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1

Inledning

Vård- och omsorgssektorn är en viktig del i det offentligt finansierade välfärdssystemet. Den är föremål för ett omfattande intresse från media och
medborgare. Förändringar i välfärdssystemet påverkar inte bara dem som
använder sig av dessa tjänster, det påverkar även dem som arbetar inom verksamhetsområdet. Samtidigt innebär det nya förutsättningar för och krav på
dem som leder verksamheterna i välfärdssystemet. En stor del av förändringarna handlar om effektiviseringar och att vård- och omsorgssektorn ska bli
mer attraktiv som arbetsgivare, vilket förutsätter att man kan ta tillvara och
utveckla kompetens och nya arbetsmetoder för att tillmötesgå de förändrade
behoven i verksamheterna (Wallenberg, 2004; Wolmesjö, 2005).
En viktig fråga är hur förändringarna ska genomföras för att få genomslag i verksamheten och för att bli hållbara. Traditionella strategier – både
försök att driva förändringar uppifrån och underifrån – har inte varit framgångsrika. Mellanchefer i vård och omsorg har traditionellt haft ansvaret för
att leda en verksamhet som ska vara kostnadseffektiv med krav på kvalitet.
De har ansvaret för att brukare/patienters behov tillgodoses samt för medarbetarnas arbetsmiljö. Numera finns även tydliga krav på att verksamheten ska
utvecklas och tillmötesgå nya och kommande behov. Ansvaret för utvecklingsfrågor ligger traditionellt på chefer högre upp i hierarkin och inte uttalat
på mellancheferna, vilket gör att deras befogenheter och förutsättningar i
dessa avseenden är starkt begränsade.
I min avhandling analyseras mellanchefernas möjlighet att driva utvecklingsarbete. Vilka förutsättningar har mellanchefer att aktivt driva ett hållbart
utvecklingsarbete inom vård och omsorg? Hur fungerar ledarskapet idag?
Ledarskapet beskrivs ofta som ett problem inom offentlig sektor, trots att
ledare inom offentlig sektor har högre utbildningsnivå än ledare inom privata
näringslivet. Bristen på ledarskap i offentlig verksamhet tycks alltså inte bero
på behov av utbildning och kompetens (Wolmesjö, 2005; Tullberg, 2003).
Holmberg (2003) menar att ledarskapet inom offentlig sektor är i behov
av förnyelse och förändring. De studier som finns om offentliga organisationer är inriktade på ledning, kontroll och styrning, och ledarskapet präglas av
att implementera och följa regler, riktlinjer och rutiner. Forskningen kring
organisationsutveckling och förändringsarbete inom offentlig sektor belyser
inte i tillräckligt stor omfattning ledarnas egna idéer och visioner kring verksamhetens utveckling. Förklaringar till detta kan enligt Holmberg (2003) vara
att det inte finns utrymme för eldsjälar och entreprenörer. Den offentliga
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verksamheten har haft Webers byråkratimodell som förebild samt att det inte
finns utrymme för starka ledare i en politisk styrd verksamhet.
Ledarskapet inom offentlig sektor framställs ofta som en framtidsfråga
som måste lösas för att verksamheter som utbildning och vård och omsorg
ska kunna fullgöra sina uppgifter i framtiden. Ett problem inom traditionell
forskning är att många ledarskapsteorier fokuserar på ledaren och dennes
egenskaper och beteenden. Ledarskap kan också ses mer som en relation
mellan ledaren och de ledda samt i relation till institutionella och organisatoriska förutsättningar för ledarskapet och utvecklingsarbetet (Tullberg, 2003;
Fernler, 2003).
Eftersom vård- och omsorgssektorn har ett stort behov av förnyelse och
utveckling borde det även finnas ett behov från verksamheten att mellanchefer i vård och omsorg engagerar sig i utvecklingsarbete, men är deras organisatoriska förutsättningar tillräckliga? Socialstyrelsen (2002) menar att det inte
finns en generell och enkel metod för utvecklingsarbete. Det handlar om att
skapa förutsättningar i organisationen. Socialstyrelsen (2003) har i sin rapport
till regeringen ”Uppdrag att utarbeta en kunskapsstrategi” 1 , lyft fram vikten
av kompetens hos ledare inom vård och omsorg gällande ledarskap och arbetsprocesser. De poängterar även vikten av utvärderingar och utveckling av
metoder för organisationsutveckling.
Chefsrollen är i en utvecklingsfas, från en auktoritär och regelstyrd roll
till att bli mer kommunikativ och inspirerande, där dialogen med medarbetarna är väsentlig. I motsvarande grad befinner sig medarbetarrollen i en förändringsprocess. Den passiva medarbetarrollen, som kännetecknas av regelföljande och revirtänkande, ersätts med krav på personligt ansvar, samverkan
och problemlösning. Ett utvecklingsinriktat ledarskap är beroende av ett aktivt medarbetarskap (Wallenberg, 2004).
Ledarskapet i offentlig verksamhet skiljer sig från ledarskapet i det privata näringslivet. Det specifika är politikernas roll i beslutsprocesserna, annorlunda ansvar och befogenheter samt den starka professionaliseringen som
påverkar ledarnas arbetssituation. Trots begränsningar så finns det ändå ett
handlingsutrymme för chefer på mellannivå, menar Henning (2000).
Forskningen om ledarskap inom vård och omsorg är begränsad, menar
Trydegård (2005), men särskilt ouppmärksammat är studier av chefers arbetsförhållanden inom vård och omsorg. Hon säger att ”det är fortfarande mer
eller mindre en vit fläck på kartan” (Trydegård, 2005, s.186). Mellan perioden 1995–2004 skrevs 31 avhandlingar inom området i Sverige, varav fem
handlar om mellanchefer i vård och omsorg (Eliasson-Lappalainen, m.fl,
1

Rapporten beskriver vad Socialstyrelsens anser vara viktigt att planera för och prioritera inom sitt verksamhetsområde.
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2005). Min förhoppning är att min avhandling kan bidra till att fylla en del av
den kunskapsluckan och att kartbilden kan bli något mera utförlig. Mitt bidrag till forskningen är att belysa mellanchefers möjlighet att arbeta med
verksamhetsutveckling inom det verksamhetsområde som de ansvarar för.
Min forskning har skett inom ramen för ett omfattande nationellt FoUprojekt, där syftet var att skapa en hållbar verksamhetsutveckling.

1.1

Beskrivning av FoU - projektet

Projekt är den vanligaste formen för att organisera utveckling i en organisation, i en region eller på nationell nivå. Samtidigt som det är den vanligaste
formen för utvecklingsarbete finns det ett ifrågasättande av värdet med projekt. Det finns en stor projekttrötthet ute i olika verksamheter – bland personal, brukare och ansvariga ledare. Erfarenheter från tidigare projekt visar att
det är svårt att få hållbarhet i projektsatsningar och att överföra kunskap så att
resultaten lever kvar efter projektets slut och leder till långsiktiga effekter
(Svensson m.fl., 2007). Ofta finns det en projektledare som driver utvecklingsarbetet, men när projektledaren försvinner och pengarna tar slut ”dör”
projektet. En viktig förklaring är att medarbetare och chefer ofta inte är bärare av projektidén.
Syftet med det utvecklingsprojekt som jag deltog i som forskare var att
arbeta med ett hållbart utvecklingsarbete som byggde på en bred delaktighet
bland anställda och chefer.
Studien har genomförts inom ramen för ett nationellt FoU-projekt, där
åtta arbetsplatser från totalt sex län deltog (se kapitel 3, samt bilaga 1).
Svenska Kommunalarbetarförbundet initierade projektet i samarbete med
Sveriges Kommuner och Landsting, och genomförde tillsammans med
APeL-FoU 2 det långsiktiga utvecklingsarbetet med forskningsstöd. Projektet
hade namnet ”Arbetsplatslärande inom vård och omsorgssektorn – arbetsgivare och arbetstagare i samverkan kring lokal metodutveckling”.
Det var ett partsgemensamt projekt, som byggde på en lärande samverkan i nätverksform mellan de berörda arbetsplatserna. Utgångspunkten var ett
lokalt ansvar, där de enskilda arbetsplatserna skulle driva utvecklingsarbetet,
med stöd från projektet. Stödet kom dels från parterna centralt (Kommunalarbetareförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting), dels från FoUcentrum – APeL-FoU (se www.apel-fou.se). Jag har arbetat med forskningsstöd tillsammans med utvecklingsansvariga på APeL-FoU under cirka fyra
år.
2

APeL-FoU är ett regionalt centrum för forskning och utveckling inom arbetsplatslärande och har sin fysiska placering i Lindesberg.
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FoU-projektet finansierades via Trygghetsfonden. Projektet leddes av en
styrgrupp med representanter från Svenska Kommunalarbetarförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, APeL-FoU samt Trygghetsfonden. Styrgruppen hade en samordnande funktion för planering, uppföljning och information och träffades fyra gånger per år. 3

1.2

Metodologiska och teoretiska utgångspunkter

I mitt avhandlingsarbete har jag använt mig av ett interaktivt förhållningssätt,
dvs. strävat efter att forska med – inte på deltagarna. Den gemensamma kunskapsbildningen mellan forskare och deltagare har en central roll i avhandlingsarbetet, och bygger på jämlika relationer mellan forskaren och deltagarna. Den interaktiva forskningen är tänkt att fungera som ett stöd för deltagarnas reflektion och lärande i utvecklingsarbetet, samtidigt som deltagarnas
medverkan ger teoretiska insikter och uppslag, samt en validering av forskningsresultaten.
I studien har en kombination av olika forskningsmetoder använts för att
möjliggöra att flera aktörer involveras i forskningsprocessen, och för att
komma åt en svårfångad kunskap. Det interaktiva förhållningssättet handlar
om att hitta samspel och ingångar mellan aktörer på de olika nivåerna i projektet. De olika metoderna har bestämts efter hand i samverkan med deltagarna. De metoder som jag har använt är intervjuer, dialogseminarier, analysoch reflektionsseminarier och reflektions-PM (inom ramen för en ledarskapsutbildning), kritiska händelser (critical incident), auskultation på arbetsplatserna m.fl.
En interaktiv forskning kan vara ett stöd för deltagarna i att skapa ett mer
hållbart utvecklingsarbete (Svensson m.fl., 2007) Begreppet hållbar utveckling kommer ursprungligen från området miljö och miljöpolitik, men har
utvidgats till att gälla organisationsutveckling. Näringslivet har transformerat
begreppet hållbarhet till socialt ansvar eller ”Corporate Social Responsibility”. Den brukliga definitionen på hållbarhet är att möta dagens behov utan att
sätta framtida resurser på spel. Inom arbetslivet kan hållbarhet definieras som
att verksamheter och processer skall skapa och återskapa mänskliga resurser
snarare än att förbruka dem. Det innebär att ha ett resursperspektiv, dvs. att
3

Vård- och omsorgsprojektet byggde på ett lokalt ansvar på de enskilda arbetsplatserna för utvecklings- och förändringsarbete med stödinsatser från projektet. APeLFoU skulle vara ett externt stöd – en resurs att tillgå för att få inspiration, uppslag till
nya idéer, handledning i metod- och strategifrågor, som ett redskap i analysarbetet,
en länk till andra projekt, ett stöd för att se helheten och för att hålla ihop projektet.
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kraven i det långa loppet står i balans med de tillgängliga resurserna 4 . Ett
hållbart utvecklingsarbete kräver stöd från högsta ledningen, en bred delaktighet bland berörda och en involvering av linjechefer (Svensson m.fl., 2007;
Gatu, 2005).
En förklaring till bristen på uthållighet i många av de utvecklingssatsningar som gjorts inom offentlig sektor är bristen på delaktighet bland de
direkt berörda – inte minst bland mellanchefer (Angelöw, 1991). Ett utvecklingsarbete som drivs uppifrån eller från ”sidan” – dvs. av personal- eller
utvecklingsansvariga – får sällan ett genomslag i verksamheten och blir därför kortlivat (Svensson & von Otter, 2001).
Mellanchefer är en grupp som fått en mycket begränsad uppmärksamhet
– inte bara i strategier om utvecklingsarbete – utan även i forskningen. Det
finns få studier som är inriktade på mellanchefsnivån i organisationen – särskilt inte i offentlig sektor, och framförallt inte av kvinnliga chefer (Drakenberg, 1997; Ellström, 2004). De flesta studier som gjorts av chefer belyser
den övre hierarkiska nivån i organisationen. Forskningen handlar framförallt
om ”management” i privata företag – ofta med manliga förtecken. Strategier
för utveckling knyts till ”koncernnivån”, men kopplas inte till praktiska metoder på avdelningsnivån.
Traditionell managementforskning som är hämtat från affärs- och industriledarskap har ett begränsat värde för förståelsen av ledningsfunktionen i
offentlig verksamhet, där den politiska dimensionen är central (Wolmesjö,
2005).
Management- och ledarskapsforskningen har ofta haft ett individfokus,
där inte sällan ledarens personliga egenskaper lyfts fram (Jonsson, 1998).
Mitt fokus utgår från de förutsättningar – i form av tid, resurser, stöd m.m. –
som organisationen och omgivningen ger mellanchefer när de försöker att
driva ett hållbart utvecklingsarbete. Mellanchefer har ofta blivit passiva utförare av strategier som bestämts av ledningen. Ambitionen i det studerade
FoU-projektet var att dessa chefer skulle ha en aktiv roll och utveckla metoder tillsammans med deltagarna i projektet inom ramen för mer övergripande
utvecklingsstrategier.
Min forskning kommer inte att belysa genusaspekter på mellanchefers
möjlighet att bedrivna utvecklingsarbete. Jag är väl medveten om att flertalet
av mellancheferna inom vård och omsorg är kvinnor och att deras ledarskap
4

Hållbarhet kan ha flera betydelser och kan även definieras som slitstark, och trög att
bryta ned. I det avseendet innebär hållbarhet inte nödvändigtvis något positivt. Något
som är hållbart kan vara ohållbart i den meningen att det förbrukar mera resurser än
de som återskapas och att det av tradition lever kvar eller att det är för kostsamt att
avlägsna det (Svensson m.fl., 2007).
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påverkas av de rådande makt- och genusstrukturerna i organisationen. Jag
kommer inte i den här studien att genomgående belysa genusaspekter, men
jag för dock ett resonemang i slutkapitlet om vikten av detta perspektiv.

1.3

Begreppet mellanchef

I avhandlingen har jag valt att kalla de chefer som jag studerat för mellanchefer. Jag utgår från chefernas ansvar och befogenheter i de organisationer som
de verkar i. Inom vård och omsorg finns olika benämningar på chefer, t.ex.
enhetschef, mellanchef, första linjens chef, arbetsledare, chefer i mellanposition, hemhjälpsledare, omsorgstjänstemän, äldreomsorgschef, föreståndare,
avdelningsföreståndare m.fl. Benämningen på chefer inom vård och omsorg
är mångfasetterad (se t.ex. Berg, 2000; Trydegård, 2005; Wolmesjö, 2005;
Wallenberg, 2004).
Det finns alltså ingen enhetlig beteckning på chefer inom ledarskapsforskningen. Utgångspunkten för chefers benämning är oftast deras placering
i hierarkin, vilket påverkar karaktären på deras arbete. En grov indelning på
chefsnivåerna är höga chefer, mellanchefer och första linjens chefer (Ellström
& Kock, 2003). Det finns en oklarhet i gränsdragningen mellan första linjens
chefer och mellanchefer, menar Richard (1997). Det finns över 300 titlar som
betecknar mellanchefer och hon menar att vem som betraktas som mellanchef
varierar från organisation till organisation (Richard, 1997).
Mellancheferna befinner sig i en mellanposition med krav från olika håll
– från å ena sidan politiker och överordnade chefer och å andra sidan brukare
och medarbetare. De har även en viktig roll kring samordning och samverkan
mellan externa och interna verksamheter, individer och grupper.
De chefer som jag har studerat finns i en mellanposition. De är företrädare för en verksamhet och förväntas företräda denna och vara lojal mot den
högsta ledningen och politiska beslut. En mellanchef ska även representera
sina medarbetare och deras intressen, samt tillgodose brukarnas anspråk på
en hög kvalitet. Detta kännetecknar mellanchefens ställning i organisationen
och verksamheten (jfr Ahltorp, 2003).
Cheferna inom vård och omsorg har ett delegerat ansvar för personal,
ekonomi och verksamhet. Mellancheferna finns nära verksamheten, och de
har ett operativt ansvar för den. Mellancheferna i min studie har en stark
ställning inom organisationen och är oftast ansvariga för flera arbetslag på
olika arbetsplatser inom organisationen. De ansvarar för 30-70 anställda, och
har därmed en stor budget som finansierar verksamheten. ”Under sig” har de
teamledare, gruppledare, trainees m.m. med ett delegerat ansvar för bl.a. arbetsledning. I min studie är mellancheferna i den kommunala verksamheten
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direkt underställda förvaltningschefen. Inom landstinget finns det ytterligare
en nivå, klinikchefen mellan dem och den högre ledningen.
Flera forskare betecknar dessa chefer som första linjens chefer, eftersom
de arbetar så nära verksamheten. Oftast har de en direkt kontakt med de operativt anställda och har i regel en direkt arbetsledande funktion. I min studie
finns ytterligare en nivå i form av gruppledare, teamledare och trainees mellan chefen och arbetslaget. Jag har därför valt att inte använda den beteckningen första linjens chefer, eftersom den ofta associerar till funktioner som
arbetsledare, förmän eller t.o.m. förstemän, och dessa funktioner har inte det
totala verksamhetsansvaret. Mellancheferna i min studie benämner sig själva
som mellanchefer med hänvisning till att de har ett stort ansvar för verksamheten. I min studie benämner jag de chefer som deltagit i studien som mellanchefer.
I avhandlingens teoretiska kapitel används även beteckningarna chef och
ledare. Det är då de citerade forskarnas begrepp som jag refererar till.

1.4

Avhandlingens syfte och frågeställningar

En stor del av den socialvetenskapliga forskningen inom vård och omsorg är
inriktad mot vård- och omsorgsarbetet för olika yrkesgrupper. Det finns en
kunskapslucka inom området ledarskap, särskilt när det gäller utvecklingsdelen i ledarrollen, menar Trydegård (2005).
I avhandlingen diskuteras och analyseras mellanchefers förutsättningar
för att driva ett hållbart utvecklingsarbete i vård- och omsorgsorganisationer.
Bakgrunden till frågeställningen är en ökad förändringstakt i omvärlden,
vilket medför att nya krav kommer att ställas på morgondagens chefer. Cheferna måste kunna initiera och leda förändrings- och utvecklingsarbete (Ahltorp, 2003). Mellanchefer i vård och omsorg beskrivs i forskningen som utförare och verkställare av beslut som högre chefer och politiker fattar. De finns
i hierarkiska organisationer där det ges lite utrymme för egna initiativ och
egna idéer för att utveckla verksamheten (jfr Trydegård, 2005; Drakenberg,
1997; Berg, 2000; Socialstyrelsen, 2002a, 2003b, 2006c; Hagström, 1990;
Wallenberg, 2004).
Det övergripande syftet med min forskning är att beskriva, analysera och
diskutera vilka organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden som har
betydelse för mellanchefers möjlighet att driva hållbar verksamhetsutveckling. Jag avser också att studera samspelet mellan organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden kopplat till mellanchefers förändringskompetens. Mitt syfte är däremot inte att belysa om mellancheferna utför arbetet på
ett bra eller dåligt sätt, vilket hade krävt intervjuer med andra grupper, t.ex.
av anställda och brukare. Det handlar i stället om att studera vilka förutsätt-
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ningar som krävs för att mellancheferna ska fungera som utvecklingsledare,
samt vilka organisatoriska och interorganisatoriska förutsättningar och hinder
som finns.
Inom ramen för det övergripande syftet har jag valt att formulera följande
frågeställningar:
• Vilka organisatoriska förutsättningar, i form av hinder och möjligheter, möter mellancheferna vid organisering av verksamhetsutveckling?
• Hur arbetar mellancheferna med att driva verksamhetsutveckling på
den lokala arbetsplatsen?
• Hur har projektinsatserna (aktiviteterna) fungerat för att ge mellancheferna insikter när det gäller interorganisatoriska förutsättningar
för att driva verksamhetsutveckling?
• Vilken förändringskompetens krävs för att en mellanchef ska kunna
driva ett hållbart utvecklingsarbete?

1.5

Avhandlingens disposition

Avhandlingen har disponerats på följande sätt.
Kapitel 1 ger en inledning och bakgrund till hur mellanchefer beskrivs i
forskningen samt en kort introduktion till studien. I inledningen finns även
avhandlingens syfte och frågeställningar.
Kapitel 2 innehåller en teoretisk översikt av organisationsteorier, ledarskap, utvecklingsarbete, arbetsorganisation samt nätverk.
Kapitel 3 innehåller en beskrivning av arbetsplatserna samt redogör för
de metodologiska överväganden, arbetssätt, forskningsstrategi och metodval
som använts i avhandlingen.
I kapitel 4-6 redovisas empirin. Kapitel 4 utgår från de organisatoriska
förutsättningarna som mellancheferna beskriver i sitt arbete med verksamhetsutveckling. Här ligger fokus på ekonomiska resurser, drift och utvecklingsfrågor, organisationsstruktur, mål och visioner, organisationskultur och
lärande. Kapitel 5 fokuserar på de interorganisatoriska förutsättningarna – i
form av lärandet mellan arbetsplatserna, FoU-stödet, de centrala parternas
roll m.m. Kapitel 6 redovisar ledarnas individuella förutsättningar – i form av
kunskaper, erfarenheter, intresse m.m. – för att arbeta med utvecklingsarbete.
Kapitel 7 är ett exempel och en beskrivning av ett utvecklingsarbete där
två mellanchefer varit drivande och utvecklat en ny metod för arbetsplatslärande, i samverkan med de lokala fackliga parterna
Kapitel 8-10 är analyskapitel och bygger på samma indelning som den
som använts i kapitel 4-7.
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Kapitel 11 innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten i studien och en diskussion förs även om mellanchefernas förutsättningar att driva
hållbar verksamhetsutveckling. En diskussion förs om den praktiska och teoretiska betydelsen av studien. Kapitlet avslutas med en metodreflektion och
förslag till fortsatt forskning
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2

Forskningsöversikt och teori

Kapitlet består av tre delar. Första delen ger en historisk tillbakablick med
exempel på teorier om organisationsutveckling.
I andra delen presenteras en teoretisk förståelseram och en forskningsanknytning för min avhandling.
I den tredje delen definieras viktiga begrepp som jag använder för att
analysera mellancheferna 5 och deras förutsättningar för att bedriva verksamhetsutveckling. En skiss till en analysmodell presenteras.

2.1

Genomgång av teorier om organisationsutveckling och ledarskap

I det följande avsnittet ges några exempel på centrala teorier om organisationsutveckling. Avsikten är inte att göra någon fullständig eller djuplodande
redovisning, utan mer att illustrera hur man i dessa teorier sett på mellanchefernas roll och uppgifter i utvecklingsarbetet. Det är alltså ingen heltäckande
genomgång som presenteras. Jag tar t.ex. inte upp organisationsutvecklingstraditionen 6 . Den är svår att överblicka, starkt konsultdriven och saknar oftast
ett personalperspektiv. Vidare görs en kort genomgång av forskning om ledarskap inom offentlig sektor samt mellanchefer i vård och omsorg. Avsikten

5

Chef och ledare är synonyma begrepp. Inom ledarskapsforskningen används begreppet ledare som ett gemensamt namn för att beskriva chefer inom flera områden
och nivåer. Jag har valt att använda begreppet mellanchef eller chef när jag avser
min egen studie. Detta val görs på grund av att chef är det officiella begreppet som
betecknar ett uppdrag som individen tilldelats i en organisation. Begreppet ledare
används som beteckning för något som individen enbart kan förtjäna, bl. a. genom
bekräftelse från sina medarbetare.
6
En definition av OU-traditionen (organisationsutveckling) är följande:
Organisationsutveckling är en planerad aktivitet som omfattar hela organisationen,
men styrs av företagsledningen och som tar sikte på att öka organisationens effektivitet och förbättra dess hälsotillstånd genom planerad processintervention med användning av kunskaper från beteendevetenskapen (Beckhardt i Gustavsen, 1996, s.
50). Organisationsutvecklingsrörelsen såg byråkratin som en fiende. Byråkratin
definieras ”som ett hinder, en tvångströja såväl med avseende på organisationsmedlemmarnas produktivitet som på ledarnas möjlighet att spela ut sina mål och sina
egenskaper som ledare” (Gustavsen, 1996, s. 55).
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är att översiktligt visa på tendenser i forskning om ledarskap och organisationsutveckling över tid.
Det långa perspektivet på utvecklingsarbete syftar till att visa på sambandet med tidigare forskning, framförallt inom en skandinavisk tradition. Min
forskning knyter an till denna tradition. Utgångspunkten har här varit att förena ett individ- och organisationsperspektiv, dvs. forskningen har både sökt
bidra till ökad effektivitet och goda arbetsvillkor. I de skandinaviska länderna
är fackföreningarna starka och partssamverkan i utvecklingsarbetet mer naturligt än i t.ex. USA och Japan. Vård- och omsorgsarbetet bedrivs oftast i
offentlig regi. Det har funnit ett stort antal utvecklingsprogram med partsgemensamma utgångspunkter – bl.a. inom offentlig sektor – av vilka det projekt
jag studerar är ett (jfr Gustavsen, 1996).

2.1.1

Historisk tillbakablick

I detta avsnitt ges exempel från olika teorier om och strategier för organisationsutveckling. Jag presenterar Taylorism, Human Relations, Socioteknik,
Managementteorin, New Public Management, Lean Production samt Nätverk
och innovationssystem.
2.1.1.1

Taylorism och byråkrati

Scientific Management – den så kallade rationaliseringsrörelsen – utvecklades av Taylor under början av 1900-talet, syftet var att med vetenskapliga
metoder förbättra effektiviteten i en organisation. Taylor menade att den
bristande effektiviteten hängde samman med att ledningen använde osystematiska och godtyckliga arbetsmetoder (Taylor, 1911). För att få en effektivare organisation krävdes objektiva mätningar – s.k. tids- och rörelsestudier –
i kombination med en specialisering av alla funktioner i ett företag, dvs. en
extrem arbetsdelning.
Specialiseringen gällde även för arbetsledningen vilken byggde på ett
funktionellt ledarskap, vilket innebär att en anställd får en rad olika chefer
som var och en är kunniga på sitt område (planering, teknik, personalfrågor
osv.). Idén om det funktionella ledarskapet tillämpades dock sällan i sin renodlade form. Det strategiska ledarskapet är starkt knutet till företagsledningen, medan det närliggande ledarskapet bygger på att genomföra beslut som
högsta ledningen har fattat. Mellanchefens roll är inte uttalad inom Scientific
Management-rörelsen (Braverman, 1977; Taylor, 1911).
I taylorismen är utveckling ett centralt mål, men det är en styrd och ”uppifrån”-planerad utveckling – i form av en ständigt pågående rationalisering
som utförs med systematik och vetenskaplighet. Organisationen är uppbyggd
enligt en strikt hierarki, där planering, kvalitetskontroll och styrning sker i
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specialiserade staber. Utrymmet för mellancheferna att aktivt delta i ett utvecklingsarbete blir därför mycket begränsat. De blir mer utförare och kontrollanter av det som den högsta ledningen har bestämt och planerat. Relationen mellan företagsledning, mellanchefen och anställda är enkelriktad (Braverman, 1977).
Att lära av gjorda erfarenheter är centralt i ett rationaliseringsarbete, men
i taylorismen handlar det framförallt om ett anpassningsinriktat lärande (se
avsnitt 2.3.2). Målen och metoderna är förutbestämda och får inte ifrågasättas. Det finns ett bästa sätt att uppnå en ökad effektivitet, dvs. även strategin
för rationalisering är förutbestämd.
En parallell organisationsidé är Webers syn på rationalitet, med en åtskillnad mellan mål och medel (Boonstra, 2004). Fayols teorier om en byråkratisk organisation för tjänsteproduktion bygger också på en strikt hierarki
med olika nivåer av ansvar och befogenheter. Den militära organisationen är
ett tidigt exempel på en sådan organisation, liksom statsförvaltningen, men
även sjukvården, socialtjänsten och skolan har tydliga drag av mål-medel
rationalitet, arbetsdelning, hierarkier, regelstyrning m.m. Den politiska styrningen av dessa verksamheter ställer krav på tydlighet när det gäller ansvar
och befogenheter.
Under 1960- och 70-talet blev ledarskapet mer opersonligt i dessa byråkratiska organisationer, något som även hade att göra med att organisationerna blev större och mer komplexa. Det var nu stabsspecialister och experter
som utformade system och strukturer och ett administrativt präglat ledarskap
blev följden (Socialstyrelsen, 2002; Rönnqvist, 2001).
Kombinationen av byråkrati och professionalisering inom offentlig sektor försvårar en verksamhetsutveckling som kräver samverkan över yrkesgränserna. Mellancheferna får ofta en svag ställning gentemot de professionella grupperna, särskilt när det gäller hur verksamheten ska bedrivas och
utvecklas (Gustavsen, 1996).
2.1.1.2

Human Relations

I taylorismen sågs de anställda som produktionsfaktorer, som rationella varelser som gick att styra med enkla medel, och där lönen var en avgörande
motivationsfaktor. Autonomin för arbetarna var minimal med standardiserade, rutiniserade och kortcykliga arbetsuppgifter som följd. Följden blev en
arbetsutarmning och en dålig arbetsmiljö samt ett lågt engagemang i utvecklingsarbetet.
Hawthornestudien visade att de anställda var människor – inte produktionsfaktorer – med behov av gemenskap, stöd, delaktighet och uppmärksamhet (Roethlisberger, 1949; Mayo, 1933). En ny rörelse växte fram som
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kallades Human Relations, där individens psykologiska behov framhölls och
där gruppstöd och sammanhållning i arbetslaget betonades som viktiga för en
effektiv organisation. Rörelsen var stark under 1940- och 50-talet, men idéerna har levt kvar i olika former – både inom forskning, organisationsutveckling och utbildning.
Med detta – mer humanistiska, individ- och gruppinriktade – perspektiv
blev den närmaste arbetsledningen viktig. Den fick en central roll när det
gällde att skapa motivation, engagemang och lojalitet hos medarbetarna (se
avsnitt 2.2.3). Olika sätt att träna ledarna växte fram, där syftet var att utveckla relationsförmågan. Ledarens personlighet och förmåga att ”ta folk” blev av
stor betydelse (Rohlin m.fl., 1995).
Arbetsledningen blev nu mer synlig, men den sågs inte som betydelsefull
när det gällde organisatoriskt utvecklingsarbete. Det handlade i stället om att
få de anställda att prestera mera och samarbeta bättre inom befintliga ramar.
Medan Taylor uppfattade de sociala normerna som ett problem för arbetsgivaren, sågs de nu i stället som en möjlighet att öka produktionen, dvs. arbetsledning och chefer fick uppgiften att styra på ett nytt, mera humant sätt. Ambitionen var inte att förändra arbetssätt eller organisationen i grunden, utan
det var individerna som skulle förändras genom att de fick uppmärksamhet
och socialt stöd för att klara befintliga uppgifter på ett mer engagerat sätt.
Senare teorier om att styra via värderingar och företagskulturer kan ses som
en utveckling av Human Relations-teorins tankar. Sociotekniken kan ses som
en sådan teori.
2.1.1.3

Sociotekniken

Den sociotekniska skolan var ett försök att förena produktionens krav med
individernas behov, dvs. ett försök att göra en syntes av tidigare teorier som
hade ett mer dualistiskt tänkande.
Socioteknisk teori kommer ursprungligen från Tavistock Institute of
Human Relations i London. Teorierna utgår från en systemsyn, där det tekniska systemet (produktionsteknologin) och det sociala systemet (de anställdas behov) ska kombineras på ett optimalt sätt. Arbetsuppgifterna ska innehålla variation, samarbete och möjligheter till problemlösning.
Grupparbetet är centralt i sociotekniken. Förmännen, som tidigare hade
en kontrollerande funktion, ska nu fungera som handledare, planerare och
stödresurs. Olika specialister i produktionen är tänkta att fungera som konsulter gentemot gruppen i en gemensam strävan att utveckla verksamheten. Utveckling blev ett viktigt mål, och det ansågs viktigt att involvera de anställda
i utvecklingsarbetet (Gustavsen, 1996).
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Inom den sociotekniska organisationsteorin är mellanchefens roll och betydelse för utvecklingsarbetet dåligt belyst. Teorin fokuserar på den självstyrande gruppen och dess förhållanden kopplat till arbetsorganisationen och
beslutsfattandet. De högre ledningsnivåerna samt arbetsledare (förmän) är i
fokus. Mellanchefen finns t.ex. inte med i Susmans (1976) analys av det deltagarbaserade ledarskapet inom sociotekniken. Även Trist (1981) nämner
mellanchefsgruppen mycket sparsamt.
Den sociotekniska rörelsen kom att få ett demokratiskt inslag, särskilt i
de Skandinaviska länderna. Självstyrande grupper är en central del i den sociotekniska teorin och i de försök som genomfördes. Trist (1981) hänvisar till
”Norwegian Industrial Democracy project”, som var ett försök att införa en
socioteknisk arbetsorganisation på Norsk Hydro. Han menar att mellancheferna visade det starkaste motståndet mot försöket och de såg sig som de
största förlorarna. De ansåg att de inte hade något att vinna på förändringen
(Trist, 1981). Thorsrud och Emery (1970) poängterar mellanchefernas nya
position i den sociotekniska organisationsmodellen. Deras uppgift var att
samordna och använda de samlade resurserna i de enheter som mellanchefen
var ansvarig för. Mellancheferna skulle medverka i uppföljning, utvärdering,
resursförvaltning och kontroll av måluppfyllelsen. De skulle även bistå arbetsledaren med att uttolka målen och stimulera utvecklingen av de anställdas
kompetens och verka för att förbättra organisationen. Det var vanligt att mellanchefen ingick i projektgrupper som var tidsbegränsade. I projekten ingick
personer från olika nivåer i organisationen och även externa specialister
(Thorserud & Emery, 1970). Författarna hävdar i sin studie att mellancheferna spelar en stor roll för utvecklingsarbetet, men de gör ingen mer utförlig
analys av mellanchefens betydelse. De menar, att om inte mellanchefen stöder decentraliseringen av beslut, så kommer centraliseringen av besluten att
fortsätta (Thorserud & Emery, 1970).
I synen på gruppernas ansvar och relation till den närmaste arbetsledningen innebar sociotekniken således ett radikalt nytänkande, särskilt mot
bakgrunden av den tayloristiska traditionen med dess betoning på minutiös
kontroll och detaljstyrning. Utvecklingen mot ökat gruppansvar har sedan
dess fortsatt, men med lite olika beteckningar – målstyrda grupper, flödesgrupper, teambaserad organisation m.m. (jfr Ellström & Kock, 2003; Ekvall,
1996).
Trots att de sociotekniska försöken var relativt framgångsrika var det
svårt att sprida erfarenheterna till andra arbetsplatser. På lokal nivå fanns ofta
en stor osäkerhet inför utvecklingen, både bland arbetsledning och bland
mellanchefer. Det kan till stor del förklaras med att dessa grupper inte involverades i utvecklingsarbetet från början samt att de inte erbjuds alternativa
och mer kvalificerade arbetsuppgifter (Gardell & Svensson, 1981). Det sak-
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nades en genomtänkt strategi för att hantera denna typ av motsättningar och
för att sprida erfarenheterna vidare. Tanken var att goda exempel skulle spridas av sig självt ”som ringar på vattnet”, vilket inte skedde. Det aktiva arbetet
med spridning (jfr Ellström & Kock, 2003; Ekvall, 1996) hade mer karaktären av enkelriktad information byggd på idén om en bästa lösning, inte om
lärande och dialog. Ändå kan man se att idéerna – bl.a. om arbetsrotation,
självstyrande grupper, färre arbetsledare – på olika sätt spreds vidare (Stjernberg, 1993; Gustavsen & Hunnius, 1981).
Sociotekniken har ett tydligt underifrånperspektiv, där arbetsgruppens
medlemmar har ett kollektivt ansvar med stor delaktighet och befogenheter.
Enheterna är tänkta som ett lärande system och bygger på att medlemmarna
experimenterar, och prövar sig fram till beslut som rör verksamheten (Trist,
1981; Thorserud & Emery, 1970). De självstyrande grupperna blir flexibla
och kan möta omgivningens krav på ett annat sätt än traditionella hierarkiskt
styrda grupper. Grupperna är tänkta som delar i en ”platt” organisation. Arbetsledaren ses som deltagare i den självstyrande gruppen. Samarbetet mellan
grupper och mellan kolleger inom gruppen värderas högt (Trist, 1981).
De fackliga parterna ses som viktiga aktörer i den sociotekniska teorin,
och partsamverkan uppfattas som en central förutsättning för utvecklingsarbetet. Denna uppfattning tar sig uttryck i behovet att stärka de lokala parternas inflytande på arbetsplatsen, och samverkan med de centrala parterna ses
som väsentlig (Thorserud & Emery; 1970; Gardell & Svensson, 1981). Trist
(1981), menar att i vissa fall kan de fackliga organisationerna känna sig hotade, och det kan skapa oenighet mellan facket och den självstyrande gruppen
om grupperna blir för självständiga.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att den sociotekniska teoribildningen inte diskuterar mellanchefernas roll särskilt mycket och inte heller
företagsledningens betydelse lyfts fram. Det är i stället den lägsta nivån i
organisationen som är i fokus. Kopplingen mellan olika organisatoriska nivåer är dåligt utvecklad, liksom hur spridningen av försöken som genomförs
ska gå till (Stjernberg, 1993).
2.1.1.4

