitetsprinciperna och ett lämpligt ledarskap 

för de olika faserna. Vid införandet är det avgörande med en stark ledning, effektiva 

strategier, kunskapsspridning och kontinuerliga förbättringar.  

En fundering i samband med införande av kvalitetsledningssystem är huruvida arbetet ska 

drivas av en särskilt ansvarig eller läggas ut direkt på enhetschefer. Kungsbacka kommun 

vittnar om hur deras inledande arbete drevs mycket framgångsrikt av en kvalitetsstrateg. 

Samtidigt finns risken att det blir en sidovagn och att chefer och medarbetare lutar sig 

tillbaka. Å andra sidan finns risken med att inte ha en särskilt utsedd person att belastningen 

och förväntningarna på cheferna blir övermäktiga och därmed försämrar arbetet. Här vittnar 

Gradén om hur hon studerat rektorers arbetssituation och hur bristande stödfunktioner gjort 

att deras arbetsförhållanden blivit påfrestande. En tanke är att det nog krävs en särskilt 

utsedd person i det inledande skedet när struktur och systematik ska byggas upp, men att 

det i ett senare skede när arbetssätt och verktyg är på plats kan, och bör, skötas i linjen. För 

att stödja självutvärdering och eventuell extern utvärdering så lämpar sig både 

Kommunkompassen och SIQ’s managamentmodell, men fördelarna med SIQ’s 

kommunnätverk och den unika möjligheten till benchmarking blir avgörande till SIQ’s 

fördel.  

6.4 Vad krävs för att skapa en hållbar förändringsledning av verksamheten, det vill 

säga uthållighet över tid och förändring i linje med hållbar utveckling? 

Genom examensarbetet har medvetenheten om uthållighet i förändringsarbete stärkts och 

jag har fått en påminnelse om att bättre beakta tidsperspektivet och ha realistiska 

förväntningar. Här krävs tålamod. Förutom tid handlar det också om att sätta upp rimliga 

ambitioner och tillåta utvecklingen att ta delsteg. Kortsiktiga, årliga mål som firas (enligt 

Westins (2019) uppmaning) när de uppfylls.   
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Resultaten som framkommit påvisar att Kinda samhällsbyggnadsförvaltning är på rätt väg, 

men att flera steg och uthålligt arbete kvarstår för att skapa en hållbar kvalitetskultur. 

Förutom farhågan att de inte ska ta sig över första tröskeln och komma igång, är min andra 

farhåga att de av olika skäl inte mäktar med att hålla i över tid. Det största hotet tror jag är 

om det sker förändringar i ledningsgruppen och nya chefer som inte delar det engagerade 

ledarskapet för kvalitet tillkommer. Detta är särskilt sårbart om förändring sker innan 

arbetssätt och verktyg, det vill säga struktur och systematik, har kommit på plats. 

När ledningssystemet väl har införts krävs det att det underhålls och att det sker ett ständigt 

lärande av misstag och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Med ständiga små förbättringar 

minskar också risken för att behöva göra de där stora omvälvande förändringarna som 

slukar energi och som också i större grad riskerar att misslyckas då de är svåra att 

genomföra på ett bra sätt. Jag tänker här på ICA i förhållande till COOP och hur ICA’s 

ständiga små förflyttningar gjort att de är uthålliga och känns moderna över tid. Här ser jag 

fler verksamheter som har lyckats skapa denna förändringskultur och den som lyser klarast 

för mig är IKEA. Från det avgörande vägvalet att sälja möbler omonterade i paket, till att 

ständigt förändra, ständigt ligga på framkant och nu vara med och driva utvecklingen kring 

cirkulär ekonomi med uthyrning av möbler och storskalig försäljning av solceller. Inga 

stora revolutionerande omorganisationer, logotypeändringar eller sammanslagningar med 

andra koncerner. Bara uthålligt småskruvande med en stabil grund som består. Snacka om 

att ha lyckats med omvärldsbevakning, trendspaning och förändringskultur. Här har 

offentlig verksamhet möjlighet att inspireras! 

Texell (2019) lyfter också behovet av timing, att ligga rätt i tiden. Här tror jag att principer 

för hållbar utveckling till viss del är lättare att införa i dagsläget, än vad kvalitetsfrågorna 

är. Förståelsen, tidsandan kring dessa frågor är stark just nu. Däremot är det inte lika stor 

uppmärksamhet och förståelse för kvalitetsfrågor. Det är ytterligare en orsak till varför både 

kvalitets- och hållbarhetsprinciper bör integreras i ett gemensamt ledningssystem. De 

hänger ihop och hållbarhet behöver kvalitetsarbete som grund för att bli framgångsrikt. Det 

finns en stor outnyttjad potential i att kombinera TQM och hållbar utveckling. Offensiv 

kvalitetsutveckling är både en förbättringsfilosofi och ett ledningssystem. En slutsats och 

tolkning är att det går att jobba med systematisk kvalitetsutveckling utan att det för den 

skull leder till hållbar utveckling, men omvänt så går det inte att jobba med hållbar 

utveckling utan att samtidigt arbeta med offensiv kvalitetsutveckling. Ett ledningssystem 

med hörnstenarna i Bergman och Klefsjös Hörnstensmodell som byggs på med 

överenskomna principer för hållbar utveckling tror jag är det optimala. Kundfokus blir ett 

intressentfokus (där kunden är en del) och därutöver tillkommer helhetssyn 

(systemtänkande), öppenhet (insyn) och mångfald, enligt Isaksson. Härutöver anser jag att 

även jämlikhet och långsiktighet bör läggas till för att säkerställa principer som stödjer 

hållbar utveckling. Hållbarhet går som en röd tråd i hela SIQ Managementmodell (SIQ 

2019) vilket stödjer verksamhetens utveckling av hållbarhetsfrågor. Som Texell (2019) sa, 

det är först när hållbarhetsfrågorna börjar påverka styrsystem och strategier som det är på 

riktigt. 

6.5 Syftesdiskussion 

Avslutningsvis kan jag nu summera att tack vare de resultat som erhållits och analys från de 

fyra forskningsfrågorna har jag kunnat undersöka och få svar på hur ett 

kvalitetsledningsarbete i en offentlig förvaltning kan utföras. Det finns inte ett enkelt svar 
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och en spikrak väg att gå, men det finns många goda teorier och erfarenheter att inspireras 

av. 

Vikten av ett engagerat ledarskap har tydligt framgått och behovet av att skapa en känsla av 

angelägenhet likaså. Det har också blivit tydligt att införandet av ett 

kvalitetsledningssystem är en förändringsprocess där nuläget och förbättringsbehov 

behöver kartläggas för att därefter ta fram en förändringsstrategi. Verksamheter behöver 

bestämma sig för vilka principer som ska ingå i deras ledningssystem och vilka arbetssätt 

och verktyg som ska stödja principerna. Jag är också helt övertygad om att 

hållbarhetsprinciperna bör integreras i kvalitetsledningssystemet för att säkerställa en 

hållbar kvalitetsutveckling. Jag tycker också att det finns ett värde i att ha en n-stegsmodell 

att hålla sig till och få stöd av genom förändringsarbetet. Här fanns fler att välja mellan och 

därför gjorde jag en sammanställning av flera olika modeller (tabell 8) där det också 

framgår vilket ledarskap som ska prägla de olika stegen. För att underlätta benchmarking 

och kunskapsuppbyggnad har jag insett att det är en stor fördel att bli medlem i SIQ och 

delta i deras nätverk för att få stöd och hjälp. Att skapa en kvalitetskultur tar tid och det 

krävs uthållighet, ständigt lärande av misstag och ett kontinuerligt förbättringsarbete.  

6.6 Reflektion 

I studien har alternativ för kvalitetsledningssystem undersökts och framgångsfaktorer och 

tillvägagångssätt för införande av hållbar kvalitetsutveckling har studerats. Nuläget i 

Samhällbyggnadsförvaltningen har kartlagts och modell för genomförande presenteras. 

Modellen bygger på resultat från tidigare forskning och hänger samman med teorier om 

drivkrafter för förbättringar, förändringsledning, offensiv kvalitetsutveckling/TQM, hållbar 

utveckling, förändringsmodeller, ledningssystem, organisationskultur och lärande 

organisationer. En teoretisk grund har skapats genom arbetet och nu återstår för 

verksamheten att genomföra detta i praktiken. 

Metoderna i arbetet har fungerat mycket väl. En positiv överraskning var den stora mängd 

artiklar och tidigare studier som fanns inom området och som gjorde att litteraturstudien 

blev långt mer omfattande än vad som från början planerats. Kombinationen med 

observationer och intervjuer var oerhört berikande och lärorikt. Det är svårt att se att andra 

metoder hade kunnat ge motsvarande resultat.  
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7 Slutsatser 

Här sammanfattas de slutsatser som framkommit genom studiens resultat och analys. 

7.1 Slutsatser 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur ett kvalitetsledningsarbete i en offentlig 

förvaltning kan utföras. Med utgångspunkt från studiens fyra forskningsfrågor summeras 

slutsatserna nedan. 

Vilka åtgärder behöver vidtas för att skapa förutsättningar för ett införande av ett 

kvalitetsledningssystem?  

- Säkerställ ett engagerat ledarskap. Vikten av ett engagerat ledarskap kan inte nog 

poängteras. 

- Skapa en känsla av angelägenhet genom att skapa en tydlig bild över förbättringsbehov. 

- Medvetandegör gapet mellan nuläget och önskat läge. 

- Lyft fram de drivkrafter som kan underlätta förändringsarbetet. 