Managementteorin

1980-talet var en omvälvande period när det gällde synen på organisationsutveckling och ledarskap. Toppchefers personlighet och karisma framhölls,
vilket kan ses som en reaktion på den sociotekniska systemteorins fokus på
arbetslag och ”underifrån”-styrda utvecklingsprocesser. Strategiskt ledarskap
och radikala förändringar betonades som avgörande samt att de måste omfatta hela verksamheter och alla organisatoriska nivåer. I ett snabbt föränderligt
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samhälle fanns inte längre tid för en processinriktad utveckling baserad på
hög delaktighet, än mindre på partsamverkan.
Nya dimensioner på ledarskap fick genomslag – som att se organisationen som ett kultursystem; att bygga, bevara och förändra kulturen blev ett
sätt att genomföra mer beständiga förändringar. Fokus var på den högsta
ledningen – dess visioner, strategiska förmåga och beslutskraft. Hur dessa
förändringar skulle genomföras i praktiken diskuterades mer sällan, inte heller mellanchefernas betydelse vid genomförandet av förändringarna. Intresset
för det konkreta genomförandet och de långsiktiga effekterna av förändringar
var lågt, liksom intresset för delaktighet (Alvesson, 2003b).
HRM (Human Resource Management) utvecklades som en kritik av det
traditionella personalarbetet. Syftet var att involvera de anställda i utvecklingsarbetet genom att skapa delaktighet, tillit, lojalitet och förtroende. De
anställdas kreativitet och engagemang sågs som viktiga för att klara den
ökande konkurrensen på världsmarknaden och ett allt snabbare omställningsarbete i företagen. Kraven på engagemang (commitment), kvalitet och flexibilitet betonades (Collins, 1998).
Idéerna presenterades av ”gurus”, vars böcker såldes i miljonupplagor,
och idéerna fick stort genomslag i den offentliga debatten. Att leda företag
blev en ideologi och allt mindre en vetenskap. Peter och Watermans In Search of Excellence (1982) är det mest kända exemplet, men även Moss Kanters skrifter (1984, 1989) kan räknas in i denna genre. Det var managementkonsulter som argumenterade för värde- och kundstyrda organisationer där
det fanns engagerade, självständiga och innovativa anställda som samverkade
i flexibla former. Empirin – som sällan presenterades på ett sytematiskt sätt –
byggde framförallt på intervjuer med företagsledning och högre chefer. Presentationen utgick från exempel och analogier. Det gjordes få systematiska
och longitudinella studier av effekterna av organisationsförändringarna enligt
de nya managementkoncepten (Røvik, 2004).
De bästsäljande böckerna bidrog till att skapa tydliga trender i synen på
organisationsutveckling och ledarskap. Trenderna blev allt kortare, men vissa
inslag kom att leva kvar – begrepp som målstyrning, decentralisering (”platta” organisationer), flödesstyrning, köp-sälj-system (inom den offentliga sektorn) m.m. (Røvik, 2004). Möjligheterna och begränsningar med att använda
dessa organisationslösningar klargjordes inte (Collins, 1989; Björkman,
2003).
En tydlig och mer beständig trend gällde intresset för kvalitet och vikten
av att ha kunden i fokus, både när det gällde organisations- och verksamhetsutvecklingen. Det perspektivet fördes även in i den offentliga verksamheten.
Brukare och klienter skulle bli kunder. Service och kundtillfredsställelse blev
lika viktigt som regeltillämpning och likformighet.
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Carlzon (1985) beskriver i sin bok ”Riv pyramiderna” att mellancheferna
inte blev involverade i de förändringar som skedde inom SAS. Förändringen
var riktad mot baspersonalen, och den fick mandat att fatta beslut i frågor
som mellancheferna tidigare varit ansvariga för. Mellancheferna upplevdes
av omgivningen som ett hinder som ville stoppa upp de pågående förändringsprocesserna. Mellancheferna som grupp förbisågs av ledningen, och de
fick inga nya arbetsuppgifter. De blev ”klämda från två håll” (Carlzon, 1985;
Peters & Waterman, 1982).
Managementteorin har ett traditionellt och distanserat förhållande till de
fackliga parterna. Carlzon har en motsatt uppfattning avseende fackets medverkan i förändringsarbetet. Facket kan inte ha som grundprincip att vara
motpart, utan måste vara en medpart och fungera i samverkan med arbetsgivaren, menar han. Facket har tre roller – att vara samverkanspart, att granska
så att företaget följer avtal och lagar samt att vara motpart vid förhandlingar.
Facket kan dock bli en värdefull resurs, och de måste få nödvändig information för att klara uppgiften, menar Carlzon (1985).
2.1.1.5

New Public Management

Managementtraditionen inom offentlig sektor har blivit mer uttalad på senare
tid och domineras av NPM (New Public Management). I början av 1980-talet
fick NPM sin spridning i Sverige och i flera andra länder. Den infördes och
utvecklades i den offentliga verksamheten, med den privata marknadens företagskultur som en förebild. Det är främst ekonomiska drivkrafter och värden
som är centrala i teorin – ekonomistyrning, kvalitetssäkringssystem samt
köp- och säljsystem. Motiven för införandet av NPM är att förändra den offentliga sektorn till att arbeta mer effektivt (SOU 1996:169; Lane, 1997).
Verksamheten delas oftast upp i fristående och självständiga resultatenheter med chefer som har eget verksamhets-, personal-, och budgetansvar.
Avsikten är att det ska bli en ökad konkurrens mellan enheterna. Det möjliggör för privata lösningar i den offentliga sektorn. Viktiga inslag är även det
ökade intresset för medborgarnas valfrihet, brukarinflytande, och samverkan
mellan privata företag, föreningar och institutioner (Agevall, 2005). Ytterligare ett sätt att öka konkurrensen är att införa skilda beställar- och utförarenheter. Beställare kan vara både en kommunal nämnd och enskilda kunder. Att
öka konkurrensen anses enligt NPM vara det bästa sättet att effektivisera
verksamheten (Agevall, 2005; Gustavsson & Svensson, 1999).
Politikerna har traditionellt haft ett stort inflytande över verksamheten
inom den offentliga sektorn, och det har oftast funnits en organisatorisk närhet mellan politiker och chefer. Med införandet av NPM skiljs politiken från
implementeringsarbetet, bl.a. genom mål- och resultatstyrning. Cheferna får
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utökade befogenheter, och det sker en ökad decentralisering och delegering
av beslut till dem. Tjänstemännen och ledarna får ett större ansvar och de ska
prioritera resurser mot behov i organisationen. Det kan ses som något positivt, men för många mellanchefer kan detta upplevas som ett tungt ansvar, när
samtidigt resurserna minskar och behoven ökar (Agevall, 2005; Gustavsson
& Svensson, 1999; SOU 1996:169; Christensen & Laegreid, 2001).
Införandet av målstyrning, som började tillämpas under 1980-talet, avsåg
att ersätta byråkratisk regelstyrning med större frihet, självständighet och
inflytande för olika enheter och enskilda anställda. Syftet var att göra organisationen mer flexibel och kundanpassad. Mellancheferna fick mål för sina
verksamheter och dessa skulle brytas ned, kommuniceras med de anställda
och omsättas till delmål som var relevanta för verksamheten (Ekvall, 1996).
Verksamheten har gått från regelstyrning till målstyrning, och politikerna har
därför behov av att kontrollera måluppfyllelsen genom olika utvärderingsoch efterkontrollsystem. Det har lett till ökade krav på dokumentation, rapportering och användandet av olika kvalitetssystem (Agevall, 2005; Gustavsson & Svensson, 1999; SOU 1996:169).
Kommunala Förnyelsekommittén har genom sin forskning kring hur den
offentliga sektorn arbetade med förnyelsearbete under 1980- och -90-talen
kommit fram till att fritidspolitikernas inflytande har minskat kraftigt till
förmån för heltidspolitikers, tjänstemäns och framförallt chefstjänstemäns
inflytande. Forskningen visar även att arbetet med målstyrning inte har varit
effektivt. Det har varit svårt att formulera konkreta uppföljningsbara mål, och
resultatuppföljningen av målen har varit bristfällig. Den nya styrningen innebär att mellanchefen ofta får ta ett stort vardagspolitiskt ansvar för att balansera behov och resurser (SOU 1996:169).
Kvalitetsarbetet och målstyrningen pekade på behovet av en hög delaktighet bland de anställda vid genomförandet av förändringarna. I det avseendet levde tankar från Human Relations-rörelsen och sociotekniken kvar. I
kvalitetsarbetet fick mellanchefen en viktig roll som ansvarig för att leda
diskussioner och uppföljning av förändringsarbetet, bl.a. i kvalitetscirklarna.
Rollen som coach – dvs. som stödjare och underlättare av arbetslaget – betonades. Mycket av utvecklingsarbete drevs i form av projekt och på initiativ
från stabsfunktioner – ofta från utbildnings- eller utvecklingsavdelningar –
vilket gjorde att förankringen i linjeorganisationen ofta blev bristfällig
(Svensson m.fl., 2007).
2.1.1.6

Lean Production

Under 1990-talet skedde stora förändringar i det svenska arbetslivet. Både
den offentliga sektorn och privata företag genomförde kraftiga besparingar

26

Kapitel 2 Forskningsöversikt och teori

med en högre produktivitet som följd, men också med en ökad påfrestning
för de anställda som ett resultat. De japanska företagen blev en förebild för en
effektiv organisation och lönsamma företag. För samma produktion behövdes
det färre antal anställda, mindre kapital och arbetsyta samt kortare genomloppstid (Björkman, 2003; Johansson & Abrahamsson, 2007). Ständiga förbättringar är en viktig del i Lean Production som innebär en ständig strävan
att bli bättre på varje detalj (Johansson & Abrahamsson, 2007). Utvecklingsarbetet omfattade nu alla faktorer och förutsättningar.
En rad teorier och trender presenterades under 1990-talet, men med en
allt kortare livstid – Reengengering 7 , Lean Production 8 , TQM 9 etc. Budskapet var att det krävdes snabba och radikala förändringar som måste drivas
med kraft uppifrån av en visionär och handlingskraftig företagsledning. De
kortsiktiga vinsterna stod i centrum, inte de långsiktiga effekterna när det
gällde företagens utvecklingskraft eller personalens hälsa och välbefinnande
(Eklund, 2006).
Den här typen av hårt drivna förändringar fick kritik, framförallt för de
negativa effekterna på de anställdas arbetsmiljö och hälsa. Spridningen av
Lean Production till den offentliga sektorn innebar snabba och kraftiga besparingar, men också negativa effekter framförallt för kvinnor som dominerar
till antalet inom vård, omsorg och utbildning. Färre antal fick utökade arbetsuppgifter och mera ansvar, vilket har bidragit till ökad ohälsa och fler långtidssjukskrivningar (Björkman, 2003; Ekberg, 2006). Ett ökat ansvar utan
nödvändiga resurser, och som inte kombineras med ett stärkt inflytande, är
inte något självklart positivt för de anställda. Dilemmat med ett ökat ansvar i
en pressad situation med höga arbetskrav har inte tydliggjorts i den tidigare
forskningen om delaktighet.
Resurssnålheten gäller även ledningsresurserna. Womack m.fl. menar att
mellancheferna inte har någon viktig funktion i organisationen. De ser endast
mellanchefen som en mellanhand, vars uppgift är att vara informationsspridare – både uppåt och nedåt i organisationen (Womack, 1990).
7

Reengenering är ett begrepp som står för en radikal och snabb omstrukturering av
en verksamhet, som drivs av företagsledning, med ett mycket begränsat inflytande
för de anställda vid genomförandet (Hammer & Champy, 1993).
8
Lean production kan översättas med resurssnål produktion. I vissa sammanhang
kopplas det ihop med ”mager” organisation eller ”downsizing”, där det då handlar
om att minska resurserna så snabbt som möjligt (Karlsson & Åhlström, 2000).
9
TQM översätts med Total Quality Management. Det innebär att kvalitetsarbetet ska
omfatta samtliga delar och funktioner i organisationen (Deming, 1997; Sandholm,
1980). TQM finns numera som en integrerad modul i andra produktionskoncept.
Utgångspunkten är ”noll fel” och att arbeta med ständiga förbättringar. Alla avvikelser ska synliggöras och åtgärdas (Johansson & Abrahamsson, 2007).
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Inom Lean Production ses personalens egen förmåga till problemlösning
– både individuellt och i grupp – som en central förutsättning för utveckling.
Ledarna inom organisationen ska arbeta för att ge personalen nya uppgifter
och för att öka deras yrkesskicklighet. Att arbeta med problemlösning är ett
led i lärandet på arbetsplatsen, men inom Lean Production sker det under
strängt kontrollerade former med en begränsad frihet för individen (Womack,
1990).
Det starka fokuset på produktionens kortsiktiga krav under det senaste
decenniet har gjort det svårt att samtidigt arbeta för en hållbar utveckling.
Talet om kompetensutveckling och lärande organisationer riskerar att bli
retorik när tid och resurser saknas, både för det operativa arbetet och för utvecklingen. Mellancheferna hamnar i en besvärlig situation. De får ansvar för
allt fler underställda – ofta över 50 personer – samtidigt som de ska bedriva
utvecklingsarbete. Risken för mellanchefernas del är en ökad ohälsa och lågt
engagemang i utvecklingsarbetet. Det dagliga arbetet tar överhanden över
ambitionen att utveckla en verksamhet långsiktigt. Kvinnliga mellanchefer
visar sig vara särskilt utsatta för korstrycket mellan produktionens och utvecklingens krav (Ekberg, 2006).
Lean Production saknar dessutom ett perspektiv på partsamverkan, och
relationen till de fackliga parterna nämns inte explicit (Karlsson & Åhlström,
2000; Womack, 1990).
Johansson och Abrahamsson (2007) för en diskussion i en artikel i Arbetsmarknad och arbetsliv kring den svenska varianten av moderna managementkoncept, som de benämner ”den svenska dialekten”. De ser en renässans
för Lean Production, men dagens version är annorlunda än den som kom på
1990-talet. Den nya inriktningen handlar om lärande och utveckling samt om
de anställda inom ramen för ett socialt system. Varje anställd ses som en
resurs som ska tas tillvara i rationaliseringsarbetet. Inom den offentliga sektorn möts vi av Lean-tänkandet i form av krav på avreglering av offentlig
sektor och övergång till marknadsstyrning (Johansson & Abrahamsson,
2007).
2.1.1.7

Nätverk och innovationssystem

De utvecklingsstrategier som har presenterats har ofta utgått från ett lokalt
och avgränsat perspektiv på ett företag eller en avdelning. Sociotekniken
utgick från att göra experiment på små och få avdelningar för att sedan sprida
resultaten vidare. I teorin fanns dock tankar om att se ett företag i ett större
systemsammanhang.
Under det senaste decenniet betonas allt oftare hur företag och organisationer måste ses som öppna system som utvecklas i ett samspel med omgiv-
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ningen, särskilt i relation till kundernas krav (Ashkenas m.fl., 1997). Samspelet och dialogen med externa aktörer i utvecklingsarbetet betonas i olika teorier om nätverk, innovationssystem, partnerskap, Triple Helix m.m. (Andersson m.fl., 2005).
Ett sätt att driva på utvecklingsarbetet är att bilda lärande nätverk inom
eller mellan organisationer. Nätverk brukar definieras som ”platta” samverkansformer, där det inte finns någon hierarki eller formell styrning. De som
deltar i nätverk träffas regelbundet; deltagandet sker frivilligt, och det finns
ett gemensamt intresse som gör att deltagarna har ett utbyte av varandra och
av att lära av varandra. Kompetensnätverk kan användas till att arbeta med
utvecklingsfrågor på arbetsplatsen, ofta med stöd av utomstående och med
extern finansiering (Nilsson & Hultman, 2004). Erfarenheter från LOMprogrammet 10 visar att samarbete i lokala nätverk med betoning på den demokratiska dialogen var framgångsrikt i utvecklingsarbetet, speciellt genom
möjligheten att kunna analysera problem och att finna lösningar tillsammans
(Gustavsen, 1996).
Innovationssysten är en mer omfattande och strategisk samverkan som
kan innefatta olika nätverk och externa resurser av olika slag på regional eller
nationell nivå. En speciell form av innovationssystem är Triple Helix, där
deltagare från den privata, offentliga och forskningssektorn ingår. Avsikten
med att bygga mer komplexa system för samverkan är att göra utvecklingsarbetet mer hållbart. Den här typen av utvecklingsorganisationer (se avsnitt
2.1.2) ska ses som ett försök att komma till rätta med kortsiktigheten i mer
avgränsade lokala utvecklings- och projektsatsningar (Andersson m.fl.,
2005).
Det finns också risker med den här typen av systeminitiativ, nämligen att
individerna kommer bort. Utvecklingsarbetet blir komplext, svåröverskådligt
och svårpåverkbart. Den risken gäller även för mellancheferna, som kan
hamna utanför viktiga beslut, med små möjligheter att delta i utvecklingsarbetet. Följden kan bli att utvecklingsarbetet inte får något genomslag i verksamheten eller någon förankring i organisationen (Miettinen, 2002; Andersson m.fl., 2005).
Nätverk ställer andra krav på ledningskompetenser. Det bygger på ”diplomacy” och ”management by negotiation”, d.v.s. att förstå andras värderingar och att kunna skapa ett förtroendeingivande klimat. Samarbetet i nätverket har inget egenvärde i sig, utan det handlar om att lösa specifika uppgifter (Lind, 1998).

10

LOM-programmet (Ledning, organisation och medbestämmande) var en satsning
som gjordes av Arbetsmiljöfonden i slutet av 1980-talet.
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2.1.2

Mellanchefens roll i teorier om organisationsutveckling och i mitt forskningsprojekt

Teorier om organisationsutveckling och ledarskap säger inte så mycket om
hur utveckling och ledning i företag faktiskt går till. Teorierna speglar ändå
synsätt och värderingar som på olika sätt kommer till uttryck i handling – i
rekrytering, utbildning, ansvarsfördelning, handledning m.m. Organisationsprinciperna formar de anställda på olika sätt och påverkar deras handlingsutrymme. Vissa teorier har haft ett starkare genomslag än andra, men den frågan berörs inte närmare här.
Det finns en omfattande litteratur om hur chefer – eller ledare – ska eller
bör agera i vardagen. Den litteraturen har mer karaktären av handböcker med
instruktioner och goda råd, men teorierna lyfter sällan mellancheferna som en
strategisk resurs i utvecklingsarbetet.
Det FoU-projekt som ligger till grund för avhandlingen avviker från denna trend, och har ambitionen att ge mellancheferna en viktig och aktiv roll i
utvecklingsarbetet. I projektet ses mellanchefer som avgörande både för att
nå kortsiktiga resultat och för att åstadkomma långsiktiga effekter, dvs. en
mer hållbar utveckling. Mellancheferna ses som en strategisk resurs, där de
aktivt ska bidra i utvecklingsprocessens alla faser tillsammans med berörda
anställda. Stödet från förvaltningsledningen ses som avgörande för att mellancheferna ska få en sådan aktiv roll i utvecklingsarbetet.
FoU-projektet är organiserat som ett stödjande nätverk och som ett nationellt innovationssystem, vilket ligger i linje med de dominerande utvecklingsstrategier som presenterats ovan. Partsamverkan är en viktig del i strategin, men den är framförallt tänkt att ske som ett direkt och informellt samarbete mellan mellanchefer och fackliga representanter i det lokala utvecklingsarbetet.
Med framställningen ovan har jag gett exempel på olika synsätt och trender när det gäller organisationsutveckling. Det som varit framträdande är att
mellancheferna inte setts som viktiga resurser, och att forskningen sällan
kopplat samman teorier om organisationsutvecklingen med teorier om ledarskap, särskilt inte på mellannivån och lägre nivåer.

2.1.3

Intresse för ledarskapsforskning inom offentlig
verksamhet

I detta avsnitt kommer jag att beskriva forskningen om mellanchefer inom
vård och omsorg, dvs. det område som min studie handlar om. Den ledarskapsforskning som är gjord inom offentlig verksamhet har på senare tid
även haft ett genusperspektiv.
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Mellancheferna är till antalet fler än de högre cheferna och borde ägnas
mer utrymme i forskning och debatt, menar Sundin (1998). Den ledarskapsforskning som gjorts har fokuserat på den privata sektorn, främst på högre
chefer. De studier – oftast inom professionsforskningen – som är gjorda på
olika yrkesgrupper på mellannivån i organisationer belyser sällan ledarskapets problematik. Dessa studier tar heller inte upp problematiken i relationen
till överordnade som kan förekomma i mellanchefens ledarskap (Sundin,
1998).
Intresset för ledarskapsforskning har varit lågt, särskilt inom offentlig
sektor (Hagström, 1990; Jonsson, 2001). Det finns flera förklaringar, menar
Henning (2000). En förklaring är att marknadsorienteringen slog igenom
under 1980-talet, och där intresset för ekonomi och styrning kom i fokus.
Fokus för forskningen flyttades samtidigt till strategier för utveckling på ett
mer övergripande plan. Intresset för ledarskapsfrågor flyttades uppåt i hierarkin, eftersom ansvaret för ekonomi och verksamhetsutveckling låg på den
nivån (Henning, 2000). Parallellt med studier om företagsledning och styrning utvecklades en forskning om grupper, lärande och teorier kring informellt ledarskap.
Tidigare var ledarskapsforskningen mer individorienterad och betonade
relationsskapandet till medarbetarna. Under den senaste tioårsperioden har
intresset ökat för de kontextuella förutsättningarnas betydelse för ledarskapet.
Det är uppenbart att det inte enbart är ledarna som påverkar verksamheten,
utan det finns en rad betingelser – både inom och utanför organisationen –
som är av betydelse (Jonsson, 2001).
Forskningen om offentlig sektor och ledarskap påverkades av den faktiska utvecklingen. Under 1960-talet expanderade den offentliga sektorn kraftigt, men under 1970-talet stannade utvecklingstakten av. Besparingar
genomfördes enligt osthyvelprincipen och en kritik mot den offentliga sektorn framfördes. Effektiviteten i förvaltningen, samt tjänstemännens maktposition och självständighet, ifrågasattes i den allmänna debatten. Mot bakgrund av den ökade komplexiteten inom offentlig sektor, en försämrad ekonomi samt kritiken och den internationella utvecklingen växte begreppet förvaltningspolitik fram 11 (Moqvist, 2005).
Fokus på effektivitet och besparingar under senare år i verksamheten är
en viktig förklaring till avsaknaden av forskning inom området. Av tradition
11

Förvaltningspolitik sammanfattar idéer och åtgärder som var riktade mot förvaltningens arbetssätt och organisation. Under 1970-talet fokuserade förvaltningspolitiken på att effektivisera organisation och arbetssätt. Under 1980-talet handlade förvaltningspolitiken om att förbättra medborgarservicen, och under 1990-talet stod
besparings- och styrfrågorna i centrum (Moqvist, 2005).
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har mellancheferna ingen större påverkan på ekonomisk planering eller någon
roll i en strategisk utveckling (jfr Trydegård, 2005; Ekberg, 2006; Barajas,
2006; Hagström, 1990; Henning, 2000).
2.1.3.1

Exempel på forskning om mellanchefer i äldreomsorgen

En systematisk kunskapsöversikt har gjorts över nordisk äldreomsorgsforskning, på uppdrag av Nordiska Ministerrådets Välfärdsforskningsprogram, när
det gäller samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. I kunskapsöversikten framgår att den samlade nordiska forskningen har fokuserat på baspersonalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det har påpekats i forskningen att
ledaren har stor betydelse och har en viktig roll för personalens arbetsmiljö
och välbefinnande. Däremot har inte chefernas egna arbetsförhållanden och
villkor varit i fokus i forskningen (Trydegård, 2005).
Det finns några studier gjorda om mellanchefer i vård och omsorg, men
det var först under 1990-talet som ledare inom äldreomsorgen uppmärksammades i forskningen. 2001 kom en studie av Gustafsson och Szebehely som
belyste omsorgens tjänstemän. I den kategorin ingår sjuksköterskor, hemtjänstassistenter, sjukgymnaster, verksamhetschefer och arbetsterapeuter. De
omsorgstjänstemän som arbetar som mellanchefer upplever motstridiga och
sammansatta krav, stort ansvar samt otydliga arbetsuppgifter. Liknande studier har genomförts av Trydegård (1996), och Gynnerstedt (1993), som visar
på liknande resultat för mellancheferna. Även Nordström (1998), Richard
(1997), och Schartau (1993), framhåller mellanchefens svåra position i äldreomsorgen. De studier som är refererade till är alla genomförda när chefer
inom äldreomsorgen hade både beställar- och utföraruppgifter inom samma
yrkesroll 12 . Det visade sig att biståndsbedömarrollen blev det område som
intresserade forskningen mest. Några exempel på studier inom det området är
Nordström & Dunér 2003, Lindelöf & Rönnbäck 2004 och Blomberg 2004 (i
Trydegård, 2005).
Studier av den renodlade chefsrollen inom äldreomsorgen är relativt få,
menar Trydegård (2005). Hon anser vidare att forskning kring mellanchefers
arbetsförhållanden fortfarande är en vit fläck på kartan. Det har gjorts några
studier om chefsrollen och arbetsledare inom äldreomsorgen, se t.ex. Moisio

12

Yrkesrollen på mellanchefsnivå i äldreomsorgen ansvarade tidigare för såväl utredning, beslut, planering och genomförande av insatserna för de äldre. Beställaroch utförarorganisationen blev allt mer vanlig under slutet av 1990-talet i kommunerna. Det medförde att yrkesrollen delades in i en myndighetsutövande handläggarroll och en renodlad chefsroll.
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2002, Molander och Holmli 2002, Johansson 2004, Hjalmarsson m.fl. 2004
och Wolmesjö 2005 (i Trydegård, 2005)
I ledarskapsstudier som genomförts inom landstinget menar Henning
(2000) att flertalet av studierna omformuleras under tiden. Även om studien
har startat som en studie där ledarskap och ledningsfrågor analyseras övergår
den till att handla om organisationsförändringar, verksamhetsutveckling och
styrning. Det är få studier som belyser ledarskapets betydelse för verksamheten. På senare tid har högskolor och universitet, där hälso- och sjukvårdutbildning bedrivs, bidragit med flera studier om ledarskap på verksamhetsnivå, men det är sparsamt med studier om ledarens roll i organisationen.
2.1.3.2

Skillnad i ledarskap – offentlig sektor och privata
företag

Ledarskapet i offentlig sektor har haft det privata näringslivet som referenspunkt, men villkoren skiljer sig från andra typer av verksamheter. Verksamheten i den offentliga sektorn innehåller både servicefunktion och myndighetsutövning, och målet är att tillgodose allmänhetens intressen. Det medför
att ledarskap i offentlig sektor innebär en oklar rollfördelning och betydande
konfliktsituationer. Ledarskapet är alltid offentligt i den meningen att det kan
ifrågasättas och kritiseras på den offentliga arenan. Holmberg (2003, s. 20)
menar:
Ledaridealet från näringslivet har ett begränsat värde när det gäller såväl
förståelse av ledarskap och ledarinsatser i offentliga organisationer som
utvecklingen av ledarskap i offentlig sektor. Den kunskapen måste formas
och utvecklas ur ett inifrånperspektiv, dvs. med utgångspunkt från de enskilda aktörernas beskrivningar och förståelse av ledarskapet som begrepp,
fenomen och aktivitet.

Wolmesjö (2005) instämmer, och menar att hon tar ställning för denna forskningsansats. Hon menar vidare att det är väsentligt att forskningen utförs av
dem som själva har erfarenhet från yrkesverksamhet inom området och att de
kan bidra med ny kunskap om ledarskap i offentlig sektor.
Det specifika för den offentliga sektorns ledarskap är politikernas roll i
beslutsprocesserna. Ledarna har annorlunda befogenheter och ansvar, och
medarbetarna inom den offentliga sektorn har oftast en yrkesutbildning med
en tydlig professionell roll i verksamheten. Dessa förhållanden har stor betydelse för möjligheten att utöva ett ledarskap (Henning, 2000).
Den professionella kulturen med starka yrkesgrupper kan vara ett problem i utvecklingsarbetet om det uppstår rivalitet mellan yrkesgrupper som
försvårar samarbetet. Det är inte ovanligt att medarbetarna fokuserar på yr-
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kesprofessionen istället för de gemensamma utvecklingsfrågorna i verksamheten (Wallenberg, 2004).
Den offentliga verksamheten – som samtidigt handlar om myndighetsutövning – har oftast en traditionell hierarkisk organisation för planering, styrning, kontroll och formellt beslutsfattande. Cheferna får genom delegationsordning genomföra de beslut som politikerna beslutar om. Verksamheten
styrs av lagar och förordningar. Det ges inte stort utrymme för chefer inom
offentlig sektor att utforma verksamheten efter egna idéer när regelstyrning
dominerar arbetssätt och relationer (Wallenberg, 2004). En viss uppluckring
av detta synsätt har ändå skett genom försök med service management, där
brukarna ska behandlas som kunder.
Till chefer inom offentlig verksamhet utses vanligen de personer som varit framgångsrika i verksamheten på den närmast lägre nivån. Flera undersökningar har visat att teknisk och administrativ skicklighet (att kunna ”produktionen”) är mindre viktig ju högre upp i organisationen som chefen verkar. Mellancheferna upplever större rollkonflikter än vad toppcheferna gör i
organisationen. Rollkonflikterna kan handla om meningsmotsättningar med
den överordnade chefen, motsägelsefulla krav, avsaknad av stöd från högre
chef och motstridiga förväntningar på verksamheten (Hagström, 1990). En
viktig förklaring till mellanchefernas upplevelser av rollkonflikter kan vara
att de befinner sig närmare den operativa verksamheten och att de därmed ser
de negativa konsekvenserna av besparingarna för brukarnas och personalens
del.
2.1.3.3

Vad är specifikt för mellanchefer?

Mellancheferna inom vård och omsorg befinner sig alltså i en hierarkisk,
politiskt styrd och professionaliserad organisation, där merparten av de anställda är kvinnor och flertalet av cheferna på mellannivå är kvinnor. Forskningen visar att mellancheferna har en betydande roll i en komplex, svårstyrd
och hårt rationaliserad verksamhet med en stark offentlighet (Drakenberg,
1997).
Drakenberg menar att mellanchefer i den kommunala verksamheten är
betydelsefulla och spelar en viktig roll i flera avseenden. De har verksamhets-, personal- och budgetansvar. Deras tolkning, bedömning och prioriteringar spelar en stor roll och bestämmer innehållet i verksamheten. Drakenberg menar vidare att mellanchefens situation är komplicerad, eftersom nya
regler och direktiv hela tiden kommer uppifrån. De har även krav på hårda
besparingar och ökad effektivitet. Brukarna och deras anhöriga, massmedia
och intressegrupper granskar den offentliga verksamheten kritiskt. Faktorer i
omgivningen påverkar mellanchefens situation, både inom och utanför orga-
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nisationen. Dessa krav kan många gånger vara svåra att förena (Drakenberg,
1997).
Mellancheferna har stor betydelse för hur högre ledares intentioner och
beslut implementeras i organisationen och hur information förs uppåt i hierarkin. Mellancheferna ger ledningen information om vad som händer i organisationen. Deras betydelse är stor och vissa organisationsforskare menar att
”the middle is the organization, the holder of its traditions, the keeper of its
faith” (Kanter & Stein, 1979, i Sundin, 1998, s. 90).
Även Sundin (1997) menar att mellanchefernas situation är besvärlig.
Deras autonomi är begränsad, och det är sällsynt att de får delta i strategiska
beslut. Mellanchefernas uppdrag är att implementera, utan att ifrågasätta. I
många fall kan de ha andra förslag på lösningar och se andra behov eftersom
de finns så nära verksamheten.
Mellancheferna sysslar till stor del med att leda och fördela arbetet, och
ofta kännetecknas denna chefsnivå av ansvar med små befogenheter. Oftast
är det högre placerade chefer, politiker och tjänstemän som fattar de beslut
som ska genomföras i organisationen. De underställda förknippar oftast dessa
beslut och påbud med mellanchefen, men mellanchefernas uppfattning kanske inte alltid stämmer överens med de beslut som de ska verkställa. För att
verksamheten ska fungera så finns ett visst handlingsutrymme, och i vissa
verksamheter är utrymmet större än i andra för mellanchefen att göra egna
bedömningar och fatta egna beslut (SOU 1998:4).
Ansvar, befogenheter och delegeringar är ett annat område som varit föremål för forskning. Studierna har visat att när överordnade delegerar så är
oftast de underordnade överbelastade av ansvar, men saknar nödvändiga befogenheter för att genomföra besluten. Mellancheferna slits mellan överordnade och underordnande när de ska omsätta de övergripande målen i konkret
handling. Cheferna arbetar ofta under tidspress För mellanchefen kan korstrycket och pressen resultera i en minskad självaktning samt minskad respekt
för dem av underordnade (Hagström, 1990).
Forskningen visar att mellanchefernas situation är svårmanövrerad, och
är beroende av ett sampel med överordnade chefer och politiker. De ges sällan utrymme och resurser för att arbeta med utvecklingsfrågor.
2.1.3.4

Mellanchefer – hinder eller stöd för utveckling?

Uppfattningarna om mellancheferna varierar över tid samt beroende på teoretiska utgångspunkter och syn på organisatorisk utveckling. En allmän bild är
att organisationerna blivit ”plattare”, dvs. med färre hierarkiska nivåer. Det
innebär större ansvarsområden för mellancheferna och därmed en hög arbetsbelastning, något som försvårar ett ansvar för utvecklingsarbetet (Osterman,
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2007). Mellancheferna uppfattas dessutom som klämda mellan ledningens
allt högre krav på effektivitet, kundernas krav på kvalitet och de anställdas
krav på utveckling och lärande (se t.ex. Trydegård, 1996; Nordström, 1998).
En vanlig uppfattning är att mellancheferna i forskningen och i debatten
setts som hinder för en organisatorisk utveckling som allt tydligare bygger på
effektivitet, snabbhet, flexibilitet och en bred delaktighet. Fenton-O’Creevy
(1998) framhåller att mellancheferna är ett hinder för de anställdas inflytande.
Den klassiska uppfattningen, som utgår från Taylor och Weber, ser mellancheferna som kuggar i ett stort maskineri med begränsat handlingsutrymme i en hierarkisk organisation (Mills, 1940). I teorin om Reengeering uppfattades mellancheferna som övertaliga, kostnadskrävande och som ett hinder
för utveckling (Hammer & Champy, 1993). Jackell (1988) såg mellancheferna som taktiska och agerande utifrån ett egenintresse i organisationen. Lean
Enteprise Institute 13 ser mellancheferna som det största hindret för att förverkliga idéerna som bygger på Lean Production. Det finns också forskning
som visar på värdet av mellancheferna i en organisation som är effektiv och
utvecklingsinriktad. Chandler (1977) betonar hur mellancheferna utgör ett
”kitt” i organisationen (jfr Simon, 1947). Senare forskning har lyft fram mellancheferna som underlättare av verksamhetsutveckling. De antas kunna balansera kraven på stabilitet och förändring, hantera komplexa processer, fungera som förhandlare gentemot olika aktörer (arbetsgrupper och andra avdelningar samt mellan nivåer i organisationen), som ”gränsgångare” (gentemot
kunder och externa aktörer), som intraprenörer och innovatörer, samt som
underlättare av utvecklingsprocesser (jfr Osterman, 2007; Floyd & Wooldridge, 1997). Mellanchefer ingår ofta i täta nätverk med olika grupper av
anställda i ett företag, vilket gör att de kan förstå hur förändringar uppfattas
av den underordnade personalen. På det sättet kan de förstå förutsättningarna
för ett utvecklingsarbete och skapa en balans mellan kontinuitet och förändring i en organisation (Huy, 2001). I flera avseenden liknar dessa uppgifter de
funktioner som ledningen och högre chefer haft, nämligen att arbeta både
informellt och formellt, att verka över organisatoriska gränser och att hantera
diffusa och komplexa problem. I dessa avseenden har mellancheferna fått ett
ökat inflytande i organisationen och över utvecklingsarbetet (Moss Kanter,
1989; Osterman, 2007).
Forskning har visat på att mellanchefer kan ha en viktig roll i utvecklingsarbetet. Moss Kanter (1984) ser mellancheferna som innovatörer, några
som får saker och ting att hända i organisationen. De är de som översätter
visioner, kommunicerar budskap, förhandlar med olika grupper, omstrukturerar arbetssätt m.m. Mantere (2007) ser mellancheferna som underlättare av
13

Hämtat från http://www.lean.org/
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förändring (facilitating, adaptability) och som strategiska aktörer i en organisation. Vogler (2007) betonar mellanchefernas betydelse under hela utvecklingsprocessen, särskilt i serviceföretag. Briggs (2005) visar hur mellancheferna har en viktig roll för att översätta visioner och omsätta dem i praktisk
handling. Det krävs dock vissa förutsättningar för att mellancheferna ska få
en sådan roll, nämligen att de har en autonomi, att de vågar stå för sitt ledarskap samt att organisationen och omgivningen stöder och legitimerar en sådan roll. Forskning vid fusioner av företag har lyft fram mellanchefernas
betydelse för organisationskulturen när det gäller att göra ledningens visioner
begripliga på lägre nivåer i organisationen (Valentino, 2004). En viktig förutsättning för att mellancheferna ska få en strategisk roll i utvecklingsarbetet är
ett aktivt stöd från den högsta ledningen, något som dock ofta saknas (Meyer,
2006).
Förändringskraften i en organisation underbyggs av sociala interaktioner
som sker inom ramen för två typer av sociala processer. Den vertikala processen, som gäller i relation till högre chefer och ledningen, samt den laterala
processen, som gäller i relation till de övriga mellancheferna. Dessa processer
kan vara formella och informella. Enligt Balogun & Johnson (2005) är de
vertikala processerna oftast formella och de laterala är informella. Flera forskare visar att de erfarenheter och upplevelser som mellancheferna delar med
varandra utifrån vardagsarbetet har stor betydelse för deras möjligheter att
driva utvecklingsarbete. Den meningsskapande processen i den kollegiala
dialogen har stor betydelse för de resultat som kommer ut av utvecklingsprocesserna. Forskningen har ofta fokuserat på den formella processen, där mellanchefen ses som förändringsmottagare av initiativ uppifrån. Flera forskare
menar att mer kunskap behövs för att förstå mellanchefernas centrala roll i
utvecklingsarbetet och betydelsen av det informella utbytet med andra kolleger (Isabella 1990; Labianca m.fl., 2000).
Uppfattningarna går isär när det gäller mellanchefernas roll och möjligheter i utvecklingsarbetet. Den centrala frågan är vad som har varit och vad
som går att förändra. Mitt perspektiv utgår från det senare, nämligen att se
möjligheter och förutsättningar för att mellancheferna ska får en vertikalt och
horisontellt integrerande roll i ett hållbart utvecklingsarbete (se avsnitt
11.3.1).

2.2

Teorier om ledarskap

I detta avsnitt kommer jag att presentera tre olika teorier om ledarskap: det
transformativa, det situationsanpassade och det utvecklingsinriktade ledarskapet. Jag kommer även att diskutera chefers kompetensbehov och deras
inställning till kompetensutveckling.
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Valet av teorier är selektivt och ska ses mot bakgrund av utgångspunkterna för det inledande avsnittet, nämligen att analysera ledarskapet inom
ramen för en organisationsteoretisk utgångspunkt. I denna forskningsinriktning fokuseras inte på ledaren som person, utan framförallt på kontextuella
faktorer som påverkar mellanchefers förutsättningar att bedriva utvecklingsarbete.

2.2.1

Transformativt ledarskap

Under 1980-talet myntades begreppet det ”Nya ledarskapet”. Flera forskare
och debattörer beskrev det nya ledarskapet som ett ”karismatiskt, visionärt
och transformativt” ledarskap. Ledarskapet skulle förändras från att vara en
påverkansprocess till att bli meningsskapande.
Den transformativa ledarskapsteorin är influerad av James McGregor
Burns (1978), som skrev om politiskt ledarskap. Han beskriver en delning av
ledarskapet mellan transaktionellt och transformativt ledarskap (Bryman,
1997). Det transformativa ledarskapet syftar till att påverka (transformera)
medarbetarnas moraliska värderingar och att mobiliserar deras energi och
resurser till att vilja arbeta med förändringar på arbetsplatsen. Det transaktionella ledarskapet handlar om att motivera medarbetarna till eget engagemang,
dvs. att överlåta ansvaret (transaktionen) till dem (Yukl, 2002) 14 .
Det transformativa ledarskapet kan användas för att utveckla ett bra arbetsklimat på individ- och gruppnivån. Det anses viktigt att ledaren kan se
varje medarbetare, ta tillvara deras kunskaper samt kunna psykologiskt motivera och intellektuellt inspirera dem till utveckling och förändring. Bass
(1985) menar att mål och visioner – som utarbetas i organisationen och
kommuniceras av ledaren – ska framkalla stolthet, tillit och respekt hos
medarbetarna. Medarbetarna ska ges uppmärksamhet och ledaren ska ständigt utmanar dem med nya idéer och höga förväntningar på prestationer
(Bass & Avioli, 1993).
Det transformativa ledarskapet kan benämnas som ledarskap med ett
”bottom up-perspektiv”. Ett skäl till att det transformativa ledarskapet blivit
inflytelserikt kan vara att det kan tillmötesgå de krav som organisationer har
på förnyelse och utveckling av verksamheten och en anpassning till nya situationer. Ledarskapet enligt denna modell anses bättre ta tillvara på personalens kunskaper och främja lärandet (Ellström m.fl., 2003).

14 Bass & Avioli, (1993) vidareutvecklade teorin och såg det transformativa och det
transaktionella ledarskapet som två olika dimensioner av samma fenomen. De definierade flera komponenter som beskriver innebörden i ledarskapet.
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Ledarskapsteorierna ovan har stora likheter med Human Relationsrörelsen som även fokuserar på betydelsen av att ledaren kan motivera, engagera och skapa goda relationer till medarbetarna (se avsnitt 2.1). Det finns
dock nya inslag i teorierna om det transformativa ledarskapet, där det organisatoriska och interorganisatoriska perspektivet blir tydligare. Det framhålls
att ledarna måste kunna ”lyfta organisationen till en högre nivå” – genom att
stimulera till reflektion, genom att visa på mening och sammanhang, genom
att medarbetarna har en beredskap för att införliva nya arbetsuppgifter och
genom att synliggöra vad som händer inom och utanför organisationen. Ledaren måste sträva efter att organisationen blir öppen på alla nivåer (Bennis,
1986). Dialogen ses som central när visioner och mål ska tydliggöras. Det
handlar om att skapa ett tillåtande socialt klimat för medarbetarna, vilket ger
förutsättningar för en flexibel organisation som är öppen för förändringar.
Det krävs även en öppenhet till omgivningen. Organisationen kan inte leva i
ett ”slutet” system, utan den behöver samverka med andra arbetsplatser, ingå
i nätverk, utbyta erfarenheter och få nya influenser (Northouse, 2001).
Det transformativa ledarskapet fokuserar på utveckling och nyskapande
(Rendal, 1997). Ledaren ska arbeta för att skapa individuella och organisatoriska förutsättningar som stimulerar till utveckling och förändring. Teorin
beskriver även vikten av att organisationerna är flexibla och att det finns en
öppenhet i organisationerna. Ledarskapet bör vara flexibelt och kunna fånga
olika förändringar och händelser i verksamheten. Det är utgångspunkter som
väl stämmer överens med de projekt som jag studerat i min forskning, men i
dessa teorier om ledarskap synliggörs inte utgångspunkterna för mellanchefernas position och förutsättningar, snarast är fokus riktat mot högre chefer. I
teorin saknas ofta en diskussion om makt och intressekonflikter, partsamverkan och mer objektiva förutsättningar – i form av tid och resurser för utveckling. Det är frågor som är centrala i min forskning.
Det situationsanpassade ledarskapet, som beskrivs nedan är ett exempel
på hur ledare anpassar sitt ledarskap till rådande villkor i verksamheten.

2.2.2

Situationsanpassat ledarskap

Teorin om det situationsanpassade ledarskapet är kritisk mot att söka en enhetlig eller gemensam syn på ledarskap. I stället hävdas att olika situationer
kräver skilda former av ledarskap (Ellström & Kock, 2003; Rubenowitz,
2004). Ledarskapet ses som beroende av de förutsättningar som råder på arbetsplatsen vid en viss tidpunkt. Ledarskapet fungerar därför bäst om ledaren
har förmåga att anpassa sitt ledarskap till situationens krav. Ledaren måste ha
en förmåga att vara flexibel och ha en bred erfarenhet och kunskapsbas för att
kunna variera och anpassa sitt ledarskap. Ledarskapet uppfattas inte som en
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egenskap som individen har, utan något som uppstår i interaktionen mellan
människor i bestämda organisatoriska sammanhang (Rubenowitz, 2004; Ellström & Kock, 2003; Drakenberg, 1997; Jonsson, 1998).
Ett välkänt exempel på det situationsanpassade ledarskapet är Hersey och
Blanchards analysmodell (se i Ellström & Kock, 2003; Drakenberg, 1997;
Jacobsen & Thorsvik, 2002). De faktorer som påverkar ledarskapsprocessen
enligt denna modell är kolleger, överordnade, medarbetare, arbetskrav, organisatoriska förutsättningar m.m. (Drakenberg, 1997; Jacobsen & Thorsvik,
2002). Den mest framträdande faktorn är medarbetarnas motivation när det
gäller förmåga och villighet att ta ansvar. Viktigt i modellen är att ledaren
förändrar sitt ledarskap i förhållande till gruppens mogenhetsgrad. I grupper
som har låg mogenhetsgrad bör ledarskapet vara mera uppgiftsorienterat och
i grupper med hög mognadsgrad inriktas ledarskapet mot att delegera arbetsuppgifter och att ge ansvar. En viktig uppgift för ledaren är att ge förutsättningar för medarbetarna att utvecklas i sitt arbete (Ellström & Kock, 2003).
Enligt Drakenberg (1997) har Hersey & Blanchards ledarmodell fått stort
genomslag på ledarskapskurser och i ledarkretsar. Det finns en kritik mot
modellen som framhåller att det inte är tillräckligt att betrakta personlighet,
situation och medarbetarna för att analysera ledarskap. Teorin har inte tagit
hänsyn till faktorer som organisationens storlek, företagskultur eller arbetsinnehåll.
Det situationsanpassade ledarskapet bygger på att cheferna är flexibla
och att de kan läsa av olika situationer som uppstår i verksamheten för att
stimulera medarbetarna till att använda reflektion i handling. Chefens förmåga att anpassa sig till omgivningens krav är avgörande. Det handlar om att få
till stånd ett samspel med olika aktörer i verksamheten, både ”uppåt” och
”nedåt”.
Det situationsanpassade ledarskapet har likheter med det utvecklingsinriktade (se avsnitt 2.2.3) och det transformativa ledarskapet genom att ledarskapet ska stödja och skapa goda förutsättningar för medarbetarna på arbetsplatsen. Dessa teorier tar även upp organisationens betydelse och vikten av
att förstå systemen för att kunna arbeta med utvecklingsarbete på individ- och
organisationsnivå.

2.2.3

Utvecklingsinriktat ledarskap

Vad säger forskningen om ett ledarskap som inriktar sig mot att tillvarata och
utveckla de möjligheter som finns i en organisation – för att uppnå en utveckling av och förändring i verksamheten? På vilket sätt kan mellanchefer aktivt
delta i genomförandet och fortlevnaden av ett utvecklingsarbete?
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Det ställer nya krav på cheferna och deras kompetens. Det krävs ett mer
utvecklingsinriktat ledarskap, där det gäller att kunna utveckla både organisationen/verksamheten och medarbetarna. Mellancheferna kan få en nyckelroll
för att föra ihop dessa nivåer, liksom att förena kraven på långsiktig utveckling med produktionens omedelbara krav. I inledningskapitlet konstaterades
att många utvecklingssatsningar och projekt blir kortsiktiga och att de bedrivs
avskiljt från produktionens och verksamhetens krav. Ett utvecklingsinriktat
ledarskap, där mellanchefer spelar en viktig roll, kan eventuellt motverka
dessa svårigheter med att integrera utvecklingsarbetet i verksamheten.
Idag finns en fara att mellancheferna blir för koncentrerade på att verksamheten ska vara effektiv och kostnadsreducerande, dvs. produktionens
logik. Konsekvensen kan bli att medarbetare inte får praktisera nya arbetsuppgifter, utan att lärande och utveckling enbart blir ”läpparnas bekännelse”.
För att en utveckling ska ske bör mellancheferna kunna se utvecklingsprocesser över en längre tid och vara medvetna om att det kan uppstå störningar av
utvecklingsprocesserna (Hultman, 2004). En grundläggande förutsättning i
det utvecklingsinriktade ledarskapet är att ledaren kan identifiera behoven av
kompetens- och verksamhetsutveckling inom organisationen (Ellström m.fl.,
2003).
Ett utvecklingsinriktat ledarskap fokuserar på att medarbetarna ska stödjas och ges förutsättningar för egen problemlösning och eget lärande (Eriksson, 1999; Södergren, 1996; Ellström & Ekholm, 2004). Det handlar om att
ledaren ska skapa förutsättningar för att stödja medarbetarnas möjlighet till
delaktighet i beslut som handlar om verksamhetens och organisationens utformning. Ledarskap ses här som något kontextuellt och något som är utvecklingsbart hos cheferna.
Ledarskapet handlar om att förena utvecklings- och driftsfrågor i ett
komplext samspel med interna och externa aktörer. Utveckling kan inte längre drivas på ett linjärt och uppifrånstyrt sätt, utan det handlar om att involvera
medarbetarna på olika sätt i skilda situationer. Det utvecklingsinriktade ledarskapet liknar därmed det situationsanpassade. Ledarskapet inriktar sig mot i
vilken utsträckning ledaren behöver stödja och styra i olika situationer, samt
att skapa förutsättningar för deltagande (Ellström & Kock, 2003).
Eklund (2003) ser delaktighet som en av de viktigaste aspekterna av ledarskap. Det finns ett antal metoder och arbetsformer som syftar till att skapa
delaktighet i form av möten, information etc. Delaktighet kan även utövas
genom direkt eller representativ form. Forskningen har visat att det kan vara
svårt att införa och operativt arbeta med delaktighet. Orsaker till detta kan,
enligt Eklund (2003), vara att mellancheferna är negativt inställda, men även
att medarbetarna inte vill vara delaktiga i utvecklingsarbetet. Svårigheterna
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kan även bero på kulturen och de signaler som ledningen sänder ut från högre
nivåer.
Det utvecklingsinriktade ledarskapet har likheter med det transformativa
när det gäller att få medarbetarna att ”tänka om” och att våga pröva nytt. Det
finns dock en skillnad. I teorierna om det transformativa ledarskapet finns en
tanke om en stark styrning – närmast som en manipulation – från ledningens
sida, vilket är oförenligt med ett utvecklingsinriktat lärande och ett kritiskt
tänkande (se avsnitt 2.2.4). Idéer om motsättningar och konflikter saknas
oftast i dessa amerikanskt inspirerade teorier.
En fråga som varit aktuell i projektet är om de fackliga organisationerna
har en viktig roll. Att de fackliga organisationerna deltar är en markering av
att det finns olika intressen och grupper i en organisation. Denna partstanke
kan samtidigt utgöra en viktig förutsättning för att göra ett utvecklingsarbete
mer hållbart. Frågor kan diskuteras mer öppet, där olikheter i erfarenheter och
perspektiv kan främja lärande och innovation. En genomförd förändring kan
bli mer hållbar när den diskuteras och förankras ”på bredden”. Förmågan att
driva utveckling genom partssamverkan blir därmed en viktig del i ett utvecklingsinriktat ledarskap.
Sammantaget visar de teorier som presenterats ovan att mellanchefen kan
ha en viktig roll i ett hållbart utvecklingsarbete. Det krävs en kompetens som
handlar om att ta tillvara på medarbetarnas resurser, att skapa förutsättningar
för att medarbetarna ska utvecklas och få nya kunskaper som sedan ska
komma till användning i verksamheten. En tyngdpunkt i mellanchefens arbete är att skapa goda relationer, motivera och engagera, skapa delaktighet
bland berörda och stimulera till reflektion och problemlösning. Kan mellanchefen få en viktig roll i ett strategiskt utvecklingsarbete, med goda relationer
”uppåt”, ”utåt” och med en samverkan med de fackliga organisationerna? (se
kapitel 10).

2.2.4

Om chefers kompetensbehov

Ellinger och Bostrom (2002) skriver att den litteratur som handlar om ledarskap länge har betonat vikten av att utveckla medarbetarna som ett led i förnyelse- och utvecklingsarbetet. Det är ledningens ansvar att arbeta med detta,
menar de. Forskningen visar emellertid att endast ett fåtal av cheferna ser sig
själva som utvecklare. Författarna menar att cheferna ofta saknar kunskaper
och förmåga i detta avseende, och flera av cheferna anser att utvecklingsarbetet är ett hinder för den dagliga verksamheten. Cheferna anser inte att det är
nödvändigt att engagera sig i utvecklingsarbetet, eller så menar de att det är
personalavdelningens ansvar att arbeta med utveckling och lärande.
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I de teorier som presenterats ovan ställs nya krav på chefers kompetens.
En chef ska fungera som en ”facilitator” (underlättare) med målsättningen att
medarbetarna ska kunna leda sig själva och få ökat ansvar och handlingsfrihet. Chefer ska arbeta med att skapa goda relationer till och inom arbetslaget.
De ska kunna inspirera och motivera sina medarbetare samt stimulera till
lärande och reflektion. Cheferna ska leda genom goda idéer istället för genom
instruktioner och ordergivning (jmf Ellström & Kock, 2003; Ekberg, 2006).
Team- och processorganiserade produktionssystem har införts både inom
offentlig och privat verksamhet. Arbetet organiseras i flödesorienterade och
decentraliserade produktionssystem. I en processorganiserad verksamhet
tydliggörs arbetsflöden och beroendet mellan olika delar i organisationen.
Mellanchefen tillskrivs en mer central position i de nya organisationsformerna. De har blivit mera självständiga och fått verksamhets- och resultatansvar.
Idag betonas både social och personlig kompetens. Deras roll är mera konsultativ – att vägleda och stimulera människor, ge ramar och sätta gränser. Det
finns exempel på att mellanchefer arbetar mer utåtriktat idag, exempelvis
genom att bygga nätverk både inom och utanför den egna organisationen.
Större krav ställs på att de har en helhetssyn på verksamheten och en processförståelse. En viktig uppgift blir att leda och hantera processer samt att vägleda och stimulera medarbetarna (Ellström & Kock, 2003).
Senge (1995) beskriver det nya ledarskapet i en lärande organisation som
formgivare, lärare och förvaltare. Det handlar om att ge utvecklingsprocesserna en form så att alla i organisationen kan hantera problem som de möter
på ett effektivt sätt och för få ökade insikter. Chefer ska kunna stötta och
hjälpa andra i deras utvecklingsprocesser. Den lärande delen handlar om att
stimulera medarbetarna så att de får möjlighet till att utvecklas och lära nytt,
att få förståelse för hur systemet fungerar i sin helhet och vilka krafter i systemet som ger upphov till förändring. Chefen måste även sätta in sina strategier i ett organisatoriskt sammanhang för att göra det möjligt för alla att ta del
av och förbättra och utveckla verksamheten. Den förvaltande delen handlar
om att se sin organisation som ett naturlig forum för utveckling och förändring. Chefen blir en förvaltare av visionen och verksamhetens uppdrag – att
göra det tillåtet att pröva nya idéer och sträva efter balans och kreativitet.
Mellancheferna befinner sig alltså i en komplex situation och för att kunna driva utvecklingsprocesser behöver de själva vara bärare av en individuell
förändringskompetens. Det innebär att det invanda ifrågasätts och att det
finns en insikt om att det går att förändra en verksamhet och en organisation.
Mellanchefen ska våga ta initiativ på arbetsplatsen och ha en tilltro till att en
förändring är möjlig (jfr Aronsson m.fl., 1995; Börnfelt, 2006).
Ledarnas kompetens – i form av förhållningssätt, föreställningar, värderingar och handlingsmönster – har stor betydelse för om lärande och utveck-
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ling stimuleras på arbetsplatsen. Ledarna kan främja eller begränsa möjligheterna för medarbetarna genom sitt sätt att leda verksamheten (Ellström &
Ekholm, 2004). Det är viktigt att mellanchefen ingår i ett sammanhang, där
det finns ett samspel mellan de olika nivåerna i organisationen, och där högre
chefer kan ge stöd till mellanchefens utvecklingsarbete. Mellancheferna behöver även ha ett utbyte med andra verksamheter och befattningshavare på
liknande nivåer, genom att t.ex. delta i lärande nätverk, för att få stöd i sitt
utvecklingsarbete (Andersson m.fl., 2005). Richard (1997) belyser i sin doktorsavhandling att mellanchefer 15 upplever att de inte tillhör eller ingår i
chefssystemet. De har inte stöd och känner inte samhörighet med högre chefer. De kan inte heller känna samhörighet med de underställda, vilket medför
att de kommer i en mellanställning och att de inte får information och legitimitet för att kunna leda sin verksamhet på ett optimalt sätt.
Det är inte tillräckligt med att det finns en förändringskompetens hos individer och en grupp anställda för att ett utvecklingsarbete ska bli hållbart. En
grupp med hög förändringskompetens kan uppnå goda resultat, men det finns
en gräns för vad de kan åstadkomma om inte den övergripande organisationen underlättar och stödjer utvecklingsarbetet. Ett utvecklingsarbete måste
genomsyra alla nivåer i en organisation för att kunna bli hållbart. Det krävs
en helhetssyn på verksamheten, ett aktivt stöd av högsta ledningen, en vilja
bland olika yrkesgrupper att samverka kring gemensamma mål (Aronsson
m.fl., 1995).
För att mellancheferna ska kunna bedriva utvecklingsarbete på arbetsplatsen är det viktigt med en individuell förändringskompetens hos mellanchefen, men det krävs också en förändringskompetens på en organisatorisk
nivå – en kollektiv förändringskompetens, d.v.s. en förmåga att agera tillsammans med andra.

2.3

Andra teoretiska utgångspunkter

Sammantaget kan konstateras av forskningen om ledarskap och organisationsutveckling ofta har haft en svag teorikoppling, dominerats av ett konsensusperspektiv, haft en sluten organisationssyn samt byggt på rationalistiska
och mer statiska förändringsprinciper (Pettigrew, 1991). Mellanchefernas roll
i utvecklingsarbetet behandlas nästan inte alls. Det är här som mitt teoretiska
bidrag ligger.
Min utgångspunkt är att se organisationen i ett större sammanhang, bl.a.
politiskt – när det gäller resursfördelning och där målet är en hållbar utveckling. Jag lyfter fram skilda intressen och perspektiv inom och utom organisa15

Hon benämner mellancheferna som första linjens chefer.

44

Kapitel 2 Forskningsöversikt och teori

tionen. Utvecklingsarbetet ses som en dynamisk och lärande process som
bara delvis kan planeras i förväg. De fackliga organisationerna uppfattas som
naturliga partners samt – och framförallt – ges mellancheferna en viktig organiserande roll i utvecklingsarbetet.
Mellanchefers förutsättningar att bedriva ett utvecklingsinriktat ledarskap
analyseras alltså i ett organisatoriskt sammanhang. I de följande avsnitten ska
jag beröra några viktiga utgångspunkter för ledarskapet på en organisatorisk
nivå.

2.3.1

Organisatoriska förutsättningar

I avsnittet lyfter jag fram några organisatoriska förutsättningar som påverkar
mellanchefens möjligheter att leda en utvecklingsinriktad verksamhet – tid
och resurser, konflikten mellan utvecklings- och driftsfrågor, den politiska
styrningen, professionella intressen, organisationskulturen samt lärande och
samverkan utåt.
2.3.1.1

Tid och resurser

Ledarna konfronteras alltmera med situationer, menar Schön, där de måste ge
respons under stress och under tidspress, och det finns inte utrymme för att
kunna kalkylera och analysera situationen (Schön, 1987, 1983). För att lösa
komplexa problem krävs reflektion. Reflektion förutsätter tid och att utrymme kan skapas i vardagen. För reflektion finns inte tillräckligt med tid, menar
chefer och anställda.
Bristen på tid är en konsekvens av en hårdare styrning och kraftiga besparingar – enligt Lean Production, down-sizing, reengineering – som står för
”anorektiska” och ”slimmade” organisationer som vuxit fram, både inom
privat och offentlig sektor. Besparingarna och de nya styrprinciperna begränsar mellanchefens möjligheter att skapa utrymme för reflektion och dialog i
arbetslaget (Björkman, 2003). För att skapa utveckling behöver verksamheterna införa ett medvetet utrymme för experiment och reflektion. Idag saknas
detta på de flesta arbetsplatser (Nilsson & Hultman, 2004). De kortsiktiga
produktionskraven har alltmer kommit att dominera över de långsiktiga utvecklingsambitionerna.
Den upplevda tidsbristen hos personalen kan ses som ett hot för verksamhetens utvecklingsförmåga. Både det reproduktiva och det utvecklingsinriktade lärandet kräver tid. Det reproduktiva lärandet kan ske snabbare genom
lämpliga arrangemang och är inte lika känsligt för tidspress som det utvecklingsinriktade lärandet. Trots att det finns en tidspress i organisationen och en
dominans av utförandets logik kan det ändå finnas utrymme för kreativitet
och nytänkande. Tillgång till tid i organisationen leder heller inte automatiskt
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till utvecklingsaktiviteter. Det som är avgörande för om det sker en utveckling och ett lärande i verksamheten är mellanchefernas och medarbetarnas
förmåga att skapa och utnyttja tid som finns i den dagliga verksamheten (Ellström, 2006).
Det finns ett annat sätt att se på förutsättningar för reflektion. Alvesson
(2003a) menar att reflektion ska ses som en särskild kvalitet, ett förhållningssätt till sig själv och den värld man möter. Det blir en förskjutning från reflektion som kvantitet till reflektion som mentalitet. På det sättet blir inte tid,
form och plats det viktigaste, utan nyfikenheten och viljan att gå på djupet för
att ompröva arbetssätt och rutiner blir då viktigt. Alvesson (2003a) anser att
det finns möjligheter till att skapa en medvetenhet för reflektion, trots bristen
på avsatt tid i organisationen. Det handlar om att förändra medarbetarnas sätt
att tänka och förhålla sig till sitt arbete.
Gustavsson (2006) menar att det inte alltid är brist på resurser som försvårar lärande och utveckling på arbetsplatserna. Ofta förknippas resurser
med tid, men Gustavsson menar att resurser kan handla om att förändra tänkandet och att fokusera på de lärpotentialer som finns i verksamheten, istället
för på de knappa resurserna. På det sättet kan utvecklingsprocesser stödjas,
men det tar tid, menar hon.
Det finns en risk med den här typen av närmast filosofiska reflektioner,
nämligen att de skymmer den faktiska verklighet som många chefer befinner
sig i, med stora ansvarsområden, brist på resurser, ständiga omorganisationer,
ökande krav osv. Avhandlingen utgår från en kritisk realistisk grund, där
objektiva villkor och förutsättningar inte kan tänkas bort. Samtidigt är det
viktigt att inte bli fångad av de hinder som organisationen och resurserna ger,
utan att ändå försöka se möjligheter till utveckling.
2.3.1.2

Att kombinera utvecklings- och driftsfrågor

Mellanchefer inom vård och omsorg befinner sig nära verksamheten och har
ett direkt och tydligt operativt ansvar för produktionen av tjänster till brukare/patienter. Om det dagliga arbetet inte fungerar kan det leda till stora konsekvenser för brukarna. Samtidigt med det operativa ansvaret finns ett krav
på att verksamheten ska utvecklas och förändras – för att göra besparingar,
för att öka kvaliteten, för att få en starkare kundorientering och för att skapa
nya samverkansformer.
Utveckling kan organiseras på olika sätt, varav ett sätt är projektformen.
Projekt är ofta kortsiktiga och resultaten integreras sällan i verksamheten
(Svensson & von Otter, 2001). Det är vanligt att utvecklingsarbete sker utifrån ett kortsiktigt perspektiv. Det finns sällan någon organisation för utvecklingsarbetet (en utvecklingsorganisation) på motsvarande sätt som den
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organisation som styr och reglerar driftsfrågorna och det löpande arbetet (en
driftsorganisation). Begreppen utvecklings- respektive driftsorganisation är
användbara för att analysera om ett utvecklingsarbete är hållbart (Gustavsen
m.fl., 2001).
Utvecklingsorganisationen ska hålla samman ett utvecklingsarbete. En
utvecklingsorganisation förutsätter att aktiviteter planeras, att roller tydliggörs och att det finns en systematik i arbetet. För att utvecklingsarbetet ska
bli långsiktigt krävs ett starkt ledningsstöd, resurser för medverkan för de
anställda, tid för reflektion, planering och samordning, metoder för utvärdering och externt stöd (Svensson m.fl., 2001).
En utvecklingsorganisation kan inte leva isolerat ifrån driftsorganisationen, något som ofta sker när utvecklingsarbetet blir en fråga för personal i
staben. Utvecklings- och driftorganisationen måste komplettera varandra, och
det är samspelet mellan dessa som avgör om arbetsorganisationen blir effektiv och om utvecklingsarbetet blir hållbart (Ellström, 2004). Ellström (2006)
betonar vikten av att arbetsplatsens existerande praktik utvecklar nya idéer
och ny kunskap och att det tas som utgångspunkt när nya arbetssätt och synsätt ska prövas.
Om driftsorganisationen blir för dominerande kompliceras arbetet med
utveckling och förnyelse. Kraftiga besparingar och ständiga omorganisationer
försvårar ett långsiktigt utvecklingsarbete och minskar personalens vilja och
engagemang till att arbeta med utvecklingsfrågor (Björkman, 2003). Ellström
(2001) diskuterar denna konflikt på ett likartat sätt med hjälp av begreppen
utvecklingslogik och produktionslogik. Om produktionslogiken blir för dominerande så finns inga förutsättningar för utveckling. Samtidigt måste produktionslogiken respekteras och få sin plats. Ett utvecklingsarbete måste
kunna ske parallellt med produktionens logik och återkopplas till denna.
Hålls logikerna åtskilda sker ingen hållbar utveckling.
Förutsättningarna för en mellanchef att organisera ett utvecklingsarbete
är starkt beroende av att det finns en fungerande utvecklingsorganisation och
att det finns en balans mellan drifts- och utvecklingsfrågor. Kravet på att
driftsfrågorna ska fungera tar alltmer av mellanchefernas tid. Mellancheferna
får en allt viktigare utförarroll i driftsorganisationen, medan förutsättningarna
för att driva utvecklingsprocesser blir allt sämre.
Hållbar utveckling är ett begrepp som används mera i den senare forskningen (Docherty m.fl., 2002). I allt utvecklingsarbete finns en ambition att
effekterna ska finnas kvar i organisationen efter projekttidens slut. Hållbarhet
har en innehållsaspekt – vad hållbarhet gäller – men även en formaspekt, att
organisationsformer utvecklas som bidrar till hållbarhet. I forskningen framhålls följande formaspekter som förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete:
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•
•
•
•
•