- En stark rekommendation är att bli medlem i SIQ, genomföra deras 

examinatorsutbildning, börja självutvärdering med ”fakta om verksamheten” och sedan 

jobba vidare med huvudkriterierna.  

- Följ föreslagen införandemodell enligt tabell 8. Inledningsvis handlar det om att skapa 

strukturer och system. 

Hur kan ett kvalitetsledningssystem utformas? 

- Ett kvalitetsledningssystem utformas som en helhet med principer, arbetssätt och 

verktyg där de överenskomna principerna är vägledande för val av arbetssätt som i sin 

tur avgöra val av verktyg som ska stödja arbetssätten.  

- För att stödja en hållbar offensiv kvalitetsutveckling rekommenderas principer, 

arbetssätten och verktyg enligt tabell 7.  

Hur kan en verksamhet gå tillväga för att införa ett kvalitetsledningssystem? 

- Införandet av ett kvalitetsledningssystem är en förändringsprocess där nuläget och 

förbättringsbehovet behöver kartläggas för att därefter ta fram en förändringsstrategi. 

- Verksamhet behöver bestämma sig för vilka principer som ska ingå i deras 

ledningssystem och vilka arbetssätt och verktyg som ska stödja principerna.  

- Även om insikten finns att en förändringsresa inte är linjär så finns ett värde i att ha en 

n-stegsmodell att hålla sig till och få stöd av genom förändringsarbetet.  

- Vid införandet är det avgörande med en stark ledning, effektiva strategier, 

kunskapsspridning och kontinuerliga förbättringar.  

- För att underlätta benchmarking och kunskapsuppbyggnad är det en fördel att bli 

medlem i SIQ och delta i deras nätverk för att få stöd och hjälp.  

- Modell för införande av kvalitetsledningssystem ses i tabell 8.  
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Vad krävs för att skapa en hållbar förändringsledning av verksamheten, det vill säga 

uthållighet över tid och förändring i linje med hållbar utveckling? 

- Att skapa en kvalitetskultur tar tid och det krävs uthållighet, ständigt lärande av misstag 

och ett kontinuerligt förbättringsarbete.  

- Hållbarhetsprinciperna bör integreras i kvalitetsledningssystemet för att säkerställa en 

hållbar kvalitetsutveckling. 

7.2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete 

Med insikt om de tydliga kopplingar som finns mellan kvalitets- och hållbarhetsarbete 

känns det läge för att ta fram en ny Hörnstensmodell där principerna för hållbar utveckling 

är integrerade och en del av modellen. Isaksson (2018, s.7) har påbörjat ett sådant arbete 

och det kan behövas en något mer ingående fundering kring principerna för hållbar 

utveckling. Han föreslår intressentfokus istället för kundfokus och utöver 

kvalitetsprinciperna lägger han till öppenhet, mångfald och systemsyn. Är mångfald det 

bästa valet eller borde det vara jämlikhet? Är det något som saknas? Långsiktighet till 

exempel? Min förhoppning är att inom kort se Hörnstenmodell 2.0 med integrerade 

hållbarhetsprinciper. 

Det vore intressant att hämta erfarenheter och i större grad benchmarka hur 

jämställdhetsintegreringen har gått till i Sverige. Jag tror att det finns många goda 

erfarenheter som kan appliceras på införande av kvalitets- och hållbarhetsarbete i offentlig 

sektor. Det har behövts ett starkt stöd för att driva på jämställdhetsarbetet i offentliga 

förvaltningar och ett föredömligt arbete gjordes av kommittén JämStöd och deras 

slutbetänkande SOU 2007:15 Stöd för framtiden - om förutsättningar för 

jämställdhetsintegreringar. I samband med slutbetänkandet lämnades även en metodbok ut 

samt en idébok för chefer och strateger. Modellen Trappan lanserades som en arbetsgång 

för hållbar jämställdhetsintegrering. Tänk om motsvarande HållStöd för integrering av 

kvalitets- och hållbarhetsarbete kunde tillsättas av Regeringen! 
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Bilaga 1 – Kommunkompassen Kriterier 

https://skl.se/download/18.430f8b0b145ac911ed64f690/1399546194476/skl-

kommunkompassen-utvarderingen-kriterier-for-analys-2014.pdf 
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Bilaga 2 – SIQ Kriterier 

http://forum.siq.se/framgangsfaktorer/siq-managementmodell/ 
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Bilaga 3 - Intervju SIQ – Maria Viidas 

Hur länge har SIQ-modellen nyttjats av kommuner? 

Vi har faktiskt inte någon statistik över, eller ens följer, hur många kommuner som arbetar 

med modellen. När jag själv jobbade i Vara kommun på tidigt 90 – 00 tal så arbetade jag 

utifrån modellen för att få helhetsperspektivet. Vi har många som blir examinator (lär sig 

utvärdera en organisation utifrån SIQ Managementmodell) som kommer från kommuner, så 

vetskapen om modellen är ganska stor tror jag. 

Det finns inte något krav att de organisationer som finns med som medlem i SIQ också 

arbetar med SIQ Managementmodell; det är två helt skilda saker. 

Hur länge har SIQ arbetat med kommuner? 

Ursprunget till SIQ var att öka konkurrenskraften för företagen. Offentlig sektor var inte i 

fokus i starten, utan det var fokus på produktion. SKF och Volvo var starka aktörer 

inledningsvis. Inriktningen har ändrat sig. Offentlig sektor har ökat. Hösten 2012 tog SIQ 

initiativet till att starta upp nätverksaktiviteter för kommuner och 2015 startade det första 

kommunala nätverket. Nu har vi två kommunnätverk. Det andra startade 2018. Om fler vill 

komma in så startar vi ett till, vi vill gärna hålla grupperna förhållandevis små. 

Nätverkets aktiviteter började med studieresor, bland annat till Turkiet och Spanien, och ur 

detta växte detta formella nätverk som har funnits sedan 2015. 

Vi har två grupperingar i varje nätverk – kommunchef och kvalitetschef i en grupp, och en 

gruppering för kvalitetsprofessionen kvalitetschef + medarbetare som arbetar med 

kvalitetsfrågorna. Det är ledningsfokus i ledningsgruppsnätverket och i den andra 

grupperingen har vi fokusområden enligt önskemål. I 1:a nätverksgruppen fokuserar man 

på utbildningsinsatser kring förändringsledning (hur gör vi för att utbilda vår organisation) 

och i 2:a gruppen har de valt att titta på processer och processmognad. 

Vilka finns med i nätverket för kommuner? Hur många?  

Det finns två nätverk med 7-8 kommuner i varje nätverksgrupp. Medlemmarna finns på 

hemsidan. 

Alla är inte på samma nivå, men delar erfarenheter utifrån där de är. Olikheterna berikar. I 

samma grupp finns kommuner som har till exempel ett väldigt förankrat arbete kring 

processer, men andra har just börjat. Man delar utifrån där man är. 

Ser du något mönster kring vilka som kommer med i nätverket? 

En aspekt är att de ska känna till att vi finns (vi är inte så bra på att synas). När någon som 

har haft kontakt med oss tidigare börjar i en kommun, då initierar de ett medlemskap i den 

nya kommunen. Förutom att känna till oss så är det ofta en kombination med en insikt om 

att ”vi måste bli bättre”. 

Vem har kommit längst?  

Örebro och Kungsbacka är några av de strålande exempel på kommuner som har kommit 

långt gällande mognad att jobba med kvalitetsfrågor. Men vilka kommuner som kommit 

längst i sitt arbete med SIQ Managementmodell, det vet vi inte som sagt var. Flera av de 

som finns med i nätverken idag har på ett eller annat sätt tagit till sig modellen och arbetar 

med den på lite olika sätt och i olika omfattning. 
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Finns det någon kommun som är på väg in i processen?  

Landskrona är på väg in och har precis börjat. De har börjat med ”Fakta om verksamheten”. 

Sedan gör en skola en beskrivning av sin verksamhet utifrån modellen och en projektgrupp 

följer arbetet. 

Var skulle du rekommendera Kinda SBF att börja?  

Högsta ledningen måste förstå allvaret och vikten av att jobba med kvalitetsfrågor utifrån 

en helhet. Angelägenhetsgraden och vad man vill uppnå och sedan höjer sin egen kunskap 

kring kvalitetsfrågor. Många högre tjänstemän går examinatorsutbildningen. Då får man 

träna sig i ett praktikfall. Ett moment i utvärderingsarbetet – teamsammansättning som övas 

och sedan ett skarpt utvärderingsfall. Ett väldigt fint sätt att lära arbetssätt, teknik och 

metoder. Ett tips är att göra som Landskrona – börja med ”Fakta om verksamheten”. 

Vilka fallgropar vill du varna för?  

Det man inte får gena på är att inte få med hela ledningsgruppen. Alla måste med! Veta att 

alla är med och efterfråga resultat. 

Vad kan SIQ ge för stöd?  

Att arbeta med SIQ’s modell innebär att sortera de arbetssätt som finns inom 

organisationen utifrån vad vi i dag vet driver resultat. Tänk dig en garderob med plats för 

skor – om det saknas skor så ser du att du behöver skor. Bara att bli medlem är ett steg och 

att bli mer medveten om kvalitetsfrågor. Men ett medlemskap ställer inte krav på att måste 

införa modellen i kommunen. 