Ett starkt stöd ”uppifrån” (av ledare, ägare/politiker)
En hög grad av delaktighet av berörda i hela genomförandeprocessen
En tydlig koppling mellan utvecklings- och driftsfrågor
Att nödvändiga resurser avsätts för utvecklingsarbetet
Inslag av lärande och reflektion som tillåter korrigering utifrån gjorda erfarenheter
För en organiserad hållbar utveckling räcker det inte med planerade kompetensutvecklingsinsatser för personalen, visar senare forskning (Nilsson &
Hultman, 2004). För att kunna förändra verksamheten bör utvecklingsprocesserna anpassas efter vardagens dynamik. I annat fall blir utvecklingsarbetet
något som sker vid sidan av verksamheten.
2.3.1.3

En politisk och byråkratisk organisation

Det är inte enbart ledarna som styr i organisationen, utan andra aktörer påverkar och villkorar ledarskapet. Därför är det intressant att studera ledarskap
i en politisk kontext (Jonsson, 2001). Det finns en ”gråzon” mellan politiker
och tjänstemän, som leder till en oklar rollfördelning. Det finns även vissa
problem med att beslutsprocesserna i den politiska organisationen tar lång
tid. Det förekommer att mellancheferna hamnar i ett korstryck mellan de
politiska normerna och värderingarna, myndighetsutövningen och arbetsmiljöaspekter (Ellström m.fl., 2003).
Max Weber såg byråkratin som en organisationsform som lämpade sig
både för det privata näringslivet och för den offentliga sektorn. När det gäller
den offentliga sektorn menade han att demokratin bäst kan upprätthållas om
politik och förvaltning hålls åtskilda. Politikerna ska fatta beslut om mål och
riktlinjer, medan förvaltningens uppgift är att verkställa politiken (Gustavsen,
1996).
Webers byråkrati teori ska mer ses som en idealtyp snarare än som en beskrivning av verkligheten. Många gånger är de politiska målen vaga och öppna för tolkningar. Målen är ofta motsägelsefulla. Kraven på kvalitet kan öka
samtidigt som besparingar görs. I en sådan situation krävs prioriteringar om
vad som ska göras. Enligt den klassiska teorin ovan är det en uppgift för politiker, inte för förvaltningen. I praktiken är det dock mellanchefer som måste
ta dessa svåra beslut om prioriteringar när resurserna inte räcker till och när
direktiven från förvaltningsledningen är otydliga (Mintzberg, 1983; Lipsky,
1980).
Målstyrning har varit ett av de viktigaste managementkoncepten i västvärlden under senare tid. Målstyrningens syfte är att formulera precisa huvudmål och delmål, som ska omsättas och uppnås i verksamheten. Dessa
kontrolleras genom precisa mät- och utvärderingsmetoder (Røvik, 2004). Det
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finns forskare som är kritiska till målstyrning, och menar att den leder till en
ökad styrning och kontroll. Syftet bör istället vara att målstyrning ska leda till
ökad självständighet för verksamheterna. Druckers idé är att målstyrning ska
leda till kontinuerlig verksamhetsutveckling (Drucker, 1954).
I en pressad ekonomisk situation riskerar mellancheferna att hamna i en
mellanposition med otydlig politisk styrning och ökande krav från brukarna.
Samtidigt konkurrensutsätts allt mer av den offentliga verksamheten, där de
som lämnar de lägsta anbuden ofta får uppdragen (Österström, 2007).
Kombinationen av styrningsproblem, brist på resurser och konkurrensutsättningen påverkar starkt mellanchefernas möjligheter att driva ett hållbart
utvecklingsarbete. I en sådan pressad och kravfylld situation handlar det snarast om att ”överleva” för stunden, inte att utveckla verksamheten.
2.3.1.4

Professionella intressen

Vård- och omsorgsarbete bedrivs i professionella organisationer. Generalisten ersätts av specialisten på grund av verksamhetens ökade komplexitet och
krav på yrkeslegitimation. Flera sektorer i samhället styrs av specialistkunskap och heltidsanställda experter – bl.a. inom hälso- och sjukvården och
inom förvaltningsområdet. Inom de skilda professionerna utvecklas egna
normer och attityder som har effekter på samarbetet och styrningen av verksamheten och därmed förutsättningarna att bedriva utveckling.
De professionella intar en monopolställning i organisationen på grund av
sin formella utbildning. Professionen institutionaliserar ett yrkes- och kunskapsmonopol som utvecklas till en hierarkisk ordning i det sociala systemet
(Rönnqvist, 2001; Lindgren, 1992). I en organisation som t.ex. sjukvården,
finns därför två parallella hierarkier – en professionell och en administrativ/byråkratisk. Bang (1999) menar att yrkesgrupperna utgör ”funktionsgrupper” med egna ideologier och egna sätt att se på organisationens problem och
utvecklingsbehov.
Forskningen pekar på de spänningar som kan uppstå mellan dessa byråkratiska och professionella auktoriteter. Inom flera samhällssektorer, bl. a.
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, förutsätts (och i vissa fall
finns ett krav på) en professionell kompetens för att inneha högre chefspositioner. Dessa chefer representerar både ett professionellt perspektiv med
bindningar till den aktuella professionens intressen, normer och mål, samt ett
administrativt/organisatoriskt perspektiv genom engagemang i organisationens specifika mål, ansvar för tillväxten, stabilitet och verksamhetsformer
(Hagström, 1988; Rönnqvist, 2001). Mellanchefen bär därmed på dubbla
lojaliteter, dels mot den egna yrkeskåren och dels mot förvaltningen som
chef.
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De spänningar som kan uppkomma mellan byråkratin och professionen
uppstår vanligast i frågor som handlar om målen i organisationen. Inom förvaltningen är målen förutbestämda, och organisationen förlitar sig på en hierarkisk auktoritet och erbjuder belöningar i form av befordran, där styrningen
sker genom administrativa inflytandeformer. De professionella idealen är
mera problemorienterade, vilket förutsätter att arbetet inte är förprogrammerat. Idealen förespråkar kollegial auktoritet och det är viktigt att stärka sin
renommé bland kollegerna (Hagström, 1990; Rönnqvist, 2001).
För en mellanchef som vill driva ett utvecklingsarbete kan det uppstå
problem när professionella grupper värnar mera om sin yrkesprofession på
bekostnad av en helhetssyn på verksamheten.
2.3.1.5

Organisationskulturen

Kunskap om organisationskulturen har stor betydelse för att förstå och påverka förutsättningarna för ett utvecklingsarbete.
Inom den moderna ledarskapsforskningen finns en stark fokusering på
kulturella aspekter. Forskningen talar om ”management of meaning”, d.v.s.
ledarskap genom styrning av innebörder. Ledarskapet inriktar sig på vad individer gör och vad de kan åstadkomma, men också på hur de känner och
tänker. Ledarskapet handlar om en kulturpåverkan, att påverka medarbetarnas
attityder i stället för att tvinga dem med regler och detaljstyrning. Det går att
tvinga individer till att bete sig på ett visst sätt, men det går inte att tvinga
individer till att anamma vissa värderingar, idéer, normer och trossatser.
Denna form för styrning kan även betraktas som en manipulation, menar
författaren, och det behövs därför en kritisk forskning inom området (Alvesson, 2003b).
Bolman och Deal, (2005) lyfter på motsvarande sätt fram det symboliska
perspektivet som fokuserar på hur människor skapar mening och förståelse i
tillvaron. Symbolerna är bärare av både känslomässiga och intellektuella
budskap. Mening är något som skapas, det uppstår inte av sig själv, och händelser får olika meningar därför att människor tolkar erfarenheterna på olika
sätt. Människor skapar symboler som minskar förvirringen, ökar förutsägbarheten och gör det möjligt att finna en riktning.
Frågan är hur en chef kan använda sig av organisationskulturen som ett
sätt att stödja utveckling. Chefernas påverkas själva av den organisationskultur som de arbetar i. Alvesson (2003b) menar att de kulturella värderingarna
påverkar ledaren i större utsträckning än ledarens påverkan av de kulturella
värderingarna. För en mellanchef är det viktigt att identifiera vilket handlingsutrymme som organisationskulturen ger när det gäller utveckling. Finns
det en öppenhet för förnyelse, innovation och lärande? Vilka gränser sätter
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den professionella kulturen och regelstyrningen för nytänkande och nytt
handlande.
Det gäller inte bara att förstå gränserna, utan också att förändra en kultur
om ett utvecklingsarbete ska bli hållbart. Att styra genom kulturpåverkan kan
handla om att ge utrymme för och stimulera till lokal handlingsfrihet genom
värderingar och attityder som knyter an till strategier och mål för verksamheten. En påverkan av värderingar och attityder sker framförallt genom vardagshandlandet, snarare än genom vidlyftiga visioner och deklarationer från
ledningen (Bolman & Deal, 2005).
Denna praktiska och direkta syn på påverkan betyder att mellanchefer
kan få en viktig roll i detta arbete. Det kan exempelvis handla hur chefer prioriterar sin tid, genom val av mötesaktiviteter, genom symbolladdade handlingar och om vad som kommuniceras och hur det kommuniceras till medarbetarna. Den viktigaste aspekten på ledarskap är inte vad som görs utan hur
det tolkas. En händelse kan tolkas på många olika sätt.
Det finns ett etiskt dilemma med att styra genom organisationskulturen.
Det kan vara ett mer osynligt och effektivt sätt att styra och som de anställda
har svårare att stå emot. Det finns en risk att organisationer och chefer tvingar
på de anställda sina egna ideal och värderingar. Värderingarna och idealen
måste därför granskas kollektivt i olika omprövningsprocesser. Omprövningen är också en viktig del i förändringen (Alvesson, 2003b).
Forskningen om organisationskultur har ofta haft en individualistisk och
okritisk ansats, där konsensusperspektivet varit dominerande (t.ex. Schein,
1985). Det finns ett antagande om att företagsledningen kan skapa en kultur
och få de anställda att sluta upp bakom denna. Ett alternativt synsätt är att se
på kulturen som något som utvecklas över tid och som olika intressen och
grupper försöker påverka, men där det finns ett utrymme för individen att
påverka, tolka och ge innebörd åt kulturella fenomen (Collins, 1998).
Forskningen om organisationskulturen tar inte upp de fackliga organisationerna som intressanta aktörer. I det projekt som jag följt har partsamverkan
varit ett centralt inslag. Genom att de fackliga organisationerna får en roll i
utvecklingsarbetet lokalt, kan riskerna med en styrning via organisationskulturen minska. De enskilda anställda blir inte ensamma i sina funderingar,
utan kan ges en röst och få diskutera vilka värderingar som ska styra en verksamhet. En kompletterande och avgörande del i en kulturell styrprocess är att
ge brukarna/klienterna en röst, något som inte har skett i de projekt som jag
studerat.
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2.3.2

Teorier om lärande

Lärandet kan ses ur två perspektiv – som mål och medel (för utveckling).
Lärandet är ett mål i sig – en nödvändighet för att en verksamhet ska fungera
väl och med hög kvalitet. Arbeten inom vård och omsorg kräver medarbetare
som är kompetenta och som hela tiden kan lära av sina och andras erfarenheter. Det måste finnas utrymme för lärande i en organisation för att garantera
kvaliteten i verksamheten. Mellanchefen har en viktig roll för att skapa förutsättningar för lärandet i verksamheten (jfr Svensson m.fl., 2007).
Ett syfte med Vård- och omsorgsprojektet var att stödja lärandet på arbetsplatserna – både det individuella och organisatoriska lärandet. Det individuella lärandet handlar om att öka de anställdas kompetens, dvs. en förmåga
att klara av och att utveckla sina arbetsuppgifter (jfr Ellström, 2001). För att
kompetens ska utvecklas är det viktigt att det informella och det formella
lärandet integreras, dvs. att vardagslärande och utbildning kan komplettera
varandra. I det fallet kan man tala om ett reflekterat lärande (Svensson m.fl.,
2001).
En öppen och tillåtande organisationskultur kan stödja ett reflekterat
lärande. Ett reflekterat lärande utvecklas genom dialog och samarbete med
kolleger och andra inom och utom organisationen. Begreppet ”community of
inquiry” (reflekterande gemenskap) används för att beskriva ett sådant lärande i kollektiva former som syftar till utveckling och förnyelse. En öppen och
kritisk dialog med kolleger m.fl. ses som grunden för ett reflekterat lärandet
(Argyris m.fl., 1985).
Lärandet i en sådan gemenskap handlar om att generera nya idéer, att
våga göra misstag och att bidra till det egna och andras lärande. Det förutsätter en öppenhet, gemensam problemförståelse och ett analytiskt förhållningssätt. Under dessa förutsättningar kan man tala om ett utvecklingsinriktat
lärande (Ellström, 2001). 16
Inom vård och omsorg är resurserna för kompetensutveckling för de stora
personalgrupperna begränsade, liksom möjligheten för personalen att delta i
externa kurser och utbildningar. Mellancheferna kan uppmuntra de anställda
till att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att öka medarbetarnas kompetens. En mellanchef kan på det sättet bidra till att skapa förutsättningar för ett organisatoriskt lärande. Det organisatoriska lärandet vilar på
två olika logiker, en produktionslogik och utvecklingslogik (Ellström, 2001).
Produktionslogiken baserar sig på ett rutiniserat och regelbaserat handlande.
Vikten läggs på att göra rätt saker snabbt och att stödja ett effektivt handlande. Ett rutiniserat handlande är en förutsättning för att en organisation ska bli
stabil och effektiv och för att produktionen ska ske till en rimlig kostnad. Det
16

Andra motsvarande begrepp är double-loop, expansivt och kreativt lärande.
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är nödvändigt att en stor del av tiden används till produktionens logik, men
det finns en risk att produktionslogiken tar all tid och eliminerar utvecklingens logik som har sin tonvikt på alternativtänkande och reflektion (se avsnitt
2.3.1). Det goda lärandet på organisationsnivån förutsätter en pendelrörelse
mellan produktionens logik och utvecklingens logik (Ellström, 2001).
Teorier om lärande kan ses som en naturlig del av utvecklingsteorier som
bygger på stegvis framväxande och kontinuerlig förändring – något som alltid pågår och aldrig tar slut (Weick & Quinn, 1999; Dixon, 1997; Hultman,
2001). Ordningsföljden mellan Lewins (1948) förändringsfaser blir nu omvända. Det handlar om i första steget om att ”frysa” det som redan sker i vardagen för att synliggöra detta (genom scheman, berättelser, illustrationer). I
nästa steg gäller det att omtolka, anpassa och omdefiniera det som synliggjorts för att motverka blockeringar och låsningar. I det tredje steget gäller
det att frigöra (unfreeze), genom att skapa improvisation för att lära nya och
mera meningsfulla sätt att arbeta där utvecklingsprocessen framgår tydligare
(Weick & Quinn, 1999, s. 366). Förändringsledaren får en helt annan roll i ett
sådant perspektiv och är nu inte den som driver utvecklingsarbetet framåt. I
stället blir uppgiften att synliggöra det som sker och att skapa mening och
sammanhang i utvecklingsarbetet. Det finns alltid en variation i utförandet
och organisationen av arbetet och om dessa olikheter tas tillvara så kan dessa
små förändringar bli en del av en långsiktig utveckling. Den här teorin bygger på ett mer öppet sätt att se på lärande, som inte antas ske på ett linjärt och
mekaniskt sätt, utan det är något som växer fram i en lär- och utvecklingsspiral över tiden.
Synen på lärande som presenterats i detta avsnitt – både på individ- och
organisationsnivån samt inom ramen för ett utvecklingsarbete – ger förutsättningar för mellancheferna att få en aktiv roll. Lärandet blir en naturlig del i
arbetet och i utvecklingen av detta. Individens och organisationens lärande
går hand i hand. De anställda måste få tillämpa sina kunskaper i arbetet. Att
driva utvecklingsarbete på arbetsplatsen kräver systematik och god planering,
men också en närhet till verksamheten. Om mellancheferna får stöd för att
organisera lär- och utvecklingsprocesser och ges resurser för detta samt utvecklar en egen förändringskompetens, så skapas nya förutsättningar för att
de ska få en aktiv roll i utvecklingsarbetet. Det kan bidra till att utvecklingstankarna hålls levande och finns naturligt i vardagsarbetet. Förutsättningarna
ökar för att ett utvecklingsarbete ska bli hållbart.

2.3.3

Teorier om samarbete ”utåt”

I vård- och omsorgsprojektet fanns en målsättning om att använda nätverk för
att ge impulser till utveckling genom erfarenheter från deltagare i andra mil-
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jöer. Erfarenhetsutbyte var även tänkt att ske i form av studiebesök, seminarier, föreläsningar eller via de stödjande resurser som omgav nätverket. Utbildningen i Lärande ledarskap kan ses som ett försök att organisera ett nätverk för utvecklingsinriktat lärande, där mellancheferna var en viktig målgrupp.
I tidigare teorier och strategier om utvecklingsarbete sågs företaget ofta
som en sluten enhet (se kapitel 2). I senare teorier betonas att ett företag är ett
öppet system, där samverkan med kunder, leverantörer, utbildare, forskare
m.fl. är viktigt för att stimulera till utveckling. Lärandeperspektivet och processtänkandet poängteras allt mer i utvecklingsarbetet (Andersson m.fl.,
2005).
Utvecklingsarbetet i en organisation kan stödjas av ett lärande samarbete
i nätverksform. När olika personer med skilda perspektiv, kompetens, uppfattningar och synsätt träffas i en nätverksgrupp kan ett utvecklingsinriktat
lärande komma till stånd (Gustavsen m.fl., 2001). Ett idealt samarbete i närverksform kännetecknas av att det är frivilligt och sker i jämlika, tillitsfulla,
informella och flexibla former. I de flesta fall ses nätverk som en arena för
den högsta ledningen att utveckla strategier och visioner. Det finns dock exempel på att nätverk passar särskilt väl för småföretagare för att utbyta idéer
och för att arbeta med utvecklingsfrågor. Att arbeta i nätverk handlar om att
ett antal organisationer tillsammans kan nå mål som de inte skulle klara av att
nå var för sig (Svensson m.fl., 2001).
När utvecklingsarbete ses som en öppen process, där lärande och reflektion är centrala inslag, blir frågan hur mellancheferna kan leda, organisera
och planera denna process som kan vara svår att styra. Ledarens roll blir då
att bygga relationer, skapa engagemang och delaktighet, stödja deltagarna,
vara lyhörd och samordna och få grupper att fungera mot gemensamma mål
(Andersson m.fl., 2005; Gustavsen, 1996).
Forskningen visar att det finns svårigheter med att arbeta med utveckling
i organisationer. Det finns ett vanemässigt handlande som bygger på trögrörlighet i organisationen – i form av byråkrati, hierarki, kulturer, makt- och
intressekonflikter m.m. En viktig förklaring till att det inte sker någon utveckling i en organisation är avsaknad av förankring bland berörda på olika
nivåer i organisationen (Svensson m.fl., 2001; Hultman, 1998; Danermark &
Kullberg, 1999).
En viktig faktor för att kunna samverka med olika aktörer inom och utanför den egna organisationen är att deltagarna måste uppleva att vinsterna med
att samverka överstiger de investeringar, exempelvis i form av tid, som den
egna organisationen bidrar med. Deltagarna som engagerar sig i samverkan
måste se den egna nyttan av att medverka. Mellanchefernas uppdrag blir där-
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för att påvisa värdet av samverkan för medarbetarna i organisationen (Andersson m.fl., 2005).
Samverkan som ett generellt fenomen och ett verktyg för verksamhetsutveckling är en ny arbetsform inom vård och omsorg. Danermark och Kullberg (1999) betonar att forskningen inom detta område är relativt begränsad,
trots att det finns en mängd förtrogenhetskunskap inom området. Samverkan
kan delas in i fyra olika områden.
• Samverkan där myndigheter samverkar i frågor som är specifikt avgränsade.
• Samordning där myndigheters resultat adderas till varandra för att få
bästa resultat.
• Konsultation där olika yrkesgrupper gör tillfälliga insatser inom en
annan organisation.
• Integration där flera verksamheter slås samman.
I den samverkansforskning som bedrivits i Sverige har ett antal begränsande
faktorer identifierats som kan hindra att samverkan ska bli hållbar. Dessa
faktorer är dålig samordning, lokala skillnader i organisationsstrukturen,
otydliga mål, hierarkier, yrkesprofessionella anspråk, skilda etiska koder,
regelstyrning, bristande tid samt olika regler och praxis för tystnadsplikt.
Danermark och Kullberg (1999) refererar till studier som gjorts angående
samverkan mellan socialtjänsten och primärvården. I dessa studier framträder
tydligt att det finns en ojämlik relation mellan företrädare för dessa organisationer - i form av statusskillnader, regelsystem och ansvar mellan professioner och semiprofessioner. Ledningsfrågan är central och det är viktigt att
chefen som skall leda samverkan är neutral och inte rekryteras från något av
de områden som möts i samverkansprocessen
Att bryta verksamhetens vanemönster är en viktig förutsättning och drivkraft för att en utveckling ska ske. De utvecklingsinriktade nätverken syftar
till att ett öppet och kritiskt erfarenhetsutbyte ska utvecklas mellan deltagarna. Erfarenhetsutbytet kan förstärkas genom föreläsningar, studiebesök m.m.
Stödjande resurser som finns kring nätverket kan bidra till att nya mötesformer och lärprocesser utvecklas. Deltagarnas kännedom om de olika arbetsplatsernas verksamhet är betydelsefull för att en fördjupad förståelse ska utvecklas mellan deltagarna (Svensson m.fl., 2001).
I senare forskning beskrivs vikten av partsamverkan för att kunna utveckla verksamheten. Kjellberg (2003) menar att facken på många arbetsplatser
har svårt att leva upp till att vara en aktiv förändringskraft. De fackliga parterna har en viktig roll och på de arbetsplatser där den lokala klubben är pådrivande och engagerar sig i frågor som rör arbetsorganisationen, där finns
även en samverkan mellan de fackliga parterna och arbetsgivaren i verksamhetsutvecklingsfrågor. Det är fortfarande vanligast att arbetsgivaren har initi-
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ativet men det förekommer i några fall en s.k. fackföreningsstyrd partsamverkan (Kjellberg, 2003). Arbetsorganisationerna ses alltmer som ständigt
pågående förändrings- och utvecklingsprocesser. I det arbetet ställs det nya
krav på de fackliga parterna, att de blir en samverkanspartner och inte en
motpart (Brulin & Ekstedt, 2003)

2.4

Centrala begrepp

Ledarskapsforskningen är omfattande och innehåller ett antal teorier med
skiftande innehåll och perspektiv. I min forskning vill jag fokusera på det
transformativa, situationsanpassade och utvecklingsinriktade ledarskapet. Ett
sådant ledarskap innebär att en chef ska underlätta för medarbetarna genom
att arbeta fram gemensamma mål samt ge ökat ansvar och handlingsfrihet
(Ellström & Kock, 2003). Det förutsätter dock att cheferna får en starkare roll
i det strategiska utvecklingsarbetet. Jag benämner detta ett utvecklingsstödjande ledarskap.
Mellanchefernas möjligheter att bedriva ett organisatoriskt utvecklingsarbete är i fokus i avhandlingen, dvs. det är de organisatoriska förutsättningarna som analyseras i första hand. Några av dessa förutsättningar på organisationsnivån analyseras med begreppen drifts- och utvecklingsorganisation
samt produktions- och utvecklingslogik (se avsnitt 2.3.1.2 ).
Begreppet utveckling betecknar – i motsats till begreppet förändring - något som bygger på definierade mål och syften. Begreppet hållbar utveckling
förutsätter att det finns en långsiktighet och systematik, samt att flera mål
innefattas som samtidigt tar hänsyn till arbetsgivarnas, de anställdas och kundernas intressen. Chefer ska skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling och delaktighet och dessa ska överensstämma med verksamhetens behov. Utvecklingsarbetet ska ge långsiktiga effekter genom att medarbetarna
blir mer självständiga och får ökade kunskaper, samt att organisationen förändrar sina rutiner och arbetssätt (Docherty & Shani, 2003).
Begreppet organisationskultur ses som en organisatorisk variabel, men
också som ett medel – en metod – för mellanchefer i deras utvecklingsarbete.
Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar
och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden (Bang, 1999, s. 24).
Professionella intressegrupper har omnämnts som en viktig förutsättning
eller hinder för ett organisatoriskt utvecklingsarbete. Professioner definieras
som en yrkesgrupp som behärskar en välutvecklad teori. De har en gemensam kåranda som internaliseras vid grundutbildningen och de vidareutvecklar
den teoretiska kunskapen och det etiska förhållningssättet genom yrkessocialisation (Rönnqvist, 2001, s. 32)
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Offentliga verksamheter är politiskt styrda och byråkratiskt organiserade
verksamheter. Det betyder att organisationen är hierarkiskt uppbyggd och
styrs av regler och beslutsordningar, bl.a. som följd av att det handlar om
myndighetsutövning.
I analysen ingår även vissa begrepp på individnivån. Mellanchefernas
förändringskompetens är ett centralt begrepp. Med individuell förändringskompetens menas kunskapen, förmågan, viljan och beredskapen att utveckla
arbetet och se förutsättningarna för detta. En individ som har en hög förändringskompetens ser möjligheter, är nyfiken, vill pröva nytt, kan lösa problem,
tar initiativ och driver förbättringar (Aronsson m fl, 1995, s. 21).
Förändringskompetens utvecklas genom en lärprocess. Lärande kan definieras som ”relativt varaktiga förändringar av en individs eller en grupps
kompetens som uppkommer i samspel med omgivningen” (Ellström, 1996).
Delaktighet av berörda i en organisation kan både ses om en förutsättning
för hållbar utveckling och för lärande. Delaktighet förutsätter att berörda har
kunskap och makt att påverka både processer och resultat för att kunna uppnå
önskvärda mål (Wilson, 1991; Ellström & Kock, 2003).
Vissa av begreppen finns på en interorganisatorisk nivå, bl.a. nätverk och
externt stöd. Ett nätverk innebär att ett antal enheter har en koppling till varandra genom att personer träffas som är intresserade av gemensamma frågor i
frivilliga och mer informella former. Nätverken kan vara personliga eller
organisatoriska (Svensson m.fl., 2001).
Ett externt stöd för organisatorisk utveckling kan arrangeras på olika sätt.
Det kan ske i projektform – som i det aktuella fallet – som konsultstöd, som
forskarmedverkan eller i nätverksform. Stöd kan vara inriktat på utvärdering,
kompetensutveckling, analys m.m. Det kan ske i form av återkommande kontakter eller vid enstaka tillfällen.
Tabell 1 Några begrepp på olika analysnivåer
Analysnivå

Begrepp

Interorganisatorisk nivå

Externt stöd

Organisatorisk nivå

Drifts- och utvecklingsorganisation
Hållbar utveckling
Organisationskultur
Professionella intressegrupper
Byråkrati och hierarki
Organisatoriskt lärande
Delaktighet
Partssamverkan

Individnivå

Förändringskompetens
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I Tabell 1 presenteras de begrepp som kan ses som centrala i min analys av
hur mellanchefer i vård och omsorg kan driva ett hållbart utvecklingsarbete –
med utgångspunkt från en organisatorisk nivå. Hur de olika begreppen relaterar till varandra kommer jag att återkomma till i analysen och slutdiskussionen (se kapitel 8-11).

2.4.1

Utgångspunkter för avhandlingen

Flera forskare beskriver mellanchefens roll i vård och omsorg som svårmanövrerad, med otydliga arbetsuppgifter, stort ansvar och motstridiga krav.
Mellancheferna finns i en hierarkisk politiskt styrd organisation. De arbetar
på uppdrag av politiker och befinner sig i ett ”korstryck” mellan den operativa personalens förväntningar och förvaltningsledningens krav. (se t.ex. Drakenberg, 1997; Sundin, 1998; Hagström, 1990; Henning, 2000; Trydegård,
2005). Mellanchefens roll blir till stor del att implementera beslut som redan
är fattade samt att leda och fördela arbetet. Mellanchefens kunskaper och
erfarenheter tas sällan tillvara och används inte på ett effektivt sätt i verksamheten (jfr Sundin, 1998; Trydegård, 2005; m.fl.).
Att arbeta med utvecklingsfrågor ses inte som en naturlig del i mellanchefens uppdrag, och mellancheferna uppfattas inte som viktiga resurser i
utvecklingsarbetet (Ellinger & Bostrom, 2002). Traditionellt sett har inte
mellancheferna någon större påverkan på ekonomisk planering och strategiska utvecklingsfrågor. Dessa frågor ligger ansvarsmässigt högre upp i organisationen. I den planeringen och beslutsprocessen finns inte mellancheferna
med. De finns organisationsmässigt utanför de strategiska och ekonomiska
besluten. Samtidigt har mellancheferna det totala ansvaret för sin egen verksamhet – för budget, personalfrågor och verksamhetsfrågor, samt kontakten
med brukare och anhöriga. För att kunna axla ett sådant ansvar bör frågan
ställas om inte mellanchefen i vård och omsorg bör ha en aktiv roll i utvecklingsarbetet. I så fall kan de bli viktiga och strategiska personer vid planering
och genomförande av både kortsiktiga och långsiktiga mål och utvecklingsprocesser.
Inom offentlig sektor har fokus under senare år varit på effektiviseringar
och besparingar i verksamheten och därmed har intresset för hållbar utveckling inte aktualiserats (jfr Trydegård, 2005; Ekberg, 2006; Barajas, 2006;
Hagström, 1990; Henning, 2000; Socialstyrelsen, 2006c; m.fl.). Det finns
även forskning som visar på att det är ett fåtal av mellancheferna som själva
ser sig som utvecklare. Mellanchefer menar ofta att de saknar kunskaper
inom området, att utvecklingsarbetet tar för mycket tid från den dagliga driften och att utvecklingsfrågor ansvarsmässigt ligger på stabsfunktionen (Ellin-
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ger & Bostrom, 2002). Mellanchefer med den uppfattningen blir inte drivande i utvecklingsfrågor.
Verksamheten inom vård och omsorg påverkas av att nya behov och nya
krav kommer både från internt och från externt håll, vilket medför att det
finns förväntningar på utveckling och förnyelse från flera håll för att möta
ökade anspråk. Det finns nationella och mer generella frågor – som är väsentliga och som verksamheten måste verkställa – som initierats i och utanför
organisationen, t.ex. av regeringen, riksdagen, Socialstyrelsen, kommunstyrelsen, landstingsfullmäktige, politiska nämnder m.fl. Det finns även utvecklingsområden på den lokala nivån som behöver problematiseras, organiseras
och drivas för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt för brukare, personal, anhöriga m.fl. Kan dessa frågor initieras och drivas ”uppifrån” – från den
strategiska nivån? Eller bör dessa frågor initieras och drivas av mellancheferna i vård och omsorg?
Mellancheferna befinner sig nära den operativa verksamheten, de känner
till problemen och de lokala utvecklingsbehoven. Sundin (1997) menar att
mellancheferna ser andra utvecklingsbehov än vad högre chefer, tjänstemän
och politiker ser och deras uppfattning stämmer inte alltid överens med de
beslut som ska verkställas genom centrala initiativ (SOU 1998; Sundin,
1997). Tidigare forskning inom ledarskap i vård och omsorg har behandlat
mellanchefernas yrkesidentitet och ledarens betydelse för personalens arbetsmiljö och välbefinnande. Chefens egna arbetsförhållanden och villkor har
inte varit i fokus, menar Trydegård (2005).

59

Kapitel 3 Metod

3

Metod

I detta kapitel beskriver jag på vilket sätt jag studerat och fått kunskap om hur
mellanchefer inom vård och omsorg arbetat med verksamhetsutveckling. Jag
har valt att använda flera metoder, och min avsikt har varit att beskriva och
analysera en helhet utifrån olika perspektiv, där skilda metoder kan komplettera varandra. Jag har valt att arbeta enligt en kvalitativ metod med ett interaktivt förhållningssätt. Utgångspunkten har varit att studera faktiska förändringsprocesser där mellancheferna och deras uppfattningar varit i centrum,
men jag har även tagit del av andra personalgruppers synpunkter och tolkningar. Jag har funnits med i olika sammanhang och har därmed kunnat följa
mellanchefernas arbete med utvecklingsfrågor.
En central ambition har varit att förklara de bakomliggande mekanismerna för mellanchefernas möjligheter att driva ett hållbart utvecklingsarbete.
Jag har utgått från en abduktiv ansats, dvs. teorin har vuxit fram inom ramen
för en interaktiv lär- och utvecklingsprocess i ett samspel med gjorda empiriska erfarenheter under hela forskningsprocessen.
De olika metoderna har växlat över tid, men de har delvis löpt parallellt.
Forskningsansatsen har varit öppen och med ett interaktivt förhållningssätt,
där metoderna har utvecklats efter hand i samråd med de centrala parterna
och mellancheferna på berörda arbetsplatser. Det har varit svårt att exakt
beskriva vad hur begrepp och teorier har utvecklats. Sammantaget har de
olika metoderna bidragit till att mellanchefernas förutsättningar för att driva
hållbart utvecklingsarbete har blivit mer allsidigt och ingående belysta.

3.1

En kvalitativ metod

Den kvalitativa forskningen är tolkningsinriktad, och förståelsen ligger på
den omedelbara och uppfattade verkligheten. Ofta studeras de processer varmed den sociala verkligheten konstrueras i ett samspel mellan individer
(Bryman, 2001; Larsson, 1986). Det handlar om att studera vad som sker
över tid och hur människor skapar innebörd och mening i sina liv. Innebörderna finns i människors erfarenheter och blir på detta sätt synliggjorda (Merriam, 1994).
Den kvalitativa forskningens grundläggande drag är, enligt Alvesson och
Deetz (2000), att beskriva och analysera kulturen och beteendet hos människor och grupper med utgångspunkt från dem som studeras. Larsson (1986)
beskriver kvalitativ metod som att beskriva egenskaper hos något – hur det är
beskaffat (jfr Starrin & Svensson, 1994).
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Mitt val att använda kvalitativ metod bygger på mitt intresse av att studera hur mellancheferna beskriver och upplever sina förutsättningar för att bedriva ett hållbart utvecklingsarbete. Utgångspunkten i min forskning bygger
på mellanchefernas uppfattning om hur de kan påverka utvecklingsarbetet på
den egna arbetsplatsen. Starrin och Svensson (1994) menar att den kvalitativa
analysen identifierar olika delar som är relaterade till varandra. Därmed kan
en fördjupad förståelse skapas genom interaktionen mellan olika aktörer och
tolkningar. I min studie har olika aktörer tillsammans, genom gemensamt
lärande och reflektion, lyft viktiga organisatoriska mekanismer som har betydelse för mellanchefernas möjlighet att arbeta med verksamhetsutveckling.
En kvalitativ metod syftar framförallt till att upptäcka samband snarare
än att verifiera dem. Den kvalitativa metoden är utforskande och har en öppen karaktär. Teorin används för att få kunskaper som relaterar till och fördjupar tidigare forskning – för att kunna ringa in forskningsfrågan – och få en
förförståelse kring området (Bryman, 2002).
Den kritik som riktas mot kvalitativ forskning menar att det finns problem med generaliserbarheten och representativiteten i en mer begränsad och
förståelseinriktad ansats. Kvalitativ forskning har inte ambitionen att generalisera resultaten, men kan ändå fungera som ett inslag i sådan ansats -– som
ett första steg. Bryman (2002) menar att resultaten av kvalitativ forskning ska
kopplas till en långsiktig teoriutveckling. Detta har varit min ambition, och
på det sättet har den kvalitativa ansatsen varit en ingång för att skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbildning inom ramen för ett långsiktigt
nationellt FoU-projekt. Den kvalitativa metoden behöver dock inte begränsas
till förståelse, utan kan även innefatta förklaringar (se Ricoeur, 1992).

3.1.1

Triangulering

Triangulering innebär att olika metoder används vid studier av sociala fenomen, och det innebär att studera samma fenomen på olika sätt. Den kvalitativa forskaren använder sig ofta av olika metoder i samma undersökning, och
metoderna inriktar sig på hur individer tolkar och uppfattar sin sociala verklighet (Bryman, 2002).
Det finns olika typer av triangulering. Jag har använt metodtriangulering,
som innebär att olika datainsamlingsmetoder har använts i samma forskningsprojekt (Högberg, 2007). I min studie har jag använt olika metoder,
såsom intervjuer, ”critical incident”, reflektions-PM och analysseminarier (se
avsnitt 3.3.3).
Jag har även använt datatriangulering så att olika respondenter har hörts
om samma forskningsproblem (Högberg, 2007). I min studie har det huvudsakligen varit sex mellanchefer som varit huvudinformanter och som deltagit
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i de olika datainsamlingsmetoderna. Det har även funnits andra respondenter
än mellancheferna, t.ex. fackliga representanter, medarbetare, personalchefer,
utvecklingsledare, verksamhetschefer m.fl. Under hela forskningsprocessen
har forskningsfrågan diskuterats och ventilerats i olika sammanhang i de
gemensamma aktiviteterna som projektet ”Arbetsplatslärande inom vårdoch omsorgssektorn” genomförde. Syftet med triangulering är att kunna
spegla resultaten från de olika metoderna mot varandra för att därmed belysa
forskningsfrågan utifrån skilda perspektiv. Bryman (2002) anser att triangulering används för att dubbelkontrollera resultaten från en metod mot en annan.
På det sättet ökar tilltron till forskningsresultaten.
Triangulering bygger på tanken att alla metoder är ofullständiga och har
sina brister. Genom att använda flera av dessa ofullständiga metoder minskar
risken för feltolkningar och undersökningens tillförlitlighet ökar. Triangulering minimerar felaktiga framställningar och underlättar tolkningar av sociala
situationer (Bryman, 2002; Jensen, 1995).
Nackdelarna med triangulering är att datamaterialet kan bli ohanterligt
och stort, och detta är både tid- och resurskrävande (Bryman, 2002; Jensen,
1995).

3.2

En interaktiv ansats

Min metod har utgått från ett interaktivt förhållningssätt, där den interaktiva
forskningens syfte är att skapa ett gemensamt lärande mellan deltagare och
forskare i hela forskningsprocessen – från problemformulering till analys och
spridning av resultaten (Svensson & Aagaard Nielsen, 2006). Att forska med
– som den interaktiva forskningen strävar efter – innebär att forska tillsammans med de berörda i hela FoU-processen. Syftet är dubbelt – dels att stödja
en utveckling i praktiken, dels – och framför allt – att få en bättre teoriutveckling inom forskningen (Svensson m.fl., 2002).
Den interaktiva forskningsprocessen är inte något som fungerar per automatik på alla arbetsplatser och för alla forskare, utan den måste organiseras
och den kräver en särskild metodkompetens. Utgångspunkten är att arrangera
den interaktiva forskningen som en lärprocess, där den gemensamma kunskapsbildningen är central. Det innebär att synen på kunskap i den interaktiva
forskningen skiljer sig från den traditionella forskningen, där den praktiska
erfarenhetsbaserade kunskapen inte har samma värde som den teoretiska
(Vänje, 2005). Inom ramen för en gemensam kunskapsbildning kan brister i
deltagarnas – men också i forskarens – begränsade förståelse överskridas,
genom att kritiska frågor formuleras gemensamt.
Min forskning har i vissa avseenden legat nära aktionsforskningen, som
är en metod som mer lämpar sig för att stödja förändringsarbeten, speciellt
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vid studier av lokala utvecklingsprocesser. Det finns dock vissa svårigheter
med aktionsforskningen. Forskaren får en utvecklarroll och blir involverad i
processerna. Det kan uppstå svårigheter genom att forskaren blir alltför involverad, vilket kan försvåra en kritisk analys. Det finns en risk att den teoretiska kunskapsbildningen försvagas till förmån för den praktiska utvecklingen
(Svensson m.fl., 2007). Jag instämmer i dessa slutsatser. När man befinner
sig i ett utvecklingsprojekt, som man som forskare har ett eget ansvar för att
stödja, kan det vara svårt att skilja rollerna åt. Svårigheterna blir än större för
en doktorand som måste genomföra ett antal kurser parallellt med avhandlingsarbetet.
I den interaktiva ansatsen är både forskaren och de medverkande involverade i att utforska olika problemområden. Båda är engagerade i en gemensam
lärprocess och ett kritiskt analysarbete. Tillsammans prövar de olika förklaringar på problemen, och försöker förstå samband och orsaker i forskningsprocessen. Den kunskap som produceras är både praktisk och teoretisk (Aagaard Nielsen & Svensson, 2006).

Forskare
Gemensam
kunskapsbildning
Problemdefinition
Val av metoder
Analys
Presentation och spridning av resultat
Deltagare

Akademiska resultat
Papers, artiklar,
böcker
Nya teorier, begrepp
Nya metoder
Nya kurser
Användbarhet
I organisationen eller
för individen
Nya insikter, kontakter, förändring och
utveckling

Figur 1 Illustration av den interaktiva forskningsprocessen (Larsson, 2007, jfr
Svensson, 2002, 2006)

Figur 1 illustrerar den interaktiva forskningsprocessen där forskare och deltagare går in i processen – i den gemensamma kunskapsbildningen – med olika
roller, syften och intressen. Det finns ett praktiksystem och ett forskningssystem med olika kunskaper och bakgrunder som samverkar med varandra. Det
gemensamma intresset är att kunna förklara och förstå ett fenomen. Det finns
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en tydlig uppdelning av ansvar, kompetens och befogenheter mellan forskare
och deltagare inom ramen för den samverkan som sker. Syftet är att både
producera forskningsresultat av god vetenskaplig kvalitet och praktiskt användbara resultat, vilka utgör en bas för förändringar i verksamheten. I inledningen träffas forskaren och deltagarna för gemensam diskussion för att hitta
frågeställningar som båda finner intressanta. Frågeställningarna styr sedan
forskarens val av teoretisk referensram, arbetsformer, datainsamling och den
följande analysen. Resultaten diskuteras, tolkas och konceptualiseras i en
gemensam process. Det operativa ansvaret att genomföra praktiska förändringar i verksamheten ligger på deltagarna från de medverkande organisationerna (Svensson m.fl., 2007; Larsson, 2007; Svensson m.fl., 2002; Svensson,
2006).
Den interaktiva forskningen tilltalar mig, eftersom det finns en dimension
av utveckling och förändring. Det är stimulerande att kunna stödja en utveckling samtidigt som ny kunskap tas fram. Framförallt anser jag att en forskning som bygger på ett interaktivt förhållningssätt kommer att ge resultat i
praktiken. Det är viktigt för mig att min forskning inte blir en ”hyllvärmare”,
utan att den bidrar till utveckling i den konkreta vardagen. Förutsättningen –
och det avgörande – är dock att forskningen leder till en fördjupad förståelse
och en kritisk analys. Den interaktiva forskningen strävar efter att skapa en
kritiskt reflekterande gemenskap. För deltagarnas del kan en fördjupad analys
av betingelserna för förändring bidra till ett mer hållbart utvecklingsarbete.
Sammanfattningsvis har den interaktiva ansatsen underlättat min forskning genom att få tillgång till deltagarnas tid, genom att få en legitimitet som
gjort att forskningen blivit tagen på allvar; genom närheten och tilliten som
gjort det möjligt att komma ”bakom scenen”; genom möjligheten att få återföra och diskutera resultaten med olika grupper och i olika sammanhang och
genom deltagarnas involvering i analysarbetet som bidragit till förklaringar,
begrepps- och teoriutveckling. Sammantaget bedömer jag att dessa fördelar
har ökat validiteten i min forskning genom den gemensamma analysen och
kunskapsbildningen (jfr Eikeland, 2006). Flera av dessa fördelar kan uppnås
med andra forskningsmetoder, t.ex. med aktionsforskning och etnografisk
metod. Den interaktiva forskningen har dock mera fokus på den gemensamma kunskapsbildningen, där det analytiska förhållningssättet är centralt. Ambitionen är att söka mekanismer till de fenomen som studeras, och därmed
finns en starkare strävan efter att – i en viss mening – generalisera resultaten.
Forskningen syftar inte till att driva någon utveckling, utan forskaren ska
samverka med utvecklingsstödjare i de berörda organisationerna, vilket ger
ett större utrymme för egen och gemensam teoriutveckling.
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3.2.1

Forskarrollen

Forskarrollen i interaktiv forskning är krävande och utmanande. Som forskare bjuder man in deltagare till att vara kritiska och ifrågasättande även mot
forskningen och forskaren. I den interaktiva forskarrollen ingår att skapa
ömsesidiga relationer som bygger på tillit samt ett öppet och tillåtande klimat. Det handlar även om att kunna erkänna intressekonflikter och våga hävda forskarens rätt att kritiskt granska material. Forskaren måste acceptera att
själv bli granskad (Svensson m.fl., 2007).
Inom APeL-FoU, som varit stödmottagare för projektet, har det funnits
en utvecklingsledare som jag samarbetat med. Inom APeL-FoU finns en tydlig uppdelning mellan, forskarrollen och utvecklarrollen (se Figur 1). Dessa
roller är svåra att förena, men även svåra att skilja åt. Forskarrollen handlar
om att ge stöd till deltagarna i deras lärprocesser inom ramen för en gemensam kunskapsbildning. Utvecklarrollen ska också ge stöd, men innebär även
att organisera och administrera vissa utvecklingsprocesser tillsammans med
deltagarna. I ett projekt där forskaren och utvecklaren arbetar nära varandra
är det ibland svårt att skilja rollerna åt, och det kan i vissa fall vara svårt för
forskaren att undvika att bli involverad i utvecklingsprocesserna. Det är än
svårare – men heller inte avsikten – för utvecklaren att undgå att bli involverad i forskningsdelen. Den utvecklingsansvariga inom APeL-FoU, liksom
andra kolleger där, har i vissa sammanhang fungerat som medforskare. Syftet
har varit att tillsammans utveckla begrepp, göra tolkningar och analysera
resultat under forskningsprocessen. Ett nära forskningssamarbete innebär ett
organisatoriskt lärande för APeL-FoU:s del, vilket är utgångspunkten för
verksamheten där (se www.apel-fou.se).
Vad betyder det att jag tillhört en FoU-enhet under mitt avhandlingsarbete? Jag menar att kvalitén och validiteten i forskningen har stärkts. Jag har
fått tillgång till ett svårforskat område. Mitt arbete har haft en hög legitimitet
genom APeL-FoU:s kontakter och starka partsförankring. Den starka uppslutningen i projektet gav förutsättningar för en interaktiv ansats och därmed
en mer robust kunskap (Gunnarsson, 2006). Öppenhet gjorde forskningsprocessen mer genomskinlig och tolkning mer tillförlitlig, dvs. gav en högre
validitet (jfr Eikeland, 2006). En annan fördel med att tillhöra en FoU-enhet
är den kraftigt förstärkta handledning som jag haft tillgång till. Seminarier,
som anordnats av APeL-FoU, med ledande forskare inom området lärande
och organisationsutveckling har också varit en tillgång i min forskning, särskilt som de har genomförts i mindre grupper och med en hög grad av interaktivitet.
Det finns både för- och nackdelar med att tillhöra en FoU-enhet av det
här slaget. En svårighet har varit att det inte funnits någon basfinansiering för
forskarutbildningen. APeL-FoU:s verksamhet är helt finansierad av externa
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uppdrag, och det blir därför i vissa situationer svårt att skapa utrymme för att
delta i doktorandkurser inom ramen för FoU-projekten, samt att få sammanhängande perioder för avhandlingsarbetet. Kopplingen mellan FoU-arbetet i
APeL-FoU och Linköpings universitet har varit en grundförutsättning för att
bedriva forskning av hög kvalitet. Vid universitet har det funnits ett stöd för
att bedriva en interaktiv forskningsansats, och där har jag kunnat träffa kolleger med detta perspektiv.
Mina erfarenheter visar på värdet av att hålla isär forskar- och utvecklarrollen. De olika rollerna bör tydliggöras, menar bl.a. Davies (1999) och
Svensson m.fl. (2002), så att forskaren inte blir en i arbetslaget, utan kan
behålla en kritisk distans. Samarbetet inom ramen för en interaktiv ansats
bygger på att deltagarna och forskaren har olika roller som kompletterar varandra.
En central ambition har varit att komma nära deltagarna och utvecklingsprocesserna. Den interaktiva forskningen ger forskaren tillgång till närhet och
förståelse utifrån deltagarnas perspektiv. Goffman beskriver betydelsen av att
ha tillträde till det ”bakre rummet”. Deltagarna lägger där av sina roller och
ger en omaskerad bild av sin verklighet (Goffman, 1974). Forskaren får sällan tillgång till värdefull information om inte deltagaren vet att forskaren i
utbyte kan ge konkret hjälp och stöd (Svensson m.fl., 2002). Det speciella
med en interaktiv forskning är att få deltagarna att se på sin verklighet med
distans. Den kritiska reflektionen – bl.a. i form av olika analysseminarier och
reflektions-PM – ger stöd för en sådan distanseringen.

3.2.2

En gemensam kunskapsbas

Forskarrollen har inneburit att vara ifrågasättande och att utmana mellanchefernas omedelbara och oreflekterade uppfattningar. Mellancheferna har upplevt detta både krävande och jobbigt i perioder, men ifrågasättandet har starkt
bidragit till det gemensamma lärandet. Forskaren har inte enbart haft för avsikt att samla in kunskap, utan även förväntat sig att deltagarna kan bidra till
en fördjupad förståelse och analys. Mellancheferna har fått frågor kring – och
förväntats kunna argumentera för – hur de gör och varför de gör som de gör,
samt om de kan se att något bör förändras, och i så fall hur det ska gå till.
Den gemensamma kunskapsbildningen innebär att upptäcka, experimentera
och få ny kunskap som är användbar både för forskaren och för praktikern
(Svensson m.fl., 2002).
Genom ”critical incident”-metoden och reflektions-PM har mellancheferna fått distans till vad de gjort. Tillsammans har en teoriutveckling skett
genom att praktiken har satts in i ett annat sammanhang – en form av abduktiv slutledning – och kopplats till teorier och begrepp. Genom den gemen-
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samma analysen har deltagarna fått ny kunskap om viktiga mekanismer för
att driva utvecklingsarbete. Genom att de fått en teoretisk plattform att stå på
har deras medvetenhet och drivkraft om utvecklingsarbete ökat. Det har i
flera fall bidragit till att mellancheferna gått från vetande till handling.
Deltagarnas medverkan i forskningsprocessen har medfört svårighet på
grund av att de har haft brist på tid för gemensam analys. Konsekvenserna
har varit att deltagarna inte hunnit reflektera och analysera så mycket på egen
hand. Analysen skedde i den gemensamma dialogen mellan forskaren och
deltagaren i en reflekterande gemenskap (jfr Schön, 1983, 1987; Argyris
m.fl., 1985). Den gemensamma kunskapsbildningen förutsätter ett nära samspel mellan forskaren och deltagarna (se avsnitt 3.2.3). Syftet är att analysarbetet ska bli mer kreativt, insiktsfullt och nyskapande (Svensson m.fl., 2002;
Aagaard Nielsen & Svensson, 2006). Som jag berört ovan är det inte lätt att
skapa en sådan kritisk reflektion. I projektet misslyckades vi med detta när
det gällde genusfrågor, trots försök med extern medverkan (se avsnitt 11.4.2).

3.2.3

Närhet och distans

I den interaktiva processen finns forskaren nära deltagarna, både fysiskt och
socialt i olika skeden. Närheten till deltagarna är en förutsättning för den
interaktiva forskningsprocessen vilken både bygger på förståelse och på förklaring. En fråga som forskaren bör ställa sig är på vilket sätt han/hon kan
distansera sig från deltagarnas omedelbara förståelse. Forskning, särskilt
inom ramen för ett utvecklingsarbete, kräver kritisk distans och reflektion
(Aagaard Nielsen & Svensson, 2006).
Davies (1999) framhåller reflexiviteten som ett sätt att hantera dilemman
som forskaren hamnar i när man kommer nära praktiken. Bryman (2002)
beskriver reflexiviteten som en term som används inom metodologin av forskaren för att kunna beskriva konsekvenser av de metoder, värderingar, beslut
och skevheter som kan uppkomma vid studier av den sociala verkligheten.
Adkins (2001) menar att ett sätt att skapa legitimitet i forskningen om den
sociala verkligheten är genom ”self-reflexivity”, att skapa sammanhang mellan texten och den värld som beforskas. Reflexivitet ses som ett motgift till
okritisk realism och relativism (Adkins, 2001). När man tillåts att använda
sig själv blir man kreativ, menar Widerberg (2002). Det innebär att lära sig
mycket om sig själv och om andra, och det handlar mycket om att våga pröva
utifrån egna erfarenheter. Den kollektiva miljön kan då bli ett bra ”växthus”
tillsammans med forskningssubjektet (Widerberg, 2002).
Närheten till deltagare som bedriver en intressant utveckling är en viktig
förutsättning för teoriutveckling. Det bästa sättet att förstå ett fenomen är att
förändra det, menar Lewin (1948). Jonsson (2001) beskriver i sin forskning
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betydelsen av växelverkan mellan närhet och distans. Kontakten med andra
personer med liknande yrken har betydelse för möjligheten att kunna distansera sig. Det ger möjligheter att fördjupa sig i den egna vardagen, samt att
kunna spegla sig i andras vardagliga situation (Jonsson, 2001). Samspelet
mellan den reflekterande praktiken och forskaren – genom t.ex. olika möten,
utvecklingsprocesser, nätverk, samverkan, debatt och utbildning – gör det
möjligt att kombinera fördelarna med närheten, men att ändå kunna ha en
kritisk distans. Att arbeta avskilt och isolerat gynnar inte en forskning som
vill vara nyskapande och relevant, menar Svensson m.fl. (2002).
Reflektionen är dock central, och den kräver distans. Reflexiviteten tydliggör den teoretiska grunden för de tolkningar som forskaren gör (Davies,
1999; Jakobsson, 2007). Det finns samtidigt en styrka i att reflektera tillsammans med deltagarna, vilket både ger uppslag och bidrar till ett mer systematiskt utvecklingsarbete.

3.2.4

Metodologiska och ontologiska utgångspunkter

Den interaktiva forskningens kunskapsteoretiska grund skiljer sig från den
traditionella dualistiska tankestrukturen – där teori och praktik är strikt åtskilda. En strikt uppdelning mellan teori – praktik, förnuft – erfarenhet osv.
är inte meningsfull inom ramen för en beteendevetenskaplig eller samhällsvetenskaplig forskning. Erfarenheten tolkas alltid genom förnuftet och är teoriimpregnerad, och forskningen utgår alltid från en förförståelse (jfr Kuhn,
1979; Popper, 1997). Utgångspunkten i den interaktiva forskningen är den
skapande och handlande människan, vars handlingar uttrycker sig i samhälleliga institutioner och organisationer. I handlingen ingår vetande, känslor,
förnuft, logiskt tänkande, deduktion, generalisering, begreppsbildning – som
en integrerad del av helheten. Teori och praktik blir sammanflätade med varandra, eftersom vi tänker och handlar samtidigt. Det finns endast en verklighet, och människor verkar och handlar alltid i ett samhälle med dess förutsättningar och föreställningar. Denna verklighet är komplicerad och sammansatt och kan beskrivas ur flera olika perspektiv. Utifrån detta synsätt kan man
prata om olika praktiker och teorier: den akademiska teorin, men också den
praktiska teorin (Svensson m.fl., 2002).
En kunskapsteori som tar sin utgångspunkt i handlandet är pragmatismen, och den kan fungera som en tolkningsram för en forskning som är erfarenhetsbaserad och som eftersträvar jämlika relationer. Här görs ingen tydlig
eller absolut uppdelning mellan det subjektiva och objektiva, mellan förståelse och handling eller mellan individ och samhälle. Erfarenheterna länkas till
teorin genom tolkning och analys som förvandlas till en systematiserad och
reflekterad kunskap. Med teorins hjälp kan mening och förståelse skapas

68

Kapitel 3 Metod

genom att undersöka, experimentera och praktiskt pröva (Svensson, 2006;
Svensson m.fl., 2002). Den praktiska verkligheten blir utgångspunkten för
det teoretiska arbetet. Teorin kan vägleda teoriutvecklingen, men får inte
mekaniskt styra den (Svensson m.fl., 2002).
Pragmatismen har sina fördelar för en interaktiv forskning, men den har
även sina begränsningar. Därför utgör den kritiska realismen ett värdefullt
komplement till pragmatismen (Danermark m.fl., 2003; Svensson m.fl.,
2002).
Den kritiska realismen betonar att det finns starka mekanismer i samhället som påverkar aktörerna oberoende av deras kunskap om dessa mekanismer. En viktig uppgift för forskningen är att synliggöra dessa mekanismer
och förklara hur olika förhållanden (strukturer, mönster, regelsystem) i samhället begränsar eller möjliggör människors handlande (Svensson m.fl., 2002;
Danermark m.fl., 2003). Den kritiska realismen vill gå från en ”ytlig” till en
”djupare” förståelse, det handlar om att gå från konkreta händelser till mer
underliggande mekanismer, att gå från vardagsförståelse till att söka förklaringar i de underliggande mekanismerna (Danermark m.fl., 2003; Jakobsson,
2007). Dessa mekanismer är inte synliga, utan måste förstås med hjälp av
teorier och begrepp som ger sammanhang och visar på samband, och de blir
därför ett hjälpmedel i tolkning, reflektion och analys (Svensson & Aagaard
Nielsen, 2006). I min studie har jag fokuserat på organisatoriska och interorganisatoriska förutsättningar – både formella och informella – för mellanchefernas förutsättningar att driva utvecklingsarbete.
I forskningsprocessen är abduktion ett centralt begrepp. Det innebär att
vetenskapen inte enbart ska beskriva utan ”nybeskriva” och upptäcka sammanhang och ge nya innebörder åt det som är förgivettaget. Fenomenet som
studeras sätts in i ett nytt sammanhang för att uppnå en djupare förståelse.
Abduktion handlar om att växla mellan empiri och teori i en långsiktig kunskapsprocess, där variationen av perspektiv och analysnivåer ger nya förklaringar (Danermark m.fl., 2003; Svensson m.fl., 2002).

3.2.5

Egen bakgrund och erfarenhet

Jag har själv erfarenhet av att arbeta som chef inom vård och omsorg under
16 år och är insatt i många frågor och dilemman som berör mellancheferna i
deras arbete. Jag har arbetat som mellanchef och även som verksamhetsansvarig och chef för mellanchefer. I forskarrollen kan min förförståelse vara
både positiv och negativ.
Förförståelse består av bl.a. egna erfarenheter, ideologiska föreställningar
och språket. Dessa måste införlivas i analysen av det fenomen som studeras
(Danermark m.fl., 2003). Jag ser förförståelsen som en tillgång i min forsk-
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ning, och speciellt i den interaktiva processen mellan forskaren och deltagarna. Min uppfattning är att en interaktiv forskare behöver ha praktisk erfarenhet från arbetslivet för att kunna hantera den interaktiva processen. Det handlar om att förstå de olika mekanismerna som finns på en arbetsplats, både de
uttalade och de outtalade. Det ingår även att skapa relationer med deltagarna,
dvs. att skapa tillit och ett förtroende för forskningen. Relationsbyggandet
mellan forskaren och deltagarna kan ha underlättats genom min förförståelse
och att en trovärdighet mellan parterna i projektet byggdes upp, både lokalt
och centralt. Det har gjort det lättare att få tillträde och komma ”bakom scenen” (Goffman, 1974).
Mellancheferna är en grupp som inte alltid har tillgång till kolleger. De
saknar nära medarbetare och upplever i många fall att de är ensamma i sin
yrkesroll. Kontakten med mig som forskare – som visade intresse för deras
arbetssituation – och som dessutom hade egen erfarenhet från deras yrkesområde och som kunde samtala med dem på ”deras eget språk”, bidrog till en
öppenhet som underlättade datainsamlingen. Jag upplevde att mellancheferna
var förtroliga med mig, och vi kunde samtala om möjligheter, men även om
svåra problem som de upplevde i sina yrkesroller.
Mina egna erfarenheter påverkade mig naturligtvis både i datainsamlingen och analysen, både medvetet och omedvetet. Vid kontakterna med mellancheferna strävade jag efter att ställa kritiska frågor, föra in teoretiska resonemang och väcka en nyfikenhet för forskningsfrågan. Vid dessa möten skedde
en växelverkan mellan teorin och praktiken (Davies, 1999). De samtal som
ägt rum med mellancheferna har inte bara syftat till att få fram intressant
information, utan det har varit öppna samtal där innehållet har skapats av oss
tillsammans. Davies (1999) beskriver detta fenomen i sin forskning, där hon
menar att de intervjuade varken är respondenter eller informanter i traditionell mening, utan medproducenter av viktig kunskap – dvs. det är ett sätt att
forska med, inte på, deltagarna.
Det finns även en risk med att själv ha varit verksam som chef inom vård
och omsorg. Det krävs en medvetenhet och ett kritiskt förhållningssätt från
min sida för att inte falla in i chefsrollen, utan att se situationen utifrån ett
forskningsperspektiv. Det kan också vara en svårighet, när man känner till
området allt för väl, att inte ställa de kritiska frågorna och ifrågasätta det som
sägs. Faran är att resultatet tolkas utifrån forskarens erfarenheter av att vara
chef och inte utifrån vad de intervjuade menar. Det finns även en risk med att
jag tar ”mellanchefernas parti” när det gäller frågor som kan bygga på olika
intressen i en organisation. Jag har själv kommit på mig att jag ofta tänkt som
en mellanchef och tagit parti för deras uppfattningar. I det här fallet är forskarmiljön en nödvändig reträttplats för kritisk distans. Jag kan även se att det
finns fördelar som forskare att känna till det område som ska beforskas. Vid
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de olika mötena som jag haft har jag kunnat gå djupare in på problemområdena och kunnat problematisera de svar jag fått. Genom tillhörigheten till en
FoU-miljö (APeL-FoU) 17 och en forskarutbildning har jag fått hjälp att problematisera min forskarroll och att distansera mig från mina upplevelser.

3.3

Tillvägagångssätt – forskningsprocessen

I avsnittet beskrivs hur forskningsprocessen vuxit fram, från forskningsfrågan, olika datainsamlingsmetoder och analysarbetet som genomförts i en
interaktiv process.

3.3.1

Urval och kort presentation av arbetsplatserna

Nedan görs en kort presentation av de arbetsplatser som deltagit i min forskning och i projektet. För en utförligare beskrivning hänvisas till kapitel 6
samt till bilaga 1.
Urvalet av mellanchefer gjordes utifrån de arbetsplatser som deltog i projektet. Ett önskemål från projektägarna 18 var att det skulle finnas arbetsplatser
både från kommuner och från landsting. Intresset var större från landstingens
sida att delta. En orsak kan vara att landstinget har större erfarenhet av att
arbeta tillsammans med forskare. Det var flera av kommunerna som hoppade
av projektet, och i princip var det enbart Vansbro kommun som var intresserade att delta i början av projektet. Senare har Arvika kommun funnits med i
periferin. Den första tiden i projektet ägnades åt att hitta arbetsplatser som
hade en egen utvecklingskraft och förstod värdet av att delta i ett nätverksprojekt. När arbetsplatserna var identifierade tillfrågades de mellanchefer
som ansvarade för en verksamhet där det fanns en utvecklingspotential om de
ville medverka i forskningen.
De deltagare som medverkat i min studie har i första hand varit mellanchefer inom vård och omsorg från Kärnsjukhuset i Skövde, Dammsdals internatskola och Vansbro kommun. Mellancheferna från dessa arbetsplatser
har deltagit i de datainsamlingsmetoder som beskrivs i detta kapitel. Vansbro
kommun har endast deltagit i vissa delar, såsom arbetsplatsbesök, inledande
17

APeL-FoU är ett regionalt centrum för forskning och utveckling inom arbetsplats
lärande och har sin fysiska placering i Lindesberg med ett 20-tal anställda. Målet
med verksamheten är att utveckla goda arbetsvillkor och hälsosamma arbetsplatser
och den nya kunskapen ska utvecklas i nära samarbete med arbetsplatserna, och att
utveckla hållbara former för arbetsplatslärande. APeL-FoU har en inriktning mot
interaktiv forskning, vilket innebär en nära samverkan mellan teori och praktik.
18
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Svenska Kommunalarbetareförbundet var projektägare och initiativtagare till FoU-projektet.
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intervjuer, ”critical incident”, nationella konferenser i inledningsskedet samt
återföring av gemensam analys. Under projektets gång drabbades kommunen
av omorganisationer – både inom de politiska nämnderna och inom förvaltningsorganisationen (se kapitel 4 och 6). Dessa förändringar ledde till att
mellancheferna inte kunde vara lika aktiva i projektet.
Projektet har haft en öppen ansats och varit partsgemensamt. Därför har
det varit intressant att ta del av andra yrkesgrupper och de fackliga parterna i
projektet och deras erfarenheter kring utvecklingsarbete med fokus på ledarskapet. Det har gett ett bredare perspektiv på mellanchefernas möjligheter att
bedriva verksamhetsutvecklingsarbete. Det har i huvudsak varit sex mellanchefer som jag har intervjuat och följt mer ingående. Fyra har deltagit i intervjuerna samt två har genomfört en egen utvecklingsprocess inom ramen för
partsamverkan i projektet. De övriga deltagarna i projektet har fungerat som
uttolkare och validerare av det material som kommit fram i intervjuer och
reflektions-PM. De har även fungerat som ifrågasättare och kritiska granskare
av grundmaterialet, men mellancheferna är ändå huvudinformanterna.
Varför valdes dessa arbetsplatser ut för min studie? Som nämnts tidigare
fanns det inte så många arbetsplatser i projektet som hade förutsättningar att
delta. Projektet var planerat som ett nätverk, där deltagarna skulle bedriva
egna utvecklingsarbeten med medarbetarnas delaktighet och lärande som en
central strategi. Ett annat gemensamt inslag var en partsamverkan mellan den
lokala arbetsgivaren och de lokala fackliga parterna, där de genom samverkan
skulle stödja det pågående utvecklingsarbetet. Ovanstående arbetsplatser
uppfyllde till vissa delar projektets kriterier för ett hållbart utvecklingsarbete.
Brist på tid och resurser var ett hinder för flera arbetsplatser att delta.
Mellancheferna var hårt belastade av den dagliga driften och hade svårigheter
att frigöra resurser för utvecklingsarbete. Jag uppfattar även att det funnits en
rädsla att delta i projektet hos några mellanchefer. Det har handlat om att
våga ta ett eget ansvar för att driva utveckling samt att utgångspunkten varit
ett underifrånperspektiv med delaktighet och lärande. I några fall var det
utvecklings- eller personalavdelningen som var engagerade och ville delta i
projektet. Det visade sig att dessa enheter genomgående hade svårigheter att
förankra idén på den lokala arbetsplatsen.

3.3.2

Studiens genomförande

Till en början var inte forskningsfrågan så tydligt formulerad. Ledarskapsfrågorna var inte i fokus i projektformuleringen, men fanns med som ett stort
intresseområde från min sida. Efter hand i projektet utkristalliserades frågeställningar kring ledarskapets betydelse, samt de förutsättningar som ledarna
hade för att arbeta med verksamhetsutveckling i sina respektive organisatio-
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ner. Mitt forskningsintresse kunde alltså påverka inriktningen på FoUprojektet.
För datainsamlingen har inledande intervjuer, ”critical incident” och reflektions-PM använts som metoder för att fånga upp mitt intresseområde och
mina forskningsfrågor. Nätverksprojektet hade många aktiviteter, och dessa
sammankomster var en del i den datainsamling som skedde och där analyser
genomfördes. Det resulterade i ett stort och innehållsrikt material som till en
början var svårt att överblicka.
Forskningsprocessen startade med arbetsplatsbesök för att få en uppfattning om verksamheten. Utifrån den kunskap som jag fick genom att vara på
de olika arbetsplatserna konstruerades ett antal intervjufrågor. Intervjuerna
spelades in på band och transkriberades. Intervjumaterialet lästes igenom,
och ett antal mekanismer kunde urskiljas i materialet, där mellancheferna
beskrev möjligheter och hinder för att kunna arbeta med verksamhetsutveckling. Genom de inledande intervjuerna och samtalen enligt ”critical incident”metoden kunde jag synliggöra att organisatoriska villkor hade betydelse för
mellanchefernas möjligheter att driva utvecklingsarbete. För att kunna få en
överblick över resultatet gjordes en indelning i följande tre teman: organisatoriska förutsättningar, interorganisatoriska villkor samt mellanchefernas
individuella förutsättningar, framförallt deras förändringskompetens.
Före och under datainsamlingen genomförde jag litteraturstudier inom
området för att få en teoretisk bas att stå på. Detta fick betydelse för hur intervjufrågorna utformades. Det påverkade även mitt sätt att ställa följdfrågor
och föra resonemang kring metoden ”critical incident”. Utvecklingen av den
teoretiska referensramen har inslag av ett abduktivt arbetssätt, dvs. växelverkan mellan empiri och teoriutveckling under hela projektet.
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2003

2004

2005

2006

Projektslut 31/5

Nationella konferenser 2 gånger per år
Inledande intervjuer

2007

Återkoppling, gem seminarium

Deltagande observationer i Skövde och Vansbro
Återkoppling
Informella samtal

Informella samtal
Styrgruppsmöten fyra gånger / år

Intervju, behovsanalys, återkoppling Dammsdal
Dialogseminarium Dammsdal
Sjukskriven
Critical incident

Analys tillsammans med deltagare

Ledarskapsutbildning

Utveckling i vardagen

Litteraturgenomgång
Skrivarbete

Figur 2 Tidplan för avhandlingsarbetet

Figur 2 beskriver de olika inslagen i det empiriska avhandlingsarbetet över
tid. Vissa inslag har pågått under hela projekttiden och andra inslag har varit
tidsbegränsade.