Som medlem hos oss så får man ett ledningsseminarium 2-3 timmar. Då kommer någon 

från SIQ till medlemmen och pratar bland annat om kvalitetsbegreppet och kunder – 

intressenter. Sedan ingår en rad saker i medlemskapet – bland annat SIQ Management 

Index som ledningsgruppen gör och sedan har man en WS. Den speglar hur vi uppfattar 

arbetssätten, dvs del av strukturpelaren. (Framgångsinsikt – speglar kulturen.) Frågorna 

lyfts också till en referensgrupp i verksamheten för att spegla hur uppfattningen om 

organisationens arbetssätt och resultat är närmare kunden. 

Hur blir man medlem? 

Man blir medlem genom att fylla i en blankett och skriva i och skicka tillbaka. Kostnaden 

är 83 000 kr/år då ingår SIQ Management Index som annars kostar 75 000. Även en 

mätning kring Kvalitetskulturindex ingår vart annat år. Efter medlemsansökan inkommit 

ringer någon från SIQ upp och vill träffa kommunchef och den som är kontaktperson – kan 

till exempel vara en kvalitetsstrateg, en controller eller förvaltningschef. Då lägger man 

tillsammans en plan för det vidare arbetet. Man brukar vilja köra ledningsseminariet ganska 

fort, men väntar gärna med SIQ Management Index (efter typ ett halvår). Nätverksträffarna 

rullar på 2 ggr/år. 

En riktig guldklimp är våra medlemsträffar! Olika teman. Höst och vår-program. Öppet hus 

hos föredömen som har fått kvalitetsutmärkelsen. Hit kan alla åka inte bara ledningsgrupp. 

Seminarierna kostar inget. 

Om man är medlem så har man två kostnadsfria platser på examinatorskursen som annars 

kostar 4.500 kronor om man går hela, dvs gör ett examinationsuppdrag, annars kostar det 

19.500 kronor. 
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Bilaga 4 - Intervju Kungsbacka kommun, Lotta Gradén, Specialist Kvalitet och 

Intern kontroll 

3/5 2019 13.00-14.00 

Hur och när startade Kungsbacka sitt systematiska arbete med kvalitetsfrågor? 

Jag har bara jobbat i 2,5 år så jag kan inte hela historiken. Men jag vet att det startade i 

början av 2000-talet. 2011 blev man årets kvalitetskommun, men man började som sagt 

långt innan. Man kraftsamlade kring kommunkompassen och tog fram 

kvalitetsdeklarationer och kvalitetspolicy. Jag vet att de hade en kvalitetstrateg som var 

väldigt driven. 

2003 beslutade man om att införa ”kommentaren” ett avvikelse- och 

synpunktshanteringssystem. Stor del av systematiken kom med hjälp av den. 

Mer information om utmärkelsen: https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Mal-

och-resultat1/Vision-2030/Sveriges-Kvalitetskommun-2011/ 

 

Vilka delar började ni arbeta med? 

Jag har kollat med vår utvecklingschef som varit med längre än jag:  

Kvalitetsarbetet började år 2000 som ett tre-årigt projekt. Vi hade två kvalitetsstrateger som 

gick SKL:s kvalitetsutbildning. SKL startade en stor satsning i samma veva. De första 

delarna som togs fram var; kvalitetsutbildning för alla chefer och utvecklingsledare, 

kvalitetsredovisningar i nämndsboksluten, brukarundersökningar, kvalitetsdeklarationer, 

synpunktshantering, frukostnätverk för att dela goda exempel och en kvalitetspolicy. 

 

SIQ managementmodell har tre delar – kultur, struktur och systematik. Om du skatta 

fördelningen av ert arbete på dessa tre, hur ser den ut? 

Det är jämt fördelat. Olika delar har haft olika tyngdpunkt över tid. Strukturfrågorna 

dominerade i början. Då handlade det mer om att bygga systematik och rutiner än att man 

jobbade med den. Nu är de injobbade och de senaste åren har vi jobbat mer med 

arbetsplatskulturen. Systematiken jobbar vi självklart mycket med också, bland annat 

genom KKiK och kvalitetsarbetet i skola och omsorg. 

 

Har ni antagit ”principer”/ värderingar för kvalitet? 

Det finns en kvalitetspolicy från ca 2010. Den är inte särskilt unik, mer generell, men sätter 

ändå fokus på kommunens medlemmar 
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Hur är ert arbetssätt? 

Varierat i de olika förvaltningarna. Vi jobbar genom budget- och uppföljningsprocessen, 

mål och sen styrmodell, nyckeltal och indikatorer, uppföljning, återkommande forum för 

uppföljning.  

Vi har också använt oss av tillfällig matrisorganisation, t ex under flyktingvågen där 

representanter från berörda förvaltningar fick mandat, liknande krisledning.  

I olika delar av verksamheten finns processkartläggning. Det finns t ex för 

ekonomiprocessen. Processkartläggning har aktualiserats med anledning av AI.  

 

Vilka verktyg nyttjar ni? 