3.3.3

Metoder för datainsamling

För att kunna få mina frågeställningar väl belysta har min ambition varit att
finnas med i olika sammanhang, där diskussioner förts kring mellanchefers
möjlighet att bedriva utvecklingsarbete. I projektet har lärande och reflektion
varit viktiga begrepp, och en dialog har förts med mellanchefer, fackliga representanter och medarbetare, för att kunna få flera perspektiv belysta. Mellancheferna har dock varit i fokus i mina studier och i den interaktiva uppläggningen av forskningen.
Det interaktiva förhållningssättet förutsätter ett nära samspel mellan forskaren och deltagaren. För att skapa förutsättningar för samspel på flera nivåer
har en kombination av flera forskningsmetoder använts och jag har eftersträvat ett flexibelt arbetssätt. Interaktionen kan inte uppnås med en enda och
bästa forskningsmetod. Interaktiv forskning handlar mer om ett förhållningssätt för att kunna hitta samspel och ingångar mellan parterna på de olika nivåerna i projektet (Svensson m.fl., 2002). Jag har utgått från en öppen ansats,
och de olika metoderna har bestämts i samverkan med deltagarna under projektets gång. Resultatet har jag sedan strukturerats upp i olika teman som
beskriver mellanchefers förutsättningar för att driva utvecklingsarbete.
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Jag kommer att göra en beskrivning av de olika metoderna – hur jag har
arbetat, omfattningen och på vilket sätt metoderna gett kunskaper för min
frågeställning.
3.3.3.1

Arbetsplatsbesök (auskultation)

Senge & Scharmer (2001) menar att den traditionelle forskaren inte tillbringar tillräckligt med tid ute i organisationerna för att förstå praktikens utmaningar. De behöver mera ”input” från praktiken för att på ett djupare sätt
förstå vad som händer där. Att koppla ihop deltagarnas kunskap för att utveckla bättre teorier och metoder kräver en äkta känsla av gemenskap mellan
deltagare och forskare, som baserar sig på ömsesidig förståelse av varandras
mål och behov.
I mitt fall har jag gått bredvid i verksamheten en vecka på tre arbetsplatser, totalt tre veckor (Kärnsjukhuset i Skövde och två arbetsplatser i Vansbro), och på några av arbetsplatserna har jag även deltagit i de praktiska sysslorna. Jag har inte själv tagit egna initiativ, utan bistått med praktisk handräckning till den personal som jag var med. På den fjärde arbetsplatsen (internatskolan) var det inte möjligt att finnas med i verksamheten på grund av
att eleverna blev oroade om det kom nya personer till verksamheten. På den
arbetsplatsen gjordes en behovsanalys genom ett antal intervjuer för att få
kunskap om vardagspraktiken för ledarna och personalen i verksamheten (se
kapitel 7). Resultaten från arbetsplatsbesöken mynnade ut i olika rapporter
som återfördes till de berörda.
Arbetsplatsbesöken var viktiga för mig som forskare för att få egna erfarenheter från och referenser till arbetsplatserna. Det har även varit betydelsefullt för utvecklingsarbetet i stort att mellanchefen och medarbetarna fick
kännedom om forskaren, och det blev därmed tydligt att de ingick i ett utvecklings- och forskningsprojekt. Eftersom arbetsplatserna själva drev egna
utvecklingsarbeten med stöd från projektet var det även betydelsefullt för
medarbetarna att veta i vilket sammanhang de befann sig.
Arbetsplatsbesöken hjälpte mig som forskare att identifiera kontexten
som mellancheferna befann sig i. Det gav även en värdefull insikt för det
kommande gemensamma analysarbetet.
3.3.3.2

Inledande intervjuer

För att få en översiktlig bild av vilken syn mellancheferna hade på utvecklingsarbete, samt hur de såg på sina förutsättningar att bedriva utvecklingsarbete, valde jag att göra inledande intervjuer med de fyra mellanchefer som
var ansvariga för var sitt verksamhetsområde och som blev huvudinformanter
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i studien. Mellancheferna tillfrågades via e-post och telefon om de ville delta
i intervjuerna.
En intervju är i grunden ett strukturerat samtal med ett specifikt syfte att
få information av eller i dialog med intervjupersonen. Forskaren vill få veta
vad någon annan vet, tycker, vill och tänker på inom ett avgränsat område.
Det handlar om att få del av kunskaper som inte kan iakttas direkt. Intervjun
är även viktig när intresse finns för något förgånget som inte kommer att
upprepas (Merriam, 1994).
Intervjuerna i studien kan beskrivas som halvstrukturerade och ett frågeformulär användes som utgångspunkt för intervjuerna (se bilaga 2). De hade
karaktären av en dialog, där samtal fördes kring frågorna ledarskap, lärande
och utvecklingsarbete. Alvesson & Deetz (2000) beskriver vikten av att den
kvalitativa intervjun är öppen och att hänsyn tas till vad intervjupersonen
anser vara relevant och viktigt att beskriva i förhållande till frågeställningen.
Vissa frågor var kopplade till mellanchefernas deltagande i vård- och
omsorgsprojektet. De frågor som ställdes till mellancheferna förutsatte att de
reflekterade över sin roll som ledare. Intervjuerna varade en och en halv till
två timmar. Vid intervjuerna fanns utrymme för dialog, så att en gemensam
förståelse skulle uppnås genom den information som togs fram (jfr Bryman,
2001; Alvesson & Deetz, 2000). Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ordagrant.
Jag inledde intervjuerna med att berätta om mig själv och min egen erfarenhet av att ha varit chef inom området, samt syftet med min forskning.
Mellancheferna förmedlade ett stort intresse av att delta i studien, och de var
positiva till att deras yrkesroll och arbete var i fokus i ett avhandlingsarbete.
De hade en förväntan på, och en förhoppning om, att deras roll som mellanchef skulle bli belyst i forskningen. Intervjuerna var vägledande och viktiga
för att kunna ringa in de områden som cheferna tyckte var betydelsefulla för
att en utveckling och förändring skulle komma till stånd.
Två gruppintervjuer har gjorts med två mellanchefer som startade ett
partsgemensamt utvecklingsarbete på en av de fyra arbetsplatserna (se bilaga
3). Dessutom har informella samtal kring deras arbete förekommit vid olika
träffar där vi mötts i projektet. Intervjuerna har haft dubbla syften, dels för att
samla in information kring hur de arbetat och dels för att bidra till deras egen
kunskapsutveckling kring en partsgemensam arbetsmetod för kompetensutveckling på arbetsplatsen. Cheferna har tillsammans med mig också varit ute
och berättat om förändringsarbetet på seminarier på olika universitet.
Det finns en kritik mot tanken att de ostrukturerade intervjuerna kan
fånga den genuina erfarenheten på ett objektivt sätt. I intervjusituationen
handlar det ofta om att deltagaren vill göra ett bra intryck och få situationen
att fungera. Intervjuer är i sig ingen garanti för tillgång till värdefulla data.
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Ett bra samtal kräver ansträngning och förberedelse. Den sociala normen för
hur man uttrycker sig och forskarens förväntningar har betydelse för intervjuresultatet, menar Alvesson och Deetz (2000). När jag ser tillbaka och minns
de första intervjuerna, så kan jag instämma i ett sådant resonemang. Vid det
första tillfället jag intervjuade mellancheferna handlade mycket om att de
ville göra ett bra intryck, både av sig själva och av verksamheten. Det var en
av anledningarna till att jag valde metoden ”critical incident”, där mellancheferna fick berätta om konkreta händelser som sedan har tolkats och analyserats gemensamt i grupp.
3.3.3.3

Critical incident-metoden

Efter de inledande intervjuerna ville jag gå vidare och utveckla mina frågeställningar. Utifrån de inledande intervjuerna fick jag en grundläggande kunskap kring mellanchefernas förutsättningar för att driva verksamhetsutveckling. Jag beslöt mig för att använda en metod där mellancheferna fick beskriva hur de gör i olika situationer med anknytning till utvecklingsarbetet. Metoden ”critical incident” är en teknik som används för att samla in verbal eller
skriven information om direkta observationer av hur individer handlar. Metoden utvecklades av Flanagan (1954) 19 . Metoden har varit ett värdefullt verktyg för att få kunskap om ledares attityder och förhållningssätt och förutsättningar i organisationen.
En intervjuserie har gjorts med mellancheferna, huvudinformanterna, var
tredje månad under drygt ett år, mellan 2004 och 2005. Jag träffade varje
mellanchef enskilt vid fyra intervjutillfällen och genomförde intervjuer enligt
metoden ”critical incident” Mellancheferna fick ett brev sänt till sig via epost (se bilaga 4). I brevet beskrevs metoden, samt hur de skulle förbereda
sig inför våra träffar. Tid avtalades med var och en genom telefonsamtal och
via e-post.
Samtalen började med att mellancheferna fick berätta om kritiska händelser, positiva eller negativa, som hade påverkat dem som ledare, eller som
hade påverkat personalen och verksamheten, så att en förändring skedde.
Händelsen kunde vara något som nyss hade hänt eller något som hade hänt
tidigare. Utifrån dessa händelser fördes en dialog mellan mig som forskare
och den intervjuade för att få en kritisk reflektion kring händelserna.
Metoden ”critical incident” är en relevant metod för att få kunskap om
hur cheferna arbetar i konkreta situationer, vilka beslut de fattar och hur de
19

Syftet med ”critical incident” metoden var att värdera hur stridspiloternas beteenden inverkade främjande eller hämmande och användes för utbildning av stridspiloter. Händelserna som studerades handlade om specifika beslut och val som ledarna
gjorde (Flanagan 1954; Norman m.fl., 1992).
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leder verksamheten mot utveckling och förändring. Vid strukturerade intervjuer finns en fara att de intervjuade beskriver en situation som ligger i gränslandet mellan hur de gör och hur de skulle vilja göra i olika situationer. Metoden ”critical incident” kräver att de intervjuade reflekterar mera på djupet
över händelserna som beskrivs. Syftet var att få en djupare förståelse av och
en insikt i hur olika händelser påverkade mellancheferna och verksamhetens
utveckling. De intervjuade menade att tekniken gav dem värdefulla kunskaper och insikter i sin egen ledarroll som de inte kunnat få på annat sätt. De
fick möjlighet att i en kritisk reflekterande miljö vända och vrida på sitt eget
handlande som mellanchef i olika situationer. Min uppgift är att ge förutsättningar för deltagarnas reflektion och egna lärande. Vid intervjuerna fanns
utrymme för överläggning, så att en gemensam förståelse skulle uppnås av
den information som togs fram. Det fanns även förutsättningar för mer komplexa och varierande beskrivningar (jfr Bryman, 2001; Alvesson & Deetz,
2000).
Samtliga intervjuer genomfördes på mellanchefernas arbetsplatser, i det
egna arbetsrummet eller i någon angränsande lokal på arbetsplatsen. Vi kunde sitta relativt ostört under intervjuerna.
Samtliga samtal, enligt ”critical incident”-metoden, spelades in på band
och transkriberades ordagrant. Totalt har 16 samtal genomförts. Varje samtal
tog mellan 1,5 och 3 timmar. Olikheten i tid berodde främst på i vilken omfattning som intervjupersonerna använde tiden till att reflektera över frågorna. En av mellancheferna utmärkte sig vid samtliga intervjuer. Hon tog sig
inte tid att reflektera och hon var ofta oförberedd inför våra samtal. Metoden
”critical incident” bygger på att intervjupersonen har förberett sig på vilka
händelser som ska behandlas. Om intervjupersonen känner sig osäker, och
inte vågar reflektera över sig själv och sitt eget arbete, blir det ett hinder i den
interaktiva processen. Tidsbristen har genomgående varit ett problem för
mellancheferna när vi skulle träffas, både enskilt med mig och på de gemensamma träffarna i projektet.
Materialet från ”critical incident” har varit en bas i min avhandling. Det
har gett ett variationsrikt underlag som har analyserats, använts och vidareutvecklats genom de övriga datainsamlingsmetoderna och aktiviteterna i projektet. ”Critical incident” var en metod som problematiserade chefernas erfarenheter mera på djupet. Här fick mellancheferna berätta hur de arbetade med
händelser i sin verksamhet som bidragit till någon form av utvecklingsprocesser för dem som ledare eller för verksamheten. Yukl (2002) menar att
”critical incident” är en metod som kan fungera som en ”bro” mellan den
beskrivande forskningen om vad en ledare gör och för att kunna förstå faktiska beteenden. Metoden är speciellt användbar i undersökningar i situationsrelaterat beteende hos en ledare (Yukl, 2002).
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3.3.3.4

Reflektions-PM

Två utbildningar anordnades som en del i projektet, nämligen ”Lärande ledarskap” och ”Utveckling i vardagen”. Utbildningarna har varit processinriktade på så sätt att deltagarna fått använda sig av sina egna erfarenheter och
kunnat utnyttja sina pågående utvecklingsarbeten som exempel i relation till
olika teoretiska perspektiv. Det var en partsgemensam nationell utbildning,
där chefer, utvecklare och fackliga företrädare deltog, vilket är närmast unikt.
Utvecklingsprocesserna har varit organiserade genom att deltagarna fått frågor kring aktuella områden som de reflekterat kring och tagit ställning till,
både vid skrivandet av reflektions-PM, vid utbildningstillfällena och i seminarierna. Deltagarna fick en beskrivning av vad ett reflektions-PM skulle
innehålla (se bilaga 5). Totalt har ca 150 reflektions-PM skrivits under utbildningarna.
Deltagarna i utbildningen (30 personer) representerade flera nivåer i organisationen, såsom chefer av olika slag, fackliga representanter och medarbetare som var engagerade i utvecklingsprocesserna. Efter varje kurstillfälle
har varje deltagare skrivit ett reflektions-PM, som sedan använts som underlag vid nästkommande utbildningstillfälle. Deltagarna fick frågeställningar
som skulle bidra till en kritisk reflektion inför skrivandet av reflektions-PM.
Frågeställningarna var kopplade till det som behandlades under kurstillfället.
Vid varje utbildningstillfälle har en senior forskare haft ett seminarium kring
aktuella ämnen i anslutning till utvecklingsarbete och lärande. Jag har presenterat teorier på utbildningen som diskuterats och analyserats gemensamt.
Utbildningarna har innehållsmässigt behandlat olika dilemman som ledare
kan ställas inför när de arbetar med utvecklingsfrågor. I och med det har reflektions-PM blivit en av flera metoder i datainsamlingen.
I sina reflektions-PM har deltagarna delvis utvecklat de metoder och förhållningssätt som lyfts i intervjuerna och i ”critical incident”-samtalen. Det
har gett en fördjupning kring mina frågeställningar, men även bidragit till nya
perspektiv genom dialogen med övriga deltagare i utbildningen. Flera av
deltagarna har inte varit chefer, men har på olika sätt bidragit till förståelsen
av mellanchefernas förutsättningar. De är en del av den kontext som mellancheferna verkar inom.
Metoden har präglats av ett interaktivt förhållningssätt. Det har skett en
dialog, gemensam reflektion och interaktion mellan forskaren och deltagarna,
både i samtal och genom det skrivna ordet. I reflektions-PM har deltagarna
kopplat ihop det egna utvecklingsarbetet med teorin. Forskningsmetoden har
bidragit till en omfattande gemensam kunskapsbildning mellan deltagarna
sinsemellan och med forskaren.
Deltagarna fick ta del av varandras PM via e-post, och några av deltagarna gav varandra respons via e-post. En återkoppling gjordes av kursledningen

79

Kapitel 3 Metod

till deltagarna vid varje tillfälle. Vid detta senare tillfälle gavs det ytterligare
en möjlighet att reflektera över varandras reflektioner. En gemensam diskussion ägde rum, och deltagarna hade möjlighet att ta upp något som de själva
eller någon annan hade skrivit.
Mina teoretiska inspel under utbildningen med kopplingar till litteraturen
har bidragit till att en analysmodell vuxit fram om hur ett framtida ledarskap
kan se ut.
Utbildningarna har även betytt att flera mellanchefer kommit igång och
provat nya metoder och arbetssätt för verksamhetsutveckling. Den interaktiva
forskningen har som ett av sina syften att den ska leda till en förändring på
praktikernivån (Svensson & Aagaard Nielsen, 2006). Utvecklingsarbetena
har varit av olika omfattning, allt från att arbeta individinriktat med enskilda
medarbetare till att förändra en hel organisation (se kapitel 7). Genom att
mellancheferna har utvecklats och fått nya kunskaper har även min empiri
utvecklats och förändrats över tid. Denna sammanvävda lär- och utvecklingsprocess har varit ett inslag i den interaktiva forskningsansatsen.
Vid genomförandet av utbildningarna arbetade utvecklaren (från APeLFoU) och forskaren nära varandra. I vissa fall var det svårt att skilja våra
roller åt. Utvecklaren har ett teoretiskt intresse och en stor erfarenhet av att
driva och analysera utvecklingsprocesser. I detta fall kan man tala om en
gemensam kunskapsbildning i kollegiala former.

3.3.4

Metoder för gemensam analys

I detta avsnitt beskrivs de olika aktiviteterna som anordnats genom projektet
”Arbetsplatslärande inom vård- och omsorgssektorn”. Aktiviteterna har haft
stor betydelse för analys och validering av forskningsresultaten. De har även
haft betydelse för mellanchefernas egen lär- och utvecklingsprocess.
3.3.4.1

Nationella konferenser i projektet

Medarbetare från APeL-FoU samt representanter från styrgruppen var med
och planerade och genomförde konferenserna. De var särskilt aktiva i den
gemensamma kunskapsbildningen och interaktionen.
Två gånger per år (totalt sju gånger) arrangerades nationella konferenser,
där de centrala parterna, APeL-FoU och alla arbetsplatser var inbjudna, med
deltagare från olika nivåer i organisationerna. De nationella konferenserna
skulle vara en mötesplats mellan de olika arbetsplatserna för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan deltagarna och organisationerna i utvecklingsprojektet. De olika temana för konferenserna bestämdes utifrån deltagarnas behov, och konferenserna var förlagda till olika arbetsplatser i projektet. Deltagarna har själva kommit med förslag till teman som de haft behov
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av att få belysta utifrån sina egna utvecklingsprojekt. Några exempel på teman var följande: Hur bygger man in ett lärande i utvecklingsarbete? Hur
skapas förutsättningar för lärprocesser? Hur kan reflektion utveckla arbetet?
Vid dessa träffar togs nya kontakter, och de olika arbetsplatserna lärde av
varandras erfarenheter och olika perspektiv. Deltagarna fick även kritiskt
granska sin egen verksamhet genom interaktion med övriga deltagare. Det
har inte enbart skett ett erfarenhetsutbyte mellan projektdeltagarna, utan det
har även skett ett kritiskt lärande mellan deltagarna och externa medverkande
på de nationella konferenserna. Ett exempel är det erfarenhetsutbyte som
Hässleholms sjukhus haft med flera arbetsplatser (se avsnitt 5.4).
De nationella konferenserna var viktiga, eftersom deltagare från olika arbetsplatser fick möjlighet att träffas. Det är inte vanligt inom vård och omsorg att ett sådant utbyte sker med deltagare från arbetsplatsnivån. Deltagarna
fick nya perspektiv, något som underlättade vår gemensamma analys.
3.3.4.2

Återföring och gemensam analys

Efter de inledande intervjuerna har ett seminarium genomförts med de fyra
mellancheferna och mig som forskare, där en gemensam analys och reflektion av resultatet gjorts. Denna träff genomfördes utanför deras egen arbetsplats.
Efter varje intervju, samtal enligt ”critical incident” och reflektions-PM
gjordes en återkoppling på det som deltagarna lyft fram i de olika metoderna.
Återkoppling har gjorts genom att materialet har skickats till deltagarna via epost. Totalt har det varit tolv återkopplingar under tiden. Vid varje tillfälle
har några frågeställningar skickats med som haft anknytning till mina frågeställningar i forskningen. Jag har sedan ringt upp varje deltagare enskilt, och
vi har tillsammans tolkat och analyserat resultatet. De intervjuade mellancheferna fick dels respons på sina egna resultat, men även respons på det gemensamma slutliga resultatet. Dessa tillfällen har bidragit till att empirin analyserats ytterligare en gång och nya aspekter har kommit fram. Återföringen har
varit viktig för den gemensamma kunskapsbildningen.
En analysträff genomfördes med en mellanchef i hennes hem. Mellanchefen var väl förberedd vid det tillfället och det fanns gott om tid. Även vid
det första gemensamma seminariet fanns gott om tid för den gemensamma
analysen av materialet. De analysträffar som varit utanför deras arbetsplatser
har präglats av en lugnare atmosfär och mer tid har funnits för gemensam
dialog och reflektion.
Vid intervjuerna med de mellanchefer som genomförde det partsgemensamma utvecklingsarbetet gjordes en gemensam analys av materialet tillsammans med dem på deras egen arbetsplats vid två tillfällen. Materialet har
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även analyserats tillsammans med övriga mellanchefer på den arbetsplatsen.
Den gemensamma kunskapsbildningen har bidragit till att en ”modell” har
utvecklats för partsgemensamt utvecklingsarbete (se kapitel 7).
Rapporten från behovsanalysen på en av arbetsplatserna var ett resultat
av en interaktiv process, där två interna delseminarier genomfördes, samt ett
slutseminarium, där personal och ledning bjudits in att vara med att tolka och
analysera de frågeställningar som väckts i samtal om behov av utveckling.
Detta forum för gemensam analys var något som inte hade förekommit tidigare. Det innebar att arbetsgivaren och de anställda nu kunde föra en gemensam diskussion om problemområden som medarbetarna pekat på. Den gemensamma kunskapsbildningen handlade vid detta tillfälle om att lyfta fram
deltagarnas erfarenheter och erbjuda tillfällen för gemensam reflektion. Forskarens roll blev inte bara att ”vaska fram” empiri, utan även att analysera den
tillsammans med deltagarna. Det gjorde att deltagarna blev mer involverade
både i analysen och i problemlösningen.
I den gemensamma analysen belystes och utvecklades försök till slutsatser och förklaringar. En gemensam tolkningsram togs fram som visar viktiga
områden som har betydelse för ledares möjligheter att arbeta med utveckling.
Tolkningsramen har funnits med tidigt, men utvecklats och förändrats under
tiden.
3.3.4.3

Informella samtal

Under hela projektet har informella samtal förts med mellanchefer, fackliga
företrädare, medarbetare och representanter från styrgruppen. Vi har träffats i
olika sammanhang, och de flesta tillfällena har varit utanför deras egen arbetsplats, dvs. på neutral mark.
Forskningen visar att möjligheten att träffas och göra intervjuer på neutral mark har betydelse för hur deltagarna svarar. Svaren blir mer öppna och
friare och inte lika politiskt korrekta, menar Alvesson och Deetz (2000).
Den slutsatsen stämmer väl med mina upplevelser vid datainsamlingen.
De informella samtalen har engagerat många, och jag har i dessa sammanhang fått de mer direkta och oreflekterade frågorna. Den dialogen har sedan
fört mig vidare i min egen reflektion, och den har gett mig nya perspektiv och
infallsvinklar på det material som var insamlat, men dialogen har även lett
fram till nya frågeställningar.
De informella samtalen kan liknas vid etnografiska intervjuer, där syftet
är att se världen med den persons ögon som samtalet förs med (Ely m.fl.,
1993). Vid de informella samtalen har jag fått möjlighet att komma närmare
frågeställningen och få flera perspektiv på de fenomen som studerats.
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3.3.4.4

Styrgruppsmöten

Styrgruppsmöten genomfördes fyra gånger per år, totalt sexton möten, och de
personer som initierade projektet har funnits med i styrgruppen under hela
projekttiden. Det har varit två representanter från Sveriges Kommuner och
Landsting, en representant från Svenska Kommunalarbetarförbundet och en
representant från Trygghetsfonden. Från APeL-FoU har en projektledare och
en forskningsassistent medverkat, samt forskningsledaren för projektet. Vid
dessa möten har en planering gjorts för gemensamma aktiviteter i projektet.
Det har förts en kontinuerlig dialog och utvärdering av de insatser som gjorts
och den utveckling som skett ute på arbetsplatserna. Styrgruppens representanter har funnits med i projektets aktiviteter, följt utvärderingen, kommenterat forskningsresultaten löpande och medverkat vid skrivandet av slutrapporten i projektet.
De centrala parterna har haft stor betydelse för projektets legitimitet. Det
har varit viktigt att projektresultatet varit efterfrågat på central nivå och att
det skulle spridas och efterfrågas i andra sammanhang. De centrala parterna
har haft en stor kännedom om området med många värdefulla kontakter som
varit till nytta för mig som forskare, men även för projektet som helhet. De
har även gett viktiga bidrag till tolkningen av resultaten och generaliserbarheten av dessa inom vård- och omsorgssektorn.
För mig som forskare har det varit en unik möjlighet att få arbeta tillsammans med de centrala parterna på nationell nivå. Det är värdefullt att det
finns ett intresse hos dem – och att forskningsfrågan fortfarande är aktuell –
för att studera mellanchefernas möjligheter att driva utvecklingsarbete. De
har kunskaper och insikter om hur det ser ut i verksamheterna och har värdefulla kontakter med andra. Min förhoppning är att de kunskaper som utvecklats genom min forskning och genom projektet kan spridas och bli en grund
för ett fortsatt arbete inom området.
3.3.4.5

Avslutningskonferens i projektet

Projektet avslutades med en konferens under två dagar. Till denna bjöds alla
in som på ett eller annat sätt deltagit i projektet, och det var ett 40-tal personer som deltog. Avslutningskonferensen blev även det tillfälle där utbildningen ”Utveckling i Vardagen” avslutades och examinerades. Som en del i
programmet fick deltagarna i ”Utveckling i Vardagen” genomföra en workshop där de presenterade sina utvecklingsarbeten, och de fick feedback från
konferensdeltagarna på sina projektarbeten.
Avslutningskonferensen var även den arrangerad som ett processinriktat
lärtillfälle – där frågorna om vilka lärdomar som vårt projekt hade gett behandlades – samt hur deltagarna ville gå vidare i sina utvecklingsarbeten.
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Varje arbetsplats fick utvärdera sina egna insatser, projektets stödinsatser
samt forskningens betydelse genom att ett antal frågor delades ut som underlag för utvärderingen. Jag presenterade en modell – som ett resultat av min
forskning – som behandlade mellanchefernas förutsättningar för att bedriva
utvecklingsarbete. Modellen diskuterades och nya perspektiv tillfördes.
Arbetsplatserna kommer att fortsätta att träffas i nätverket med ett ambulerande värdskap, trots att projektet formellt avslutats och att ingen extern
finansiering finns för dessa träffar. De planerar att träffas två gånger per år.

3.4

Sammanställning av datainsamlingen

I Tabell 2 ges en översiktlig beskrivning av de olika datainsamlingsmetoderna i min avhandling. Den visar vilken/vilka olika metoder och arbetssätt
som använts i studien och hur de är relaterade till antalet deltagare/tillfällen,
syftet med metoden samt något om vilken betydelse det haft för min forskning. Det är svårt att avgöra den exakta betydelsen för var och en av metoderna och vad de bidragit med till min forskning, men det är ändå ett försök
att visa på komplementariteten i metoderna.
Tabell 2 Sammanställning av datainsamling
Inslag datainsamling

Deltagare/
tillfällen

Syfte med
metoden

Bidraget till min
forskning och
frågeställningar

Inledande intervjuer.

Fyra intervjuer
med fyra mellanchefer.

Ringa in området
och få kännedom
om mellanchefernas syn på utvecklingsarbete.

Förståelse för hinder o
möjligheter att driva
utvecklingsarbete.

Arbetsplatsbesök. En vecka var på
tre arbetsplatser. Kärnsjukhuset i
Skövde och två arbetsplatser inom
äldreomsorgen i Vansbro.

Tre veckor totalt.
Olika personalkategorier på arbetsplatsen.

Genom samtal och
observationen få
kännedom om
arbetsplatsens
förutsättningar.

Förstå kontexten och
mellanchefens villkor.

Behovsanalys på en arbetsplats.
Intervjuer med representation från
de olika personalkategorierna på
Dammsdalsskolan.

Fem intervjuer,
både i grupp och
individuellt, med
representanter
från varje perso20
nalkategori.

Få kännedom om
arbetsplatsens
förutsättningar.

Mynnade ut i en
rapport som ventilerats
i dialogseminarier.
Utgångspunkten för
framtagande av en
arbetsmetod för partsamverkan.

20

Lärare, skolassistent, behandlingspersonal, enhetschefer, utbildningsansvarig och
fackliga representanter
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Inslag datainsamling

Deltagare/
tillfällen

Syfte med
metoden

Bidraget till min
forskning och
frågeställningar

Intervjuer, Critical incidentmetoden.

Vid fyra tillfällen
med varje mellanchef. Totalt sexton
intervjuer

Systematiserat
kunskaperna om
mellanchefers
möjligheter att
driva utvecklingsarbete.

Huvudinslaget i den
interaktiva forskningen och den gemensamma analysen.
Har visat på diskrepans mellan retorik
och praktik.

Reflektions-PM. Två utbildningar
och totalt tio tillfällen för att skriva
reflektions-PM.

Totalt 150 reflektions-PM tillsammans i båda
utbildningarna.
Totalt 30 deltagare.

Kopplar teori,
egna och andras
erfarenheter till
det egna utvecklingsarbetet.

Kunskaper om dilemman och möjligheter
att driva utvecklingsarbete. Betydelsen av
att delta i närverk, att
lära av varandra.
Medverkan i analys
och teorikoppling.

Gruppintervju med två mellanchefer som startade utvecklingsarbete
genom partsamverkan.

Två tillfällen samt
återkoppling från
båda tillfällena.
Totalt fyra tillfällen.

Få kunskaper om
bakgrunden och
genomförandet.

Följa ett utvecklingsarbete från tanke till
handling.

Kontinuerligt deltagande på nationella konferenser två gånger per år.

Sju nationella
konferenser.
Ca 30 personer
per tillfälle.

Interaktion,
lärande och
gemensam analys
mellan deltagarna,
forskning och
styrgrupp.

Hur förs diskussionerna kring lärande och
utveckling mellan
olika grupper?

Informella samtal om mellanchefers utvecklingsarbete under hela
projektet.

Hösten 2002 –
våren 2006.

Få del av deltagarnas synpunkter, erfarenheter
och idéer.

Uppslag till analysarbetet.

Lokala seminarier på Dammsdalsskolan..
-Två interna delseminarier vid
framtagandet av behovsanalysen
samt ett slutseminarium.
-Fyra seminarietillfällen för arbetsplatsombud på. Dammsdalsskolan
- Styrgruppsmöten med ledning för
partsgemensamma utvecklingsarbetet vid sex tillfällen
-Medverkan i chefsutbildning på
universitet i Örebro och Linköping.

I delseminarierna
har ledning,
utbildningsledare
och enhetschefer
medverkat.
Slutseminarium
med vertikal
representation.
Seminarier för
arbetsplatsombud.

Gemensam kunskapsbildning och
reflektion kring
olika former av
utvecklingsarbete.

Förtydligat mellanchefernas roll i utvecklingsfrågor. Enskild
och gemensam reflektion kring utvecklingsfrågor. Deltagarna lär
nya saker om sig
själva och andra, vilket
leder till en innehållsrikare empiri och en
fördjupad analys.
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Inslag datainsamling

Deltagare/
tillfällen

Syfte med
metoden

Bidraget till min
forskning och
frågeställningar

Återföring av resultaten från intervjuer samt ”critical incident”.

Återföring av
intervjuerna har
skett via telefonkontakter vid tolv
tillfällen till
mellancheferna.
Ett gemensamt
dialogseminarium
har genomförts
efter den första
inledande intervjun.

Kontrollera fakta.
Gemensam reflektion över det som
de fyra mellancheferna beskrivit.

Mellancheferna har
utvecklats i den kritiska reflektionen genom
att få del av varandras
resultat. Nya perspektiv och en fördjupning
av analysen.

Styrgruppsmöten med centrala
parter, APeL-FoU och Trygghetsfonden.

Fyra gånger per
år, totalt sexton
styrgruppsmöten.

Centrala parternas
stöd till utvecklingsprocesserna.

Visade på svårigheter
med centrala parternas
stöd i utvecklingsarbetet. Spridning av
erfarenheter och
forskningsresultat.
Den centrala förankringen gav legitimitet
åt projektet.

Flera av metoderna har utformats i interaktion mellan forskaren och deltagarna. De aktiviteter som varit basen för min avhandling är inledande intervjuer,
”critical incident” samt reflektions-PM, vilket har resulterat i de tre temana
samt de underrubriker som beskriver mellanchefernas förutsättningar att driva ett hållbart utvecklingsarbete. En styrka i mitt avhandlingsarbete är att
kunna använda en så blandad variation av olika metoder. Det har bidragit till
att nya perspektiv på min forskningsfråga har synliggjorts.