Vi jobbar med styr- och ledningsprocesser i Stratsys. Egen process för SBA, IK, Ekonomi, 

Revision. Ärendehanteringssystem – ArtWise (felanmälningar) Diariesystem – Lex 

Det kan sägas mycket mer om verktyg beroende på vad man menar. IT-portföljen är 

jättestor; vad man mer kan ta med är väl i så fall generellt att verksamheterna alla har 

verksamhetssystem och dessa hanterar avvikelser i varierande grad. Några hanterar 

avvikelser i diariesystemet. Sedan har vi ”verktyg” för projektledning och för 

förändringsprocesser ”nytt behovs processen” t ex. 

 

Vilka råd skulle ni ge till en kommunal förvaltning som är i startgroparna och ska dra 

igång sitt kvalitetsarbete? 

Behålla fokus på leverans – och medborgarperspektivet. Vem är vi till för? Lätt att hamna i 

internt fokus. Målfokus hamnar lätt på att följa upp och rapportera istället för det man 

faktiskt presterar.  

Så tänk på att hushålla med resurserna och hålla fokus.  

 

Är det bra att ha en särskilt utsedd person som ansvarar för kvalitetsfrågorna eller ska man 

hellre utbilda chefer och medarbetare så att arbetet drivs ”ute i verksamheten”? 

Jag har just fått ett utredningsuppdrag i skolverksamheten som handlar om att kartlägga 

rektorers arbetsmiljö. Fakta och inte upplevd arbetssituation. Här ser jag att stabs- och 

stödfunktioner har blivit drivande kravställare istället för en stödfunktion. HR är ett tydligt 

exempel som kräver snarare än att hjälper. Ekonomerna är ett annat exempel. De lär 
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cheferna att ta ut rapporter istället för att serva dem med detta, vilket gör att den 

kvalificerade stödfunktionen kan göra än mer kvalificerade aggrigerade uppföljningar. Men 

det avlastar inte rektorerna. Här behövs en balans mellan stöd och service. Man måste få 

viss grad av service för att orka och stöd för att våga och klara av. Viss basservice måste 

finnas. 

Det får inte bli för höga trösklar för att det ska bli gjort, men samtidigt är kvalitetsarbete 

och analysen av hur vi arbetar något som inte kan delegeras bort. 

 

Hur säkerställer man uthållighet i kvalitetsarbetet? 

Det behövs systematiska årliga återkommande processer för bland annat budget, 

uppföljning, IK och i skolan är det enligt skollagens krav och i vården är det SOFS’ens 

krav. Vi har certifieringar på ett par håll – t ex dricksvatten. 

 

Vilka framgångsfaktorer skulle du vilja lyfta och vilka fallgropar vill du varna för? 

Fallgrop – navelskådningen 

Framgång – ”tillsammans framåt”. Vem är kommunen? – alla som är verksamma i 

kommunen 

 

 

Sveriges Kvalitetskommun 2011 

Kungsbacka kommun utsågs till Sveriges Kvalitetskommun 2011.  

 

Ur juryns motivering 

"Det är bredden som är styrkan. Kungsbacka är kommunen med kundfokus som gärna 

mäter sig mot andra. Att utveckla och förbättra är inbyggt i värdegrunden. Kungsbacka har 

nått första platsen bland svenska kommuner 2011 efter ett jämnt race. 

Kommunen belönas framförallt för sitt framgångsrika arbete med att skapa ett tydligt 

styrsystem med ett bra samspel mellan politiker och tjänstemän och för sitt 

effektiviseringsarbete, som gett lägre kostnader med bibehållen god kvalitet i 

verksamheterna." 

Vi presenterar här några av delarna som ledde fram till att vi fick utmärkelsen Sveriges 

Kvalitetskommun: 

Bredden 

Inom alla kommunala områden ligger Kungsbacka i framkant. Vi ligger över medel inom 

samtliga verksamhetsområden i SCB:s medborgarundersökning och dessutom i topp för 

Nöjd Medborgarindex. 

I Kungsbacka har vi i första hand kundfokus och mätningar av upplevelser hos dem vi är 

till för är en stark drivkraft. Vi mäter oss inom stort sätt alla verksamhetsområden. Vi 

jämför oss ständigt med andra och vi välkomnar externa utvärderingar.  

Tydlig styrmodell 

Kungsbacka kännetecknas av en stark politisk styrning, där politikerna fokuserar på målen. 

Vi kombinerar det med en långtgående delegering till förvaltningscheferna, som har en 

central roll. Mål och uppdrag är tydligt formulerade, och alla vet att det inte bara är ord på 

papper, utan något som ska förverkligas.  
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Projektmodell 

Vår projektmodell ger oss ett gemensamt arbetssätt och språkbruk. Den sätter ramarna för 

hur projektarbete ska bedrivas så att projektledare, projektdeltagare och andra berörda kan 

koncentrera sig på innehållet och på att leverera de resultat.  

Ärendehandbok 

Varje dag fattas beslut i Kungsbacka som berör de som bor och verkar i kommunen. 

Oavsett på vilket sätt människor påverkas är det viktigt att vi arbetar med våra ärenden på 

ett sätt som gör att vår trovärdighet upprätthålls och stärks. Därför finns i ärendehandboken 

regler för hur olika skrivelser ska se ut och vad de ska innehålla. Där finns också regler för 

registrering, expediering och arkivering.  

E-handel 

Kungsbacka handlar rätt varor, till rätt pris av rätt leverantör. Genom vår e-handel vet varje 

beställare att leverantör och priser är godkända av den som är avtalsansvarig i kommunen. 

Flödet omfattar hela kedjan från beställning till faktura.  

Värdegrunden Bitt - bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet 

Vi som arbetar i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för 

kommuninvånarna att ha inflytande över hur vi utför vår service. Vi ska vara tillgängliga 

för invånarna. På detta sätt skapar vi trygghet. Vi följer ständigt upp värdegrunden och vet 

att den idag genomsyrar i stort sett hela organisationen, och vi kan mäta effekterna av 

arbetet för dem vi är till för.  

Årsredovisning 2010 

I årsredovisningen finns en sammanfattande bild av kommunens verksamhet, resultat och 

ekonomiska utfall. 
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Bilaga 5 - Intervjufrågor Ida Texell 

Ida Texell väcker nyfikenhet då hon är en förändringsledare som lägger stor vikt vid mod i 

ledarskapet. Att leda en räddningstjänst för alla och lyfta in den sociala hållbarheten i 

räddningstjänsten - hur har den resan varit? 

• Förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren Attunda 

• Styrelseledamot i arbetsgivarföreningen Sobona 

• Ledamot i Agenda 2030 delegationen 

• Grundare av nätverket Magma för kvinnliga ledare och chefer inom krisberedskap 

• Tidigare operativ chef för Räddningstjänsten Syd 

• Vinnare av Qnetpriset 2018 

• Utsedd till årets ledare av SKL 2015 

• Fanns på Ledarnas lista 2016 över framtidens kvinnliga ledare 

• Nominerad till Årets chef på Chefsgalan 2019 

 

Ledarskap 

Ledarskap har beskrivits på många olika sätt men vad betyder ordet ledarskap för dig? 

Du har fått ta emot flera utmärkelser för ditt ledarskap, vad utmärker ett bra ledarskap? 

Vad är det svåraste med att vara en bra ledare? 

Vilka är dina drivkrafter? 

Vad styr du/ni på? Känsla eller mål? 

När måste en ledare vara som starkast? Är det i vardagen, dvs “hålla i och hålla ut” eller är 

det när det blåser hårt? 

Är det ensamt att vara ledare? Om så är fallet, hur hanterar du det? 

Du har tidigare beskrivit ledarskap som en relation och tryckt på vikten av att lyssna på 

medarbetarna – hur stor del öra versus del mun ska en bra ledare ha i den relationen? 

Vad ger och vad tar energi? Vad går lätt och vad skaver? 

Förändring 

Hur vet man när det är dags att förändra i en organisation? 

Vad skiljer ett förändringsarbete från kontinuerlig utveckling i verksamheten? 

Hur påbörjar man en förändringsresa och vad måste man ha klart för sig innan man startar? 

Vilka var era viktiga vägval och hur kom ni fram till era val?   

Vad har du för strategi för att ta dig förbi hinder? 

Hur vet man när förändringen är färdig? Blir den färdig?  

Hur säkerställs det att det som fungerar bra också får bestå och att man inte drabbas av för 

kraftig förändringsiver som leder till snabba och felaktiga beslut (jmf ”kasta ut barnet med 

badbattnet”-metaforen)? Har du varit med om detta? 

Hur viktigt är det att veta exakt vad man gör och basera sina beslut på fakta contra att prova 

sig fram? 

Finns det några typiska fallgropar i ett förändringsarbete, som du vill varna för? Vilka är 

de? 

Vilken tabbe har du/organisationen lärt er mest av. 

Vilka är de viktigaste nycklarna tycker du att ha med sig i ett förändringsarbete? 
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Hållbarhet 

Du sitter i den svenska 2030-delegationen. Går det idag att vara ledare och genomföra ett 

förändringsarbete utan att ta med hållbarhet i beräkningen och hur tycker du att man som 

ledare i förändringsarbete ska integrera hållbarhetsfrågorna? 

Avslut 

Om du fick gå tillbaka och skicka en hälsning till dig själv när du stod i början av din 

karriär, vad skulle du säga då? 