3.5

Reflektion

Mina erfarenheter av interaktiv forskning är att ett stort ansvar ligger på forskaren att i ett inledningsskede ta initiativ och organisera det gemensamma
lärandet. Forskaren har en auktoritet genom sin funktion och position, oavsett
person, och det ligger på forskaren att inbjuda till att bygga jämlika relationer.
Som forskare har jag pendlat mellan att vara strukturerad och målmedveten med mina metoder till att ha en mer observerande och öppen forskarroll.
Jag har även deltagit i aktiviteter i olika sammanhang där aktörer har mötts,
och där min forskarroll inte varit lika framträdande, utan där jag mer fungerat
som en kollega. Forskarrollen har i vissa lägen varit svår att leva upp till,
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speciellt vid de gemensamma aktiviteterna i projektet. Vid dessa tillfällen har
rollen växlat mellan att vara utvecklingsstödjande, med stor närhet till deltagarna och att vara en kritisk, distanserad forskare.
Som forskare i den interaktiva forskningen ingår att organisera lärprocesser (Svensson m.fl., 2002). Det förutsätter att forskaren ges tillträde till arbetsplatserna och att deltagarna avsätter tid för den gemensamma kunskapsbildningen. I början var det svårt för mig att få tillträde till vissa arbetsplatser.
Det fanns vissa oklarheter om vad projektet kunde bidra med och kräva av de
medverkande arbetsplatserna. Utvecklingsledaren och jag ställdes inför svåra
frågor. Hur organiserar man ett sådant omfattande projekt? Hur får man tillträde till arbetsplatserna och hur skapas tillit och jämlika relationer? På de
arbetsplatser där vi hade en direktkontakt med arbetsplatserna fungerade dessa förutsättningar bra.
I vissa fall var våra kontakter huvudsakligen med utvecklings- och utbildningsledare, personalavdelning, lärcentrumansvariga m.m., alltså personal i sidoorganisationer, något som gjorde att vi inte slussades vidare till de
ansvariga i linjeorganisationen. På dessa arbetsplatser har vi inte lyckats att
skapa lär- och utvecklingsprocesser enligt en interaktiv modell. Ett misstag vi
gjorde var att inte tillräckligt väl formulera vad vi ville med projektet från
början.
Den interaktiva processen har vuxit fram efter hand. Man kan säga att
forskaren och deltagarna tillsammans har format de olika miljöerna för den
interaktiva forskningen. Utvecklingsdelen har deltagarna själva fått ansvara
för. Ibland har det varit svårt som forskare att inte driva på, när viktiga utvecklingsaktiviteter uteblivit. I början av projektet fanns även en förväntan
att forskaren skulle vara med och driva utvecklingsprocesserna.
I min forskning har jag fått tillträde till mellanchefernas vardag och dess
problematik. Jag upplever att det funnits en öppenhet, och att vi haft en jämlik relation. Jag har fått del av information som i vissa fall varit känslig och
personlig. Det har funnits ett förtroende och en tillit mellan deltagarna och
mig som forskare. Går det att finna någon förklaring till att jag har lyckats
med detta? Kan det handla om att jag har liknande erfarenheter och kan känna igen och förstå deras beskrivningar? Är det lättare för mig med min förtrogenhetskunskap att ställa de rätta kritiska frågorna, som hjälper dem att
vara kritiska och reflekterande till sin egen verksamhet? Beror det också på
sättet att organisera den gemensamma kunskapsbildningen, bl.a. i kollektiva
former inom ramen för ett nationellt nätverk som hade hög legitimitet? Samtidigt finns risken att jag inte varit tillräckligt kritisk eller kunnat se utvecklingsarbetet från andra perspektiv, t.ex. medarbetarnas och brukarnas/patienternas.
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Jag kan se att den interaktiva forskningsansatsen inte passar in på alla arbetsplatser. Forskarrollen innebär att vara ifrågasättande och utmanande Det
krävs vissa förutsättningar, inte bara från forskaren utan även från deltagarna
och den miljö de verkar inom. Deltagarna bör ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt, ha en vilja till att förändra och vara reflekterande, och framförallt vara kritiska till sig själv och sin egen verksamhet. Det måste finnas en
öppenhet hos ledningen, tid för träffar, en långsiktighet i utvecklingsarbetet
samt gärna ett intresse för extern samverkan med andra arbetsplatser.
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4

Organisatoriska förutsättningar

Kapitlet handlar om hur mellanchefer beskriver svårigheter och möjligheter
med att driva utvecklingsfrågor på den egna arbetsplatsen. De organisatoriska
förutsättningarna för att arbeta med utvecklingsfrågor är avgörande för mellanchefernas utvecklingsarbete. Det organisatoriska perspektivet är därför
centralt även i avhandlingen.
Med organisatoriska förutsättningar för ledarskapet menar jag följande:
• ekonomiska resurser – för drift och utveckling
• hur utvecklingsfrågor och driftsfrågor kan kombineras
• organisationsstrukturen i följande avseende:
1. hur samverkan uppåt i organisationen fungerar;
2. betydelsen av samverkan med olika yrkesgrupper;
3. hur samverkan nedåt i organisationen fungerar dvs. vilken delaktighet de berörda har i utvecklingsarbetet.
• strategier för utveckling, dvs. betydelsen av att ha mål och visioner,
både för verksamheten och för utvecklingsarbetet samt att ha olika
metoder för att systematiskt och långsiktigt genomföra målen
• organisationskulturen, bl.a. i form av kommunikation, klimat och
lärande.

4.1

Ekonomiska resurser

Budgeten och de ekonomiska ramarna är starkt styrande för möjligheten att
bedriva utveckling. De som deltagit i projektet uttrycker alla att pågående
budgetbesparingar är ett stort hinder för deras möjligheter att bedriva ett hållbart utvecklingsarbete. Det var över huvud taget svårt att organisera projektet
som ett nätverk mellan deltagande organisationer. Fyra av deltagarna deltog
endast sporadiskt i projektaktiviteterna. Snabbt beslutade neddragningar –
särskilt av utvecklingsmedel – omöjliggjorde ett planerat deltagande.
Det måste finnas ett ekonomiskt tänkande i alla beslutsprocesser i verksamheten, menade mellancheferna. Tre av de intervjuade mellancheferna
beskriver stora svårigheter med att få en balans mellan budgeten och verksamhetens behov. Dessa verksamheter har en budget som är anslagsfinansierad. På två av dessa arbetsplatser har inte den tilldelade budgeten täckt kostnaderna för den ordinarie verksamheten. Mellancheferna upplever stora problem med att bedriva utvecklingsarbete när det inte finns pengar till den dagliga driften. Det finns en ständigt pågående diskussion kring behoven i relation till de resurser som finns tilldelade, menade mellancheferna. På en av
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arbetsplatserna var inte de ekonomiska frågorna ett hinder. Den verksamheten är finansierad genom att avtal upprättas mellan uppdragsgivaren (oftast
kommuner) och arbetsplatsen. I avtalet regleras de ekonomiska resurserna
och genom detta finns resurser inräknade för utvecklingsfrågor inom verksamheten. Skillnaden i ekonomiska resurser mellan denna och de övriga arbetsplatserna visar på betydelsen av ekonomiska förutsättningar för att arbeta
med utvecklingsarbete.
En av mellancheferna menade att det är viktigt att hålla budgeten, att använda sina befogenheter för att hushålla med pengarna. Det ger en frihet i
arbetet. Om budgeten är i balans så kan man arbeta mera ostört med utveckling. Mellanchefen har arbetat med att göra personalen kostnadsmedvetna,
både när det gäller material för verksamheten och personalkostnader. Att
hålla budgeten ger förtroende både från ledningen och från medarbetarna,
menade mellanchefen.
Ett sätt att arbeta med utvecklingsfrågor inom befintlig ram är att använda sig av flexibla scheman, menade en av mellancheferna. Schemaplanering
möjliggör att resurser frigörs som kan användas till utvecklingsarbete. Personalen har kunnat byta schematurer genom att gå in och ersätta varandra, vilket skapar möjlighet att få loss personal till utvecklingsarbetet.
Tre av de fackliga representanterna på ledarskapsutbildningen menade att
mellanchefen har ett stort ansvar i förhållande till den budget som finns anslagen för verksamheten.
Ledarna tvingas idag att lägga så gott som all sin tid på att arbeta med
strukturförändringar och sparbeting, följa upp budgeten, medarbetarsamtal
och lönesamtal. De har för många underställda för att kunna göra ett bra
jobb. Cheferna måste få förutsättningar för att kunna bedriva ett bra arbete,
(Fackligt representant i ledarskapsutbildningen).

4.1.1

Utvecklingsarbete inom befintlig budget

Jag kommer att ge exempel på hur en avdelning på ett sjukhus skapade utrymme för utveckling genom att arbeta mer effektivt. På avdelningen vårdades ett stort antal trycksårspatienter, eftersom personalen hade stor kompetens inom området. Dessa patienter är vårdkrävande, men har egentligen inte
behov av akutsjukvård och patienterna sköts till stor del inom primärvården.
Flera av patienterna hade så svåra sår att samarbete med kirurgen var nödvändigt. Antalet patienter blev så stort att de upptog platser för fot- och bensårspatienter, vilket ledde till långa vårdköer. Avdelningens personal började
fundera över om detta kunde lösas på ett annat sätt än att patienterna skulle
ligga på akutvårdsavdelningar. Hudläkarna menade att de inte skulle ha

90

Kapitel 4 Organisatoriska förutsättningar

trycksårspatienter på avdelningen, eftersom de hade så långa vårdtider, vilket
medförde höga kostnader. En sjuksköterska ansåg att de på avdelningen hade
den bästa kompetensen för dessa patienter och därför borde patienterna få
vård från avdelningen.
Det måste finnas ett annat sätt att ta hand om dessa patienter. (Anna).

En processkartläggning gjordes kring trycksårspatienterna, där avdelningar
för kirurgi, infektion och hud samt kommunens personal inbjöds att delta.
Utifrån det arbetet skapades ett trycksårsteam med fokus att korta vårdtiderna
inom akutsjukvården. Patienterna skulle i huvudsak vårdas i hemmet i fortsättningen, med hjälp av insatser från kommunens hemtjänst. Trycksårsteamet åker ut 1-2 dagar i veckan och träffar kommunens personal och fungerar
som kunskapsresurs gentemot den. Vid behov kan patienterna bli inlagda på
avdelningen under korta perioder. Förändringen gjordes inom befintlig ekonomisk ram, vilket ledde till att resurser frigjordes som kunde användas till
andra ändamål i verksamheten. Samtidigt fick kommunens personal ökade
kunskaper inom området.

4.1.2

Besparingar och nya kontrollsystem

Ekonomiska besparingar under projekttiden visade sig leda till ett begränsat
handlingsutrymme för tre av mellancheferna, vilket starkt försvårade deras
möjligheter att initiera och driva ett utvecklingsarbete.
En mellanchef beskriver en situation där hon blir fråntagen mandat att
fatta beslut. Orsaken till detta var en budgetbesparing, vilket medförde hårdare styrning och kontroll. Tidigare hade mellanchefen haft befogenheter att
fatta beslut om anställning av vikarier. När besparingsuppdraget kom införde
den överordnade chefen ett kontrollsystem. Varje ny anställning av en timvikarie skulle motiveras med skäl för anställning. Det skulle dokumenteras om
mellanchefen tagit kontakt med andra avdelningar för att höra om det fanns
övertalig personal. Om övertid använts skulle detta noga redovisas. Mellanchefen upplevde detta som ett misstroende mot henne som person. Hon hade
planer för hur timvikarier, som redan fanns i verksamheten, skulle kunna
anställas på andra vikariat på avdelningen efter sommaren. När besparingsbeslutet fattades, tog den högre chefen över ansvaret för timvikarierna och dessa placerades ut på andra avdelningar.
Till saken hör att när jag var ny som chef fick vi order om att vi skulle redovisa alla timanställda och all övertid. Det har jag fortsatt med. Jag har
uppskrivet varenda månad: timanställda, frånvaro och övertid. Den redovisningen har jag skickat till min chef i tre års tid. För en tid sedan sa hon
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att det behöver jag inte fortsätta med. Nu har hon skapat en egen blankett
och sätter den i händerna på mig. Jag kan inte tolka det på annat sätt än ett
misstroende mot mig. (Anna)

Orsaken till budgetunderskottet var inte att avdelningen hade använt för
mycket personal, men de fick ändå genomföra besparingen. Mellanchefen sa
att hon tänkte ha ett samtal med sin chef om det inträffade. Hon menade att
hon inte hade det förtroende för sin överordnade chef som hon tidigare haft.

4.1.3

Otydliga direktiv från politiker

En genomgående uppfattning bland de mellanchefer jag intervjuat är att de
saknat en dialog med politiker. Bristen på dialog hade gjort det svårt för dem
att driva ett hållbart utvecklingsarbete när den ambitionen kommer i konflikt
med andra – ofta ekonomiska och kortsiktiga – krav.
En av mellancheferna anser att det varit ”rörigt” i organisationen. Förvaltningsledningsorganisationen upplöstes och de personer som hade chefsbefattningar erbjöds andra arbetsuppgifter. Verksamheten gick med underskott i flera år. Mellanchefen hade rapporterat detta till sin förvaltningschef,
men den personen hade inte fört det vidare till politikerna. Revisorerna i
kommunen hade inte gett socialnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Mellancheferna fick läsa i tidningen att politikerna i socialnämnden menade
att det inte rapporterats in rätt siffror, och hela skulden för underskottet tillskrevs dem. Mellancheferna träffade den nya förvaltningschefen inom deras
område. Han uppmanade dem att göra en skrivelse till politikerna. I skrivelsen beskrev de hur de arbetat – genom att lämna underlag till sin överordnade
chef samt förslag på besparingar som kunde genomföras i verksamheten.
Mellancheferna hade signalerat tidigt på våren att budgeten skulle överskridas, och de hade därför ett möte med politikerna. På detta möte diskuterades
aldrig att de inte fått rätt information, och på frågan om hur mellancheferna
skulle hantera underskottet svarade politikerna följande (enligt en av mellancheferna):
Ni ska inte dra ned på kvaliteten. Vi ska ha den kvalitet som vi har. (Vera)

Mellanchefen fick inga nya direktiv och inga förslag på vad som skulle förändras. Mellancheferna menade att det var ett konstigt möte. De satt i ett
möte med politikerna för att skapa något bra tillsammans, samtidigt som politikerna tidigare signalerat att de inte hade förtroende för dem.
Nya politiska ledamöter har senare utsetts och de har fått en ny ordförande i socialutskottet samt en ny socialchef. Mellancheferna har nu en budget
som stämmer bättre överens med verksamhetens behov. Mellanchefen har
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tillsammans med sina kolleger och socialchefen varit på möte med politikerna, där diskussioner förts om hur den framtida verksamheten ska se ut. Det
ska mynna ut i ett gemensamt dokument och nya riktlinjer.

4.2

Att kombinera utveckling med daglig drift

I mellanchefernas dagliga arbete ingår att ansvara för att den dagliga verksamheten fungerar tillfredställande, samtidigt som de bör arbeta med utvecklingsfrågor. Ett dilemma som mellancheferna påtalade var svårigheterna att få
en balans mellan den dagliga verksamhetens krav och ambitionen att bedriva
ett hållbart utvecklingsarbete. Denna problematik har även diskuterats på
projektets olika möten samt i styrgruppen.

4.2.1

Svårigheter med att förena drift och utveckling

En genomgående uppfattning var svårigheten att driva projekt som inte var
kopplade till den dagliga verksamheten. Det fanns tydliga exempel på denna
svårighet på tre arbetsplatser, där utformningen av projektidén gjorts av personal i stabsfunktioner (personal-, utvecklings- eller utbildningsansvariga).
Det visade sig att dessa personer med stabsfunktioner inte haft tillräckliga
kunskaper om verksamheternas förutsättningar och därmed inte haft en legitimitet bland berörda anställda. Det har därför varit svårt att få någon arbetsplats att bli intresserad, eftersom utvecklingsarbetet uppfattas konkurrera med
vardagens krav. Flera träffar initierades av personal ur staben, men dessa
träffar blev inställda. Två av arbetsplatserna kom aldrig in i projektet på
grund av en bristande koppling mellan utvecklings- och driftsfrågor.
Tre av de fackliga representanterna som deltog i ledarskapsutbildningen
menade att det största hindret för utveckling var brist på tid och resurser, och
att mellancheferna hade för många arbetsuppgifter för att klara både driftsoch utvecklingsfrågorna. De menade att det var förståeligt om utvecklingsarbetet skjutits på framtiden, när det inte ens funnits tid för den löpande verksamheten.
En av de fackliga deltagarna ansåg att en hållbar utveckling kräver att
alla medarbetare är engagerade. Idag är utvecklingsarbete enbart en uppgift
för dem som befinner sig på högre nivåer i hierarkin, ansåg den fackliga representanten.
En annan facklig representant menade att det trots allt är möjligt att integrera drifts- och utvecklingsfrågor, men representanten var också medveten
om att det är en svår process. För att lyckas med det krävs det att mellanchefen har förutsättningar för att genomföra utveckling i en organisation där
driften oftast tar överhand.

93

Kapitel 4 Organisatoriska förutsättningar

Deltagarna i ledarskapsutbildningen och mellancheferna var överens om
att tid för utveckling inte är något som man får i organisationen, utan det är
något som en chef får skapa genom att hela tiden göra prioriteringar. Mellanchefen måste ha vissa idéer som de vill förverkliga, menade de. Den dagliga
driften och inflödet av nya arbetsuppgifter är så stort, att om en mellanchef
inte har en tydlig vilja att bedriva utvecklingsarbete, så drunknar han/hon i
det dagliga rutinarbetet. Det krävs en noggrann planering och disciplin för att
lyckas, ansåg de.
Det är möjligt att förena den dagliga driften och utvecklingsarbete. Det är
det som är det intressanta med vårt arbete. Det handlar om att göra prioriteringar. (Mellanchefer i ledarskapsutbildningen)

Idag är det slitsamt. Det känns som att det är svårt att hinna med. Det finns
inte tid till att ha den överblick som krävs för att leda utvecklingsarbetet.
Det krävs en organisationsförändring för att lösa dessa svårigheter. (David)

En mellanchef hade mycket administrativa arbetsuppgifter som vederbörande
skulle behöva bli befriad från, för att på det sättet få mera utrymme för och
tid till utveckling.
Jag tycker att man borde se över organisationen kring mellancheferna. Vi
håller på mycket med vikariefrågor som jag tycker att någon annan kan
göra. När jag tar upp frågan får jag medhåll av min överordnade chef och
av mina kolleger, men vi kommer inte till någon lösning. Vi är snabba på
att hitta lösningar i den dagliga driften, men får inget utrymme för att tänka framåt och arbeta med utvecklingsfrågor. Vi går från det ena till det
andra hela tiden, men har dåligt med tid till att reflektera med varandra.
Om vi ska få saker och ting att fungera måste vi ha reflektion i arbetet.
Frågan är om det är vi (mellanchefer) eller vår överordnade chef som ska
titta organisatoriskt på det? (David)

De intervjuade mellancheferna samt mellancheferna i ledarskapsutbildningen
menade att de själva måste ha en tydlig vision om hur utvecklingsarbetet
skall bedrivas. I annat fall tar vardagsarbetet överhand. Det finns trots allt en
möjlighet att driva utvecklingsarbete, men mellanchefen måste hela tiden
vara fokuserad på ambitionen att utveckla verksamheten långsiktigt.
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4.2.2

Att våga göra prioriteringar tillsammans

Mellancheferna menade att ett hållbart utvecklingsarbete är något som de inte
kan bedriva på egen hand. Det krävs en positiv inställning bland alla berörda
och en vilja till att medverka i utvecklingsprocesserna, menade mellancheferna.
Mellancheferna ansåg att det är viktigt att visa på individens eget ansvar
för utvecklingsfrågor. Personalen har ett ansvar för att arbeta med utveckling,
menade mellancheferna. Är det möjligt att väcka entusiasm för utvecklingsarbete hos alla anställda? Det är en fråga som flera mellanchefer ställde sig.
En mellanchef menade att man måste sätta en gräns för ambitionerna att involvera alla medarbetarna, både i det dagliga arbetet och i utvecklingsarbetet.
Man kan inte bedriva en verksamhet som det inte finns resurser till.
Utvecklingsarbetet måste vi göra tillsammans på arbetsplatsen, och som
chef ser jag mig som den person som ordnar förutsättningar för personalen. (Anna)

En av de intervjuade menade, att om det skulle kunna ske ett utvecklingsarbete i verksamheten måste dagens patienter/brukare betala priset för morgondagens utveckling. Detta är svårt för många medarbetare att förstå, men det är
ändå en realitet som är nödvändig för att det skall ske ett hållbart utvecklingsarbete.
I början var jag inte tillräckligt klok och insåg inte, att om man ska ha ett
positivt mottagande av förändringsarbete måste man i väldigt hög grad
skona det dagliga arbetet från utvecklingsarbete. Om man plockar folk ur
verksamheten och säger att de måste sitta ned, reflektera och diskutera
med ett antal vakanser på avdelningen, så föds det motstånd. (Anna)

Under de första åren som utvecklingsarbetet pågick på en arbetsplats var det
många anställda som klagade på att flera i personalen var borta på möten och
utbildningar. De menade att det påverkade kvaliteten i det dagliga arbetet
negativt. Det har varit en tuff tid, ansåg mellanchefen. Ett exempel på hur
mellanchefen tacklade dessa klagomål illustreras i följande citat:
Då brukar jag säga så här: Jag har koll på hur mycket folk har varit på utbildning, är det du som inte ska åka på utbildning nästa gång eller är det
någon annan som inte ska åka? Har du varit på för mycket utbildning i år?
Det är aldrig någon som själv har varit på för mycket utbildning. (Anna)
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En teamledare i ledarskapsutbildningen gav exempel på hur de organiserade
sitt utvecklingsarbete på arbetsplatsen. De hade schemalagt tid varje vecka
för utvecklingsarbete. Att ha tydliga arbetsbeskrivningar och rutiner minskar
diskussionen kring vem som ska göra vad. Utifrån dessa arbetsbeskrivningar
gjordes en fördelning av utvecklingsarbetet. Det fanns några i arbetsgruppen
som alltid tog sig tid för att arbeta med utveckling. Sedan fanns det personer
som alltid prioriterade vardagsarbete. De måste t.ex. städa, fylla på förråd
m.m. innan de kunde börja med utvecklingsarbetet. Vissa behövde längre tid
för att klara av sin uppgift. Det är viktigt att personalen uppmuntras och stöder varandra i detta arbete, ansåg teamledaren. Hennes ambition var att det
skulle finnas en stor frihet att arbeta med utvecklingsfrågor. Personalen måste
lära sig att planera den tid som finns. Det är allas ansvar att tiden används på
rätt sätt, menade hon.

4.2.3

Att pröva ett nytt arbetssätt

En av mellancheferna fick i uppdrag av sin överordnade chef att starta en ny
verksamhet, där innehållet i arbetet skulle bygga på ett nytt arbetssätt. Tidigare var verksamheten uppbyggd på regler och rutiner kring eleverna. Eleverna
gick till skolan på dagarna, och på fritiden tog behandlingspersonalen över
ansvaret. Det nya arbetssättet handlade om att arbeta utifrån tre teman – samhällsträning, boendeträning och arbete. Personalens arbete skulle styras av
hur eleverna mådde. Tanken med det nya arbetssättet var att integrera skola
och boende på ett bättre sätt. Eleverna fanns kvar i samma lokaler, och de
skulle kunna ägna sig åt skolarbete en lördagskväll om de var motiverade för
det. De anställda skulle kunna arbeta både som behandlingspersonal och
skolassistenter. Det som styr dagen är hur eleven mår. En pedagog fanns
anställd på dagtid och var ansvarig för skolverksamheten tillsammans med
behandlingspersonalen. Det nya arbetssättet skulle omfattas av ramar, vilket
krävde en flexiblare planering.
Personalen fick själva söka till den nya verksamheten, och det var tydligt
formulerat att de skulle arbeta på ett nytt sätt. Personalgruppen bestod till
hälften av ny personal och till andra hälften av personal som arbetat i det
gamla boendet.
Mellanchefen menade att det var svårt att förena utvecklingen (det nya
arbetssättet) med den dagliga driften. När det uppstod olika problem skapades en osäkerhet i verksamheten, något som gjorde att personalen inte orkade
hålla fast vid utvecklingstanken och viljan att arbeta på det nya sättet. Den
personal som arbetat i verksamheten tidigare använde sig av det gamla arbetssättet i dessa situationer. Det gav dem en trygghet.
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När personalen blir osäker och när de vill betona något så säger de ’så här
gjorde vi alltid förr och det har alltid funkat’, eller ’ det här har vi prövat
och det fungerar inte’. Det är den gamla personalen som säger detta till
den nya. (David)

Mellanchefen menade att det var svårt att driva utveckling och tänka i nya
banor, samtidigt som man befann sig i en verksamhet där vardagens problem
måste lösas akut. Det var ofta enklare att ta till ett gammalt arbetssätt som
personalen kände sig trygg med än att välja att samtala kring hur den nya
situationen skulle lösas med ett nytt arbetssätt. Personalen har kommit olika
långt när det handlar om den egna tryggheten i det nya arbetssättet, menade
mellanchefen. Han tyckte att det kunde vara svårt att få de olika grupperna att
se varandras olikheter i den gemensamma processen. En del av personalen
måste ”hållas tillbaka” i väntan på att de som är otrygga i sin yrkesroll vågar
mera och blir säkrare, menade han.

4.3

Organisationens struktur, relationer och
regelsystem

I detta avsnitt beskrivs hur strukturerna i organisationen påverkar mellanchefernas arbete med hållbar utveckling. Med struktur avses relationen mellan
olika nivåer i organisationen när det gäller samverkan, beslutsfattande, ansvarsfördelning, kommunikation m.m. Avsnittet är uppdelat i tre delar:
• Samverkan uppåt i organisationen, dvs. handlingsutrymmet gentemot
högre chefer och politiker.
• Samverkan med olika yrken/professioner i organisationen och vad
det betyder för ett samlat agerande i utvecklingsfrågor.
• Samverkan nedåt, dvs. involveringen av medarbetarna i utvecklingsarbetet.

4.3.1

Samverkan uppåt i organisationen

Mellancheferna som blivit intervjuade var alla eniga om att de behövde sin
överordnade chef som ett stöd och bollplank i utvecklingsarbetet. De framhöll att det var viktigt att ha en bra relation till sin överordnade chef, att det
var högt till tak och att alla frågor kunde tas upp med den överordnad chefen.
Även de frågor som kunde tyckas vara banala var det viktigt att få samtala
om, menade mellancheferna.
En av mellancheferna startade upp en ny verksamhet samtidigt som han
var ansvarig för den dagliga driften i den nya verksamheten. I efterhand kunde han se att han skulle ha krävt mera avlastning av sin överordnade chef i
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frågor som rörde den dagliga driften. Han ansåg att han hade behövt tid för
att kunna ägna sig mera åt utvecklingsarbetet och den nystartade enheten.
Jag är ny som chef och varje moment tar extra tid eftersom jag inte har någon rutin för detta. Jag har inte varit tillräckligt tydlig mot min chef att jag
behöver avlastning. Jag har inte träffat min överordnade chef mer än de
andra, och jag har inte bjudit in till det heller. Jag borde ha satt mig ned
med min chef och diskuterat. Vad innebär detta för mig, vilka förutsättningar har jag, vad ska prioriteras? Vad kan jag få för avlastning för att
lyckas med det som vi vill genomföra? (David)

En annan av de intervjuade mellancheferna arbetade på en sjukhusavdelning.
På den här avdelningen var den överordnade chefen sjuksköterska. Mellanchefen tyckte att det hade varit otroligt viktigt för henne att hon haft en sådan
chef, dvs. med samma utbildningsbakgrund som hon själv hade. Det är vanligt i liknande organisationer att den överordnade chefen är läkare.
Det har varit otroligt viktigt för mig att jag har haft en chef som är sjuksköterska. Hon har förstått mina frågor och tycker att jag ska driva omvårdnadsfrågor, utveckla vård och arbetsmiljö. Jag tror inte att jag hade
stannat på min chefspost i fem år om jag inte haft en sådan chef. Jag har
ett otroligt stöd från min överordnade chef i mitt utvecklingsarbete. (Anna)

4.3.1.1

Kontakten med politiker

Inom verksamhetsområdet vård och omsorg (inom kommuner och landsting)
är det politiker som har det yttersta ansvaret för att verksamheten ska ges de
förutsättningar som behövs för att erbjuda en god vård och omsorg. De intervjuade mellanchefernas kontakt med politikerna ser olika ut och påverkar
deras verksamhet i olika grad.
Två av arbetsplatserna beskrev att de inte arbetade så nära politikerna.
Det var deras överordnade chefer som hade kontakten med dem. De upplevde
sig vara långt borta från de politiska besluten och kontakten med politikerna.
Dessa mellanchefer ansåg att det var angeläget att politikerna var insatta i
deras verksamheter. De ansåg vidare att det var viktigt att deras överordnade
chefer informerade politikerna om deras verksamhet. Om verksamheten
hamnar i svåra situationer är det betydelsefullt att det finns en stark politisk
grupp som står bakom, menade de. Därför är det väsentligt att de har kunskaper om vilken typ av utvecklingsfrågor som verksamheten arbetar med. De
politiska beslut som dessa mellanchefer upplevde att de blev direkt berörda
av var budgetfrågor. Dessa frågor hamnade ansvarsmässigt på deras chefer,

98

Kapitel 4 Organisatoriska förutsättningar

men de blev själva direkt involverade i olika sparåtgärder. Besparingar kräver
prioriteringar, vilket gör att högre chefer och politiker måste ta ställning till
olika alternativ.
De andra två mellancheferna hade en organisation som innebar att de arbetade närmare politikerna. De menade att en nackdel var att beslutsprocessen i en politisk organisation är långsam och att det tar tid innan beslut kan
tas. Beredningstiden av ärenden är oftast lång, men ett utvecklingsarbete som
involverar de anställda kräver snabba beslut. Tidigare hade mellancheferna
träffar där de hade fört diskussioner med politikerna i budgetfrågor och om
verksamhetsplanering. Under det sista året hade dessa träffar däremot inte
förekommit, vilket de tyckte var en nackdel.
Två av mellancheferna menade att dialogen med politikerna inte varit så
regelbunden den sista tiden, vilket inneburit att de inte haft realistiska budgetar på många år. Mellancheferna yrkade själva på medel i sina budgetar utifrån de behov som fanns i verksamheten. Utgångspunkten för verksamhetens
inriktning fanns beskrivna i mål och riktlinjer som hade beslutats för verksamheten. När politikerna tog beslut om budgetfördelningen till kommunens
verksamheter visade det sig att mellancheferna inte fick den budget som de
ansåg behövdes för att driva verksamheten – än mindre för att utveckla denna. De hade heller inte fått några nya direktiv från politikerna om vad de
skulle dra ned på. Budskapet var att de skulle arbeta som de gjort tidigare
med de mål och riktlinjer som fanns uppsatta för verksamheten.
Det här sättet att arbeta med budgeten var mycket otillfredsställande,
menade mellancheferna. Den verksamhet som de bedriver utgår från myndighetsbeslut som gäller vård och omsorg, och som brukarna har rätt att få
enligt Socialtjänstlagen. Här kommer myndighetsbeslut och ekonomi i konflikt med varandra. Kommunen har det yttersta ansvaret för att tillgodose de
behov som brukarna har. Följden blir ofta att personalens behov hålls tillbaka, liksom behovet av verksamhetsutveckling. De flesta av politikerna var
fritidspolitiker, och det kan vara svårt för dem att hinna med att sätta sig in i
verksamheterna och deras behov, ansåg mellancheferna.
Det skulle vara lättare att vara chef för verksamheten om det fanns en tydlighet från politikerna. Det som går att pruta på, och som inte är lagreglerat, är personalutveckling. Det kan fungera några år, men sedan kommer
problemen i verksamheten med personal som inte fungerar. (Stina)

4.3.1.2

Relationen till överordnad chef

Mellancheferna framhöll starkt att det var viktigt att de hade en bra upparbetad kontakt med sin överordnade chef för att kunna arbeta med hållbart ut-
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vecklingsarbete. Det är viktigt för att kunna bolla sina idéer och få stöd i sitt
sätt att tänka i utvecklingsfrågor.
Två av mellancheferna hade varit med om en stor omorganisation i
kommunen, där omfattande personella förändringar hade skett i ledningsfunktionen – både på politisk nivå och på förvaltningsnivå. En av mellancheferna beskrev sin situation när den nye manlige överordnad chefen började
sin anställning. Personen ifråga hade inte erfarenhet från vård- och omsorgsområdet, vilket upplevdes mycket frustrerande av mellancheferna. Mellanchefen hade svårigheter med att ta till sig budskapet från den överordnade
chefen, eftersom de begrepp som användes var kopplade till privata företag
och formulerade i ekonomiska termer. Mellanchefen upplevde att de inte
talade samma språk. Hennes chef lyssnade inte på mellancheferna, utan det
var enbart envägskommunikation, ansåg hon. Mellanchefen upplevde att hon
var i underläge i förhållande till sin överordnade chef.
Efter varje träff med den överordnade chefen hade mellancheferna ett eftermöte, där de försökte att tillsammans reda ut vad som sagts på mötet. På
eftermötena fick de diskutera de egna frågorna som hade betydelse för att
verksamheten skulle fungera på ett bra sätt. Det fanns en oro bland mellancheferna: ”Kommer det även att ske besparingar på chefsnivån bland mellancheferna?” Den överordnade chefen hade ett uppdrag att omorganisera äldreomsorgen. Mellancheferna fick inte vara delaktiga i den processen. Den var
styrd uppifrån och utan insyn för dem.
Många gånger upplevde jag att han sitter där och har sina teorier och ritar
upp det för oss. Ofta var det samma saker som ritades. Det kändes som vi
var i underläge gentemot honom. Det var ju vi som kunde verksamheten.
Sen tänkte jag: är det för att han är man som han beter sig som han gör.
Han kör bara över oss. (Vera)

Några av mellancheferna hade diskuterat vad som hände i gruppen. Mellancheferna var sex kvinnor, och samtliga hade en ledande position inom äldreomsorgen i kommunen. De var kunniga personer med lång erfarenhet inom
området. Det var ingen i gruppen som ställde frågor kring vad den överordnade chefen sa eller vad han menade. Den diskussionen hade mellancheferna
i ett eftermöte, när den överordnade chefen lämnat gruppen. Under den tid
som han var kvar på sin befattning upplevde mellanchefen att hon tappade
energi. Det handlade om att hålla ”näsan över vattenytan” och att enbart utföra de arbetsuppgifter som var nödvändiga för att driften skulle fungera. Mellanchefens brist på engagemang hade även effekter på medarbetarna. Under
den beskrivna tiden upplevde mellanchefen att det var mer oenighet i arbets-
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grupperna, och flera personalproblem dök upp som krävde handledning från
mellanchefen.
En annan av mellancheferna blev erbjuden att bli chef för en mottagningsenhet där arbetslaget hade ett konservativt arbetssätt. Det var dubbelt
ledarskap på enheten – en sjuksköterska och en läkare som var ansvariga för
olika personalgrupper. De hade olika syn på hur vården skulle bedrivas och
kommunikationen kring detta var bristfällig. Mellanchefen skrev en skrivelse
till läkaren, där hon beskrev att hon ville diskutera arbetssätt tillsammans
med henne. Läkaren blev arg och besviken. Under ett års tid kände mellanchefen sig kritiskt betraktad av läkaren och dennes kolleger. Hon arbetade
hårt för att få relationen med läkaren att fungera. Arbetsfördelningen resulterade i att mellanchefen blev mera av en administratör genom att arbeta med
olika verktyg för att den dagliga verksamheten skulle fungera. Läkaren arbetade med visioner och målsättningar.
4.3.1.3

Utvecklingsarbete som är styrt uppifrån

En av mellancheferna berättar om en omorganisation som gjordes på hennes
arbetsplats, där förändringen var styrd uppifrån. Mellanchefen började sitt
arbete i slutfasen av omorganisationen.
En demensenhet skulle bildas med två avdelningar. Mellanchefen anställdes som ansvarig för demensenheten, men blev aldrig tillfrågad om sin
åsikt om hur enheten skulle planeras och igångsättas. Personalen som var
anställd på arbetsplatsen fick möjlighet att söka tjänsterna. Beslut togs om
vilka personer som skulle anställas, och de blev indelade i två arbetslag. De
anställda kände inte varandra, och det blev därför en helt ny personalgrupp
som skulle lära sig att samarbeta. Det gavs ingen tid för den nya gruppen att
lära känna varandra eller att ta fram gemensamma mål för verksamheten.
Flera av den nya personalen hade ingen utbildning i demensvård. I samband
med att de nya enheterna startade skulle även individuella arbetsscheman
införas.
Det krävs ett otroligt förarbete för att starta en sådan process. Personalen
måste kunna ta ett gemensamt ansvar och ge och ta i en förhandling kring
hur arbetstiden ska förläggas. (Stina)

Chefen ansåg att planeringen av den nya enheten varit bristfällig. Arbetsgrupperna startade sin verksamhet och det fungerade inte, utan det blev motsättningar i gruppen Det var två i personalgruppen som tog över. De blev
informella ledare och de bestämde i gruppen. Flera av personalen slutade,
och det kom in nya personer i en grupp som inte var överens om sin uppgift
och sina arbetsformer.
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Några av personalen hade utbildning i demensvård, medan andra saknade
utbildning inom området. Det som hände var att mellanchefen som hade
kommit till enheten fick börja om från början. Tillsammans började de med
att diskutera syftet med verksamheten, brukarnas behov och vad det var som
hände i arbetsgruppen. Resurser utifrån hade tagits in för att få gruppen att
fungera. Mellanchefen hade kontinuerlig kontakt med sin överordnade chef
för att informera om vad som hände, men också för att få tillåtelse att ta in
extra resurser. Nya mål och spelregler sattes upp för verksamheten. Det var
många träffar, där hela arbetsgruppen deltog samtidigt. Det blev en extra
kostnad för att sätta in vikarier för att personalgruppen skulle få möjligheter
att reda ut sina problem och få en nystart. Efter ett och ett halvt år utvärderades förändringsarbetet. Förändringen var inte genomtänkt eller planerad,
visade utvärderingen. Av den framgick att personalen inte fick vara med och
påverka förändringen eller innehållet i den nya verksamheten.