Vem är din förebild? 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor Helena Westin 

Helena Westin har studerat på Uppsala Universitet och Institutet för högre reklam- och 

kommunikationsutbildning. Hon har därefter haft marknadsansvar på Penninglotteriet och 

Bankgirot. År 1996 började Westin som projektledare på reklambyrån Paradiset DDB. År 

2000 blev hon Paradisets vd. År 1998 var hon ordförande för Stockholm EuroPride och 

deltog därmed i att starta Pridefestivalen i Stockholm. I april 2004 lämnade hon Paradiset 

(som nyligen bytt namn till DDB Stockholm) för att bli marknadsdirektör på Hi3G Access 

(mobiloperatören 3). Westin fick senare ansvar för affärsutveckling och varumärke på 

Aftonbladet. I april 2007 blev hon vd för tidningens nya TV-kanal, Aftonbladet TV7. TV7 

såldes senare samma år. Westin blev på vd för Rörlig Bild Sverige, ett produktionsbolag 

kopplat till Schibsted. I januari 2010 var Westin medgrundare till en reklambyrå inom 

mediebyrån Tre Kronor Media. Hon lämnade denna byrå hösten 2011. I januari 2012 utsågs 

hon till kommunikationschef på Företagarna. Hösten 2013 blev hon vice vd för Jung 

Relations. Idag är hon styrelseproffs med en extraordinär känsla för ledarskapsutveckling 

och varumärkesbyggande och just nu är hon marknadschef på Feel Good, interimsuppdrag. 

 

Styrelseuppdrag - Westin har även tagit styrelseuppdrag för Sveriges Reklamförbund, 

Sveriges Mediebyrår, Prognosia, RFSL, Sppon Publishin, Identity Works, 

Rättviseförmedlingen, Stockholm Headhunting och Sveriges Television.  

Vilka är aktuella just nu? SVT, Dynamic Code, Identity Works, Stockholm headhunting, 

QX, RFSL insamlingsstiftelse, RFSL Media AB, Rättviseförmedlingen, 

Reklamombudsmannens opinionsnämnd. 

 

Utmärkelser - År 2003 fick Westin Chris Ottanders pris. 

 

Frågor 

Ledarskap 

Vad utmärker ett bra ledarskap?  

Vilka utmaningar upplever du i ledarskapet? Vad har du för strategi för att ta dig förbi 

hinder? 

Vilka är dina drivkrafter? 

När måste en ledare vara som starkast? Är det i vardagen, dvs “hålla i och hålla ut” eller är 

det när det blåser hårt? 

 

Förändring 

Vilka drivkrafter ser du som initierar en förändring/förbättring? (PESTLE - politiskt, 

ekonomiskt, socialt, tekniskt, juridiskt, miljö) 

Hur påbörjar man en förändringsresa och vad måste man ha klart för sig innan man startar? 

Hur gör du för att skapa intresse för och vilja till förändring? 

Har du varit med om några viktiga vägval (jmf med exempelvis IKEA och deras val att 

sälja omonterade möbler eller mer nyligt SSAB som bestämt sig för att ha nettonoll 
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koldioxiutsläpp 2045) inom de verksamheter du verkat inom? Vilka var de i så fall och hur 

kom ni fram till ert val? 

Vi upplever att det ibland finns en förändringsiver. Det förändras mer för förändringens 

skull än den egentliga nytta som kommer ut av det. Hur säkerställer man att det som 

faktiskt fungerar bra får vara kvar vid en förändringsresa? Jmf med “Inte kasta ut barnet 

med badvattnet”. Hur tänker du? Känner du igen vårt resonemang? 

Vad är viktigt för att skapa långsiktighet, dvs att de förändringar som görs också håller över 

tid? 

Finns det några typiska fallgropar du vill varna för i ett förändringsarbete? 

Vilken tabbe har du/organisationen lärt er mest av? 

Vi summerar  framgångsfaktorerna, dvs vilka är de viktigaste nycklarna som du tycker att 

man ska ha med sig i ett förändringsarbete? 

 

Hållbarhet 

Hur tycker du att man som ledare i förändringsarbete ska integrera hållbarhetsfrågorna? 

Vilket tidsperspektiv har oftast de beslut som fattas i styrelser - ettårs, flerårs eller längre än 

så? 

De ekonomiska frågorna har fått minst fokus när man talar om hållbar utveckling. Hur ser 

du på det?  

Vi har funderat på det här med att vissa företag, föreningar, verksamheter lyckas bestå och 

utvecklas över tid, och andra inte. Friskis vs Korpen. Stadium vs Team Sportia/Intersport. 

ICA vs Coop. IKEA, Ersta, Länsförsäkringar, Scandic är andra varumärken som lyckats 

hålla sig på “toppen” och ständigt utvecklas under väldigt lång tid. Vad är gemensamt för 

dem? Vad är framgångsknepet? 

 

Avslut 

Om du fick gå tillbaka och skicka en hälsning till dig själv när du stod i början av din 

karriär, vad skulle du säga då? 

Vilka har varit dina förebilder?  
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Bilaga 5 Fiskbensdiagram 

 

 

 