4.3.2

Samverkan mellan yrken/professioner i organisationen

Inom vård- och omsorgsarbetet arbetar flera yrkesgrupper på samma arbetsplats och de är beroende av varandra för att verksamheten ska fungera väl.
Hur påverkar en professionaliserad organisation förutsättningar för mellancheferna att driva ett utvecklingsarbete som är sammanhållet och integrerat?
4.3.2.1

Oenighet mellan två kunskapsområden

På en av arbetsplatserna bestod verksamheten av skola med internatboende
för elever. Skolan och boendet arbetade var för sig, och det var en mångårig
tradition att dela på verksamheten. Eleverna fick vara i skolan på dagtid och i
boendet på fritiden. För några elever var det svårt att anpassa sig till det traditionella sättet att arbeta och att tillgodogöra sig undervisningen. På grund av
sitt handikapp var eleverna inte alltid motiverade för t.ex. skolarbetet. Motivationen påverkades av hur eleverna mådde under dygnets olika timmar, och
eleverna hade dessutom svårt med tidsuppfattningen.
På en avdelning på denna arbetsplats utgick mellanchefen i utvecklingsarbetet från hur arbetsgruppen kunde samverka i olika frågor. Tidigare gick
eleverna i skolan mellan halv nio och halv två på dagen. Sedan gick de tillbaka till boendet. Eleverna förstod inte denna tidsindelning på grund av sitt
handikapp, och de var inte alltid motiverade för skolarbetet.
Personalgruppen bestod av pedagoger, skolassistenter och behandlingspersonal. Tanken var att integrera skola och boende, och att aktiviteterna
skulle styras av hur eleven mådde. Det fanns en pedagog på dagtid på arbetsplatsen. Pedagogen ansvarade för de pedagogiska insatserna i samverkan med
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behandlingspersonalen. Behandlingspersonal och skolassistent var två olika
befattningar, men som innehades av samma personer. På arbetsplatsen arbetade två arbetslag, där varje arbetslag ansvarade för sina egna elever. Arbetsgrupperna skulle arbeta med tre olika teman: arbete, samhälle och boende.
Personalen hade ingen tydlig arbetsbeskrivning, utan det krävdes av dem att
de skulle vara flexibla, att de skulle kunna växla mellan att vara behandlingspersonal och skolassistent, beroende på hur eleven mådde. På arbetsplatsen
fanns stationer uppbyggda där eleverna kunde träna utifrån olika teman. En
tanke var att personalen skulle ta med eleverna ut i samhället och träna dem i
realistiska situationer. Arbetslagen arbetade på olika sätt i det avseendet – det
ena arbetslaget kände sig otrygg med att ta ut eleverna i samhället, medan det
andra arbetslaget inte såg några problem med det. Pedagogen i det ena arbetslaget slutade under första halvåret, eftersom han menade att han inte klarade
av att arbeta integrerat med skola och boende. Det ställdes stora krav på pedagogen i det nya arbetssättet – framförallt när det gällde att vara en förmedlande länk mellan skola och boende. I det ena arbetslaget fanns två mycket
starka personer som drog åt olika håll. Det skapades oenighet i gruppen, och
den delades upp i två läger. Den ena av dessa personer var mycket kunnig
inom sitt område, och han fick en grupp som tydde sig till honom. De fick
råd och stöd av honom. Den andra personen hade nyligen gått en 400-poängs
utbildning på gymnasienivå inom handikappet.
Hon var mycket glad för att hon klarade av utbildningen, men kände sig
osäker och upplevde att de andra ställde krav på henne som hon inte riktigt
kunde leva upp till. Hon var mycket vass i sina repliker, och den del av
personalen som följde henne vågade inte säga emot. De mådde inte bra av
det. (David)

Mellanchefen hade samtal med dessa personer. Han som var så kunnig borde
minska på sina krav på kollegerna och invänta dem och inte bli irriterad när
de inte förstod honom, menade mellanchefen. Den andra personen visade sig
vara rädd för mellanchefen. Hon trodde att han förväntade sig mera av henne
än vad hon klarade av. Hon var tvungen att framhålla sig, tyckte hon. Efter
dessa samtal, som mellanchefen förde med de berörda, blev det bättre i personalgruppen.
4.3.2.2

Svårigheter med att värdera varandras kompetensområden

På en av arbetsplatserna (ett sjukhus) hade läkarna uppfattats som kontrollerande mot sjuksköterskorna, och mellanchefen menade att det värsta för en
sjuksköterska var att inte få använda sin kompetens.

103

Kapitel 4 Organisatoriska förutsättningar
Vi är många här som har arbetat som sjuksköterska i över 20 år, och vi har
arbetat på flertalet kliniker. Det är svårt för oss att bli smällda på fingrarna
av läkare som varit färdiga i ett halvår. Vi har olika kunskapsområden. De
har kunskaper som inte jag har, och de har ett diagnostiskt tankesätt. Jag
har en enorm erfarenhet av människor och vård som jag förväntar mig att
jag ska få använda mig av. Den ideologin för jag över till mina medarbetare. Jag tycker att en duktig sjuksköterska ska få vara med i vården och bestämma. (Anna)

Mellanchefen accepterade inte att medicin är mera värt än omvårdnad eller
rehabilitering.
Vi ska arbeta i team och inte ha en grupp som sitter över oss andra och bestämmer. (Anna)

Den uppfattningen hade hennes överordnade chef också, så hon hade stöd
från henne i dessa frågor. Mellanchefen konstaterade:
Jag har fått ta mycket stryk för detta, men jag står för det och tycker att det
är viktigt. (Anna)

Hon menade att arbetsmängden oftast var större i omvårdnadsarbetet jämfört
med de medicinska insatserna, och därför skulle det inte vara konstigt om
andra professioner än läkarna får vara med och besluta om verksamheten.
4.3.2.3

Svårigheter med samverkan mellan professioner

Mellanchefen beskrev att ett stort ansvar låg på henne som föreståndare för
avdelningen, och hon tyckte att det fanns svårigheterna i att samverka för att
utveckla vården och omsorgen.
På en av arbetsplatserna hade en ny avdelning startat med tre inriktningar: en kirurgisk och två medicinska specialiteter. Det visade sig att den kirurgiska specialisten, som var väldigt kunnig inom området, inte hade tid eller
lust att driva dessa vårdplatser. Vid den här tiden var det en brist på denna
medicinska kompetens. Avdelningen hade sexton vårdplatser, men de skulle
reduceras till tolv. Mellanchefen för avdelningen fick tydliga direktiv från sin
vårdchef att personalen måste minskas om vårdplatserna drogs ned. Det fanns
en drivkraft hos mellanchefen att klara av det nya uppdraget med den sjukhusgemensamma avdelningen, vilket även hennes chef stödde. Om avdelningen släppte ansvaret för diabetessåren hade den inte haft någon framtid,
ansåg de båda.
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Det var en läkare som var ansvarig för avdelningen, och tre läkare ansvarade för sin egen specialitet på avdelningen. När det handlade om gemensamma frågor för hela avdelningen blev läkarna specialister och såg endast
till sitt eget område, ansåg mellanchefen. Det fanns svårigheter med att de
inte såg hela avdelningens behov. Mellanchefen menade att det var hon som
varit avdelningens språkrör och talat för avdelningen som helhet. Läkaren,
som hade det medicinska ansvaret för avdelningen, kallade inte läkarna till
gemensamma sammankomster, det fick mellanchefen göra. Mellanchefen
arbetade mycket kliniskt vid den här perioden och hon såg att det inte fungerade. Läkaren med den medicinska specialiteten kom inte till ronderna och
planerade inte för patienterna, vilket medförde att avdelningen fick överbeläggningar.
Mellanchefen talade med sin vårdchef och de beslutade att kontakta divisionschefen om problemet.
I början sa divisionschefen att ’du vet hur han är’, och ’jag vet hur han är’.
Det går inte att ändra på honom. Vi får använda honom på ett sätt som gör
att han kommer till sin rätt och att organisationen får nytta av honom. I
dessa diskussioner kom vi fram till att vi skulle vända på det hela. Jag sa
till divisionschefen att jag gärna vill ha kvar den här verksamheten, och
jag har funderat på om inte infektion kan vara PAL (patientansvarig läkare) och läkaren med medicinsk specialitet arbetar som konsult. Divisionschefen tyckte att det var ett bra förslag. (Anna)

Mellanchefen beskrev vidare sin upplevelse av att den medicinska professionen inte ville samverka i frågor som rörde verksamhetens utveckling på avdelningen. Avdelningen byggdes upp med syftet att utvecklas till en sjukhusgemensam enhet. Mellanchefen tyckte att allt ansvar för detta arbete hade
lagts i hennes händer. Hon hade inte fått den uppbackning från läkarna som
var nödvändig.
Jag upplever att jag har blivit lämnad ensam med att driva det sjukhusgemensamma tänkandet här. Det är ingen mer än jag som sammankallar till
möten för hela avdelningen. Jag hade nog trott att läkarna skulle driva det
utvecklingsarbetet. Det är så att jag ska inte bara driva omvårdnadsutveckling, utan ska också på nåt vis se till att de medicinska disciplinerna får ett
forum, där de driver utveckling. (Anna)

Mellanchefen menade vidare, att för att lyckas med att involvera läkarna i
omvårdnadsarbetet måste hon bli vassare, strängare och tydligare.
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Jag är uppfostrad i ett system där doktorn bestämmer och har sista ordet.
Jag ska redan imorgon ganska tydligt protestera mot den ordningen
(Anna).

4.3.2.4

Olika intressen för utveckling

Visionen om ett hållbart utvecklingsarbete förutsätter en organisation som
har en extra ”buffert”, så att både medarbetare och mellanchefer kan ”kopplas
loss” från verksamheten i vissa perioder för att arbeta med utvecklingsfrågor,
ansåg mellancheferna. På sjukhusen var det svårt att åstadkomma denna ”frikoppling”. Det aktiva stödet från läkarna när det gällde utvecklingsarbete
uteblev, såväl i frågor som handlade om omvårdnad som om arbetsmiljöfrågor. Dessa frågor fick mellanchefen driva ensam, eftersom det inte var ett
utvecklingsområde som läkarna prioriterade. För mellanchefen och vårdpersonalen är arbetsplatsen den arena där utveckling ska ske i gemensamma
former. För läkarna är det oftast läkargruppen, dvs. den medicinska professionen, som är arenan för deras utveckling. I en professionell organisation
kan det därför bli svårt att engagera alla i ett gemensamt utvecklingsarbete.
På mottagningen på ett sjukhus hade hela personalgruppen (inklusive läkarna) arbetat med ett utvecklingsprojekt på initiativ av verksamhetschefen,
där syftet var att skapa bättre arbetsmiljö för personalen och ökad tillgänglighet för patienterna. Det hade varit ett tufft arbete, där arbetsformer och arbetsinnehåll hade förändrats. Det var en begränsad tillgång på läkare på
grund av barnledighet. Flertalet av läkarna på mottagningen var kvinnor. I det
utvecklingsarbetet hade läkare och omvårdnadspersonal arbetat tillsammans
på ett annat sätt än på avdelningen.
Utvecklingsarbetet var tufft för mig som chef. Det tog mycket tid. Det
handlade om prioriteringar och att tänja på arbetstid för att räcka till. Det
kostar på att bedriva utvecklingsarbete. Om man inte lyckas så infinner sig
nog frågan om det var värt priset. När utvecklingsarbetet blir lyckat, är det
lättare att acceptera att det sliter på medarbetare och på chefen. (Anna)

Alla utvecklingsarbeten har inte varit lyckade, och mellanchefen ansåg att
hon hade ett antal misslyckanden bakom sig och det var ett lärande i sig. I de
situationer när man misslyckas med sitt utvecklingsarbete kan det vara svårt
att direkt orka gå vidare, menade mellanchefen.
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4.3.3

Samverkan nedåt/delaktighet i organisationen

Alla mellancheferna menade att det var viktigt med delaktighet för personalen, dvs. att det fanns tid avsatt för gemensam diskussion och information på
arbetsplatsen. ”Delaktighet är A och O och handlar nästan om motivation att
gå till jobbet”, ansåg en mellanchef.
Vikten av att medarbetarna fick vara delaktiga hade varit uppe till diskussion i projektet som helhet på flera av projektets nationella träffar, i ledarskapsutbildningen och på styrgruppens träffar. Det hade lyfts fram som en av
nycklarna till att lyckas med hållbart utvecklingsarbete. Det fanns alltså en
partsgemensam syn på vikten av delaktighet i hela projektet Vård och Omsorg.
4.3.3.1

Mellanchefernas vilja till att skapa delaktighet

Mellancheferna var medvetna om vikten av att skapa förutsättningar för delaktighet i sina verksamheter. De beskrev sina metoder och tankesätt och hur
de ville att delaktighet skulle fungera på arbetsplatserna. Delaktighet är något
som är ett gemensamt ansvar för både mellanchefen och medarbetarna, uttryckte mellancheferna, men samtliga medarbetare såg inte vikten av allas
delaktighet. I vissa fall kunde inte mellanchefen skapa förutsättningar för
delaktighet i arbetet med utvecklingsfrågor.
På en av arbetsplatserna beskrev mellanchefen att i vissa beslut kunde
inte medarbetarna vara med och påverka fullt ut, men i de fall där medarbetarna kunde vara delaktig uppnåddes ett bättre resultat, ansåg mellanchefen.
Ibland fanns inte tid för en utvecklingsprocess där medarbetarna kunde vara
delaktiga. Det handlade då om beslut som var tagna längre upp i organisationen. I vissa situationer blev processen så långdragen att medarbetarna inte
kunde engagera sig. En av mellancheferna säger: ”I vissa situationer är det
viktigt att uppvisa resultat snarare än att ha delaktighet, i dessa frågor finns
det inte så mycket att orda om.” Då fick mellancheferna ta besluten själva för
att det inte skulle uppstå tidsfördröjning.
En av mellancheferna beskrev en situation när medarbetare kommer och
vill ha hjälp i olika frågor. Det fanns en kultur på arbetsplatsen att alltid lämna över till mellanchefen om det uppstod oklarheter i arbetet. Då ”bollade”
mellanchefen tillbaka frågan och sade: ”Hur tycker du att vi ska göra?”
Medarbetarna var inte vana vid att få motfrågan. Det var inte brukligt att
mellancheferna frågade vad medarbetarna tyckte i olika frågor. De var vana
vid att få en lösning serverad av mellanchefen. Mellanchefen menade, att det
var något som de på den arbetsplatsen behövde bli bättre på, att ”bolla tillbaka” frågorna och lösa problemen tillsammans. När medarbetarna var delakti-
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ga måste de ta för sig mera och söka sin egen kunskap, och det gjorde de bäst
utifrån sina egna funderingar och erfarenheter.
En av mellancheferna hade som strategi i sitt utvecklingsarbete att
medarbetarna skulle komma till arbetet och se sig själva som en del i ett större sammanhang, där alla hade ett ansvar. Medarbetarna skulle ha kunskap om
helheten och ha befogenheter att fatta beslut i frågor som rörde deras arbetsuppgifter, för att kunna vara delaktiga, menade mellanchefen. Det måste samtidigt utkrävas ett ansvar av medarbetarna, en vilja att vara delaktig och att ta
ansvar för utvecklingsarbete. I delaktigheten ingick att medarbetarna skulle
ha tillgång till kunskap om arbetsplatsens förutsättningar, vad som gjorts och
var tänkt att göras. Medarbetarna fick frågan från mellanchefen:
Vad vill du göra för att det ska bli en lärande arbetsplats? Hur skulle arbetsplatsen vara för att du skulle betrakta den som en lärande arbetsplats?
Vad är ditt bidrag till att en sten kommer i rullning? (Anna)

Det är viktigt att använda den kunskap som ackumulerats i organisationen, att
vara lyhörd för medarbetarnas förslag och skapa möjligheter till delaktighet
och arbeta med utvecklingsfrågor, menade mellanchefen. Dessa frågor hölls
levande genom att de togs upp på arbetsplatsträffar, att det skrevs ned (i protokoll, informationsmeddelanden, veckobrev) samt att det samtalades om det.
Det som var viktigt i utvecklingsarbetet var att medarbetarna kunde känna sig delaktig, att den kunde påverka och att den växte och mognade med
sina arbetsuppgifter. Var och en skulle vara synlig på arbetsplatsen, ansåg
samtliga i projektet. Det fanns områden inom verksamheten där medarbetarna
hade fullt ansvar. Det var planeringen av innehållet i arbetet samt schemaplaneringen. Två av mellancheferna hade goda erfarenheter av att medarbetarna
arbetade självständigt med flexibla schemasystem. Behövde någon av
medarbetarna ledigt en dag kunde de själva planera in det i schemat.
När medarbetarna blev delaktiga släppte det lös kapaciteten hos dem. Ett
bra exempel var schemaarbetet. Det fanns ingen chans för mig att klara det
så bra som mina medarbetare gjorde. Jag skulle inte ha åstadkommit en
bråkdel av de bra lösningar som schemagruppen gjorde. (Anna)

En annan av mellancheferna menade att hon hade så stort ansvarsområde att
hon måste delegera för att verksamheten skulle fungera.
Jag såg det som positivt att jag fick lämna ifrån mig arbetsuppgifter och få
hjälp av medarbetarna. Jag tror att det uppfattades positivt, och medarbe-
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tarna växte med i uppgiften. De tog stort ansvar och jag hoppades att de
kunde hitta en balans så att de tyckte att det var helt okej. (Stina)

En av arbetsledarna i ledarskapsutbildningen lyfte fram vikten av att medarbetarna var delaktig.
Det var viktigt att lyfta fram verksamhetens mål och visioner. Det fick inte
stanna på ledningsnivå. Då blev det bara tomma ord och de blir verkningslösa. Ledarna har ett stort ansvar att föra ut dessa mål och visioner till
medarbetarna. Viljan att lära sig hänger ihop med delaktighet, från verksamhetens mål till det som händer i vardagen. Det är viktigt att var och en
känner att deras insats är viktig för att nå målen. (Mellanchef i ledarskapsutbildningen)

4.3.3.2

Exempel på arbetet med delaktighet

En av mellancheferna beskrev vikten av att medarbetarna var delaktig i utvecklingsarbetet. Medarbetarna måste känna trygghet i sitt arbete, och ett sätt
att uppnå detta, menade mellanchefen, är att delegera ansvar.
Delaktighet och egenansvar påverkar individerna så att de blir tryggare
och växer som individer, och kommunikationen mellan mellanchefen och
medarbetaren blir bättre när personerna tar ansvar. (Stina)

En målsättning med verksamheten, som mellanchefen lyfte fram, var att skapa stor frihet i arbetet med eleverna. Mellanchefen ville stimulera medarbetarna till att komma med egna idéer. Det hade i vissa fall blivit lite rörigt med
arbetsplatsens utvecklingsarbete, eftersom medarbetarna hade kommit med
egna idéer, samtidigt som de arbetade med de förändringar och målsättningar
som var beslutade från början. Mellanchefen menade vidare att en viktig del
för att skapa motivation för delaktighet är att ge medarbetarna belöningar och
eget ansvar. Det är viktigt att vara medveten om att det tar tid att skapa medvetenhet och delaktighet bland medarbetarna, tyckte mellanchefen.
En av mellancheferna beskrev olikheterna i två av sina arbetsgrupper angående viljan och beredskapen att vara delaktig i verksamhetens utvecklingsarbete. Arbetsgrupperna låg geografiskt nära varandra, men de hade helt olika
kulturer i arbetslaget. De hade haft olika chefer innan den nuvarande mellanchefen tog över arbetsledaransvaret, och dessa mellanchefer hade olika ledarstilar. Den ena mellanchefen hade ett öppet och tillåtande klimat, där personalen uppmuntrades till att vara delaktiga och ta egna beslut i verksamhetsfrågor. Den andra mellanchefen hade ett auktoritärt ledarskap, där mellanche-
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fen beslutade och personalen verkställde besluten. I den gruppen hade den
tidigare chefen fortfarande kontakt med några medarbetare i arbetsgruppen.
Hon ville hålla sig informerad om vad som hände, och hon påverkade gruppen indirekt. Det var två medarbetare som hade kontakt med den tidigare
chefen. Den nuvarande mellanchefen sade att hon hörde på resonemanget att
de resonerade med den tidigare mellanchefen om arbetet, och dessa personer
var starka och påverkade övriga gruppen. Den nuvarande mellanchefen fanns
vissa dagar i veckan på respektive arbetsplats. Den arbetsgrupp som haft ett
ledarskap där det varit ett tillåtande och öppet klimat var mer självständig och
hade en hög delaktighet, och den gruppen tog ett eget ansvar för hur arbetet
skulle utföras. De hade en öppen dialog i gruppen. Den arbetsgruppen som
haft ett auktoritärt ledarskap var inte så självständiga. I den hade medlemmarna en tendens att gå bakom ryggen på varandra och de hade svårt att lösa
gemensamma problem. De hade ingen dialog med varandra, och många problem blev olösta och hamnade på mellanchefens bord.
Mellanchefen hade en tanke om att arbetsgrupperna behövde träffas och
lära av varandra. Genom detta skulle de få inblick i varandras arbetssätt och
kunna öka delaktigheten och ansvarskänslan i den gruppen som det inte fungerade så bra i. Grupperna hade haft gemensamma planeringsdagar. De hade
gått in i varandras arbetsgrupper och vikarierat för varandra när det fattades
personal och när det funnits tid över i den andra arbetsgruppen. Mellanchefen
hade uppmanat dem, innan de träffade varandra, att uppmärksamma nya metoder och arbetssätt hos varandra, att reflektera över det och återföra det till
den egna gruppen. Mellanchefen ville uppnå en högre delaktighet och eget
ansvartagande för utvecklingsarbetet i arbetsgrupperna.
En av mellancheferna beskrev hur hon arbetade med hög delaktighet i sin
personalgrupp. Mellanchefen uttryckte att delaktighet måste kombineras med
ramar kring hur långt och i vilken omfattning delaktigheten sträcker sig. I
annat fall kunde delaktigheten spåra ur och skapa konflikter. Att arbeta med
delaktighet kräver en tydlig ledare, menade mellanchefen. Mellanchefen gav
exempel från schemagruppen på arbetsplatsen. De hade stor frihet i att kombinera scheman efter verksamhetens behov. Deras arbete byggde på ett regelverk som vuxit fram ur varje konflikt som uppstått under arbetets gång. När
det uppstod ett problem vid schemaplaneringen gick gruppen tillbaka och
tittade på regelverket som de själva hade utformat i samråd med mellanchefen. Fanns det inga tydliga regler för den nya situationen skapades det nya
regler och reglerna förankrades i personalgruppen.

110

Kapitel 4 Organisatoriska förutsättningar

4.4

Organisationens strategier

En av mellancheferna beskrev olika brister i utvecklingsarbetet. De övergripande målen, sektorsprogrammet och verksamhetsplanerna var inte koordinerade. De hade heller ingen koppling till verksamhetens ekonomi. De
olika utvecklingsprogrammen var framtagna gemensamt av politiker och
tjänstemän, men målen var visionära och svåra att omsätta i praktiken.
Det gavs ett stort utrymme för verksamheterna att själva tolka in omfattning och nivå på insatserna. T.ex. fanns ordet trygghet med som ett begrepp
som inte var definierat. Mellanchefen uttryckte att trygghet kan vara alltifrån
att brukaren fick sin hjälp i tid, till att en av personalen fanns hos brukaren
dygnet runt. Det fanns ingen tydlig definition på vad som menas med god
kvalitet och på nivån för vården och omsorgen. I diskussioner med politiker
fördes det ofta fram att kvaliteten och nivån kunde sänkas. Det var svårt för
mellanchefen att följa den rekommendationen, eftersom det inte fanns definitioner på nivån och kvaliteten. Det var ett problem att politikerna hade svårt
att se sin roll i verksamhetsutvecklingen. De tog gärna tjänstemannabeslut
och gick in och styrde på verksamhetsnivån i detaljfrågor.
En av mellancheferna beskrev att sektorsprogrammet, det övergripande
styrdokumentet för verksamheten, inte hade reviderats på flera år. Sektorsprogrammet hade tidigare reviderats varje år. Det skedde under en arbetsdag,
tillsammans med berörda politiker och tjänstemän. I sektorsprogrammet
fanns de övergripande målen formulerade, och dessa var styrande när de lokala verksamhetsplanerna skulle tas fram. Mellanchefen menade att det var
en brist när de politiska målen inte var tydliga för verksamheterna, och det
blev stora svårigheter att planera och följa upp verksamheten när det inte
fanns tydliga målsättningar för den.
Två av mellancheferna (som arbetade i kommunal verksamhet) beskrev
svårigheter med att bedriva utbildning för sin personal när de var i behov av
utbildningen. De mål och visioner som fanns beskrivna i verksamhetsplanen
stämde inte överens med den tilldelade budgeten. När det uppstod ett behov
av en utbildningsinsats i någon arbetsgrupp och när personalen var motiverad, fanns det inga pengar till att bedriva utbildningen. När pengarna kom,
kanske ett eller två år senare, hade oftast motivationen och behovet för att
genomföra utbildningen minskat. En av mellancheferna beskrev ett exempel
med att arbetsgruppen behövde utbildning i palliativ vård, eftersom det fanns
brukare i området som var svårt sjuka och var i behov av den vården. De fick
då besked från den högre ledningen att de var tvungna att invänta de övriga
arbetsplatsernas behov, så att all personal kunde delta samtidigt.

111

Kapitel 4 Organisatoriska förutsättningar

4.4.1

Tydliga mål

En av de intervjuade mellancheferna fick uppdraget att starta en verksamhet
där målen för verksamheten var tydligt formulerade, och uppdraget för mellanchefen var att omsätta målen i praktisk handling.
Verksamheten skulle arbeta utifrån tre teman: skola, boende och samhälle. Medarbetarna fick inte arbeta efter klockan, utan i stället efter hur eleverna mådde och orkade för tillfället. Det övergripande målet var att ge eleverna
en god beredskap för framtiden och en livskvalitet i deras vuxenliv. Verksamheten skulle vara lika sju dagar i veckan. Medarbetarna skulle arbeta
integrerat med skolan och boendet samt kombinera dag- och nattjänstgöring.
Medarbetarna fick söka till de lediga tjänsterna, och rekryteringen skedde
både externt och internt. Innan verksamheten startade hölls en tre veckors
introduktion, där innehållet bl.a. handlade om att tydliggöra målen med verksamheten. Medarbetarna var mycket positiva till det nya arbetssättet. Medarbetarna ändrade den fysiska miljön i enlighet med de nya målsättningarna.
Mellanchefen hade samtalat med sina medarbetare om målen i utvecklingssamtalen. Medarbetarna uppgav att de visste vad målen handlade om, och de
kunde redogöra för dem till intresserade i omgivningen. Däremot var medarbetarna inte överens om hur vägen till måluppfyllelse skulle se ut. Mellanchefen uttryckte att svårigheten handlade mycket om medarbetarnas egen trygghet. De kände sig olika trygga i förhållande till eleverna. Verksamheten hade
en del tillbudsrapporter, och flera av eleverna var utåtagerande, beskrev mellanchefen.
Mellanchefen säger vidare, att det trots förankringen ändå fanns svårigheter med att arbeta efter målen, trots att målen hela tiden varit så tydliga,
och trots att mellanchefen medvetet arbetat för att omsätta dem i praktisk
handling. Medarbetarna hade frivilligt sökt sig till verksamheten för att de
ville arbeta på det nya sättet. Det fanns olika nivåer när det gällde medvetenheten om målen och olika ambitioner när det gällde att arbeta efter dem.
En av mellancheferna i ledarskapsutbildningen menade att hennes ambition var att följa grupprocessen i arbetslagen. Mellanchefen gav ramarna och
gränserna runt personalens arbetssituation. De övergripande målen var beslutade, och övriga mål arbetades fram tillsammans med medarbetarna. Detta
ledde till ökad delaktighet och gav bättre möjlighet till att arbeta med utvecklingsarbete. Målet, att arbeta med gruppens egen process, var att medarbetarna skulle våga blotta sig, känna tillit och trygghet i sin arbetsgrupp. När
medarbetarna nått så långt kan de utveckla en djupare kunskap i arbetsgruppen, menade mellanchefen.
En annan av mellancheferna i ledarskapsutbildningen hade en strategi för
utvecklingsarbete. Det handlade om att vara tydlig med målen hela tiden, att
peka på och samtala om dem till personalgruppen. De förändringar som gjor-
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des i verksamheten handlade om att arbeta mer effektivt mot de uppsatta
målen. ”Det måste finnas en röd tråd i det vi jobbar med så att det inte känns
lösryckt”, ansåg mellanchefen. Ibland tvingades medarbetarna till punktinsatser, och tillfälliga åtgärder, och det gav ingen förbättring på sikt.
Jag upplever att personalgruppen är med på ett helt annat sätt när jag belyser målet och meningen med det förändringsarbete som vi gör. Och sedan
är det tiden. Sedan måste jag få dem att följa med i processen och acceptera att vi är olika. (David)

En av mellancheferna berättade hur de arbetade med målen för verksamheten.
De arbetade med socialtjänstlagens intentioner om människors lika värde,
bemötande m.m. De försökte att omsätta de övergripande målen i kommunen, så att de blev mer konkreta och tydliga för personalen och därmed överförbara till den egna verksamheten. Personalen arbetade i olika grupper med
detta och använde en del av arbetsplatsträffarna till arbetet. De följde upp
målen kontinuerligt. Det kunde göras muntligt på arbetsplatsträffar eller när
det uppstod situationer i verksamheten som gjorde att målen borde omvärderas. En enkät gick ut till alla brukarna en gång per år, där frågor ställdes om
verksamhetens måluppfyllelse, liksom en enkät till personalen.

4.5

Organisationskulturen

Avsnitten 4.1-4.4 har fokuserat på mer objektiva villkor för utveckling – i
form av ekonomi, strategier, planering, arbetsfördelning o.s.v. Jag ska i detta
avsnitt redovisa hur mellancheferna tänkt och agerat för att skapa en kultur
(en anda, ett klimat) som stöder utveckling och lärande.

4.5.1

Att använda kulturen för utveckling och lärande

Jag ska inleda med ett exempel som visar på kulturens betydelse på en arbetsplats, och som visar hur mellancheferna försöker att förändra denna kultur. En av arbetsplatserna i studien var en verksamhet som funnits länge.
Flera av personalens föräldrar och släktingar hade arbetat där, och idag är det
flera generationer som arbetar tillsammans. Gamla arbetssätt, värderingar och
förhållningssätt är en del av en stark kultur som funnits sedan länge. ”Det
sitter mycket i väggarna”, menade mellanchefen. Det som personalen gjorde
tidigare var inte fel då, men nu var det en annan typ av verksamhet som hade
andra krav. Tidigare var det mycket fri tid på boendena som skulle fyllas med
innehåll. Det gällde att skapa en hemlik miljö, och personalen tillbringade
mycket tid på boendena. Numera hade de en tydligare målsättning för sitt
arbete, där insatserna skulle planeras efter elevens behov. Det gamla arbets-

113

Kapitel 4 Organisatoriska förutsättningar

sättet fanns dock kvar i arbetslagen, och det var svårt att förändra det. Idag
ska personalen utgå från elevernas behov, och de ska vara delaktiga och aktiva i utvecklingsarbetet. De som hade arbetat länge på arbetsplatsen och de
som haft släktingar som arbetat där, hade svårt att tänka i nya banor. Patient/brukare-/elevfrågor hamnar lätt i skymundan för personal- och arbetsmiljöfrågor, menade mellanchefen.
En annan mellanchef upplevde att hanteringen av personalfrågor tog mer
tid och att omvårdnadsfrågor och utvecklingsfrågor kom i skymundan. Mellanchefens tid räckte inte till. För att kunna hantera detta började hon med att
se över och inventera vilka personer som var intresserade av verksamhetsutveckling och ett ökat eget ansvar. Vilka var villiga att lära sig nya saker?
Hennes tanke var att dessa personer kunde ta över vissa av mellanchefens
arbetsuppgifter, så att hon kunde få mer tid till att arbeta med utvecklingsfrågor. Hon hade frågat två personer om de ville vara teamledare för att de i den
funktionen skulle ta över vissa personalfrågor. Lösningen gav alltså dubbla
fördelar – mer tid för mellanchefen att arbeta med utveckling, samt mer ansvar och inflytande för personalen.
Varje dag umgås jag med tanken att det här ska vara en lärande arbetsplats. Frågan jag ställer är hur vi lär oss. Hur ser jag till att många får del
av den här kunskapen och att den sätter spår i vår organisation? Det handlar om att ha tålamod och att kunna klä i ord de små sakerna som händer.
Det är en långdragen process. Jag arbetar mycket med mig själv som förebild för att se hur organisationen kan bli mer lärande. Det handlar mycket
om en mental förändring hos medarbetarna. Det handlar om ett förhållningssätt till sig själv, till vad kunskap är samt till sin arbetsplats som en
lärande miljö. (Anna)

Andra mellanchefer tänkte i liknande banor. Det gällde bl.a. personal som
inte var särskilt motiverad att arbeta med utveckling. Det kunde finnas naturliga förklaringar till personalens bristande intresse för att medverka i utvecklingsarbete. Att genomföra förändringar tog tid och var krångligt. Det gick
inte att fatta ett beslut direkt på en arbetsplatsträff, eftersom inte all personal
var närvarande på grund av oregelbundna arbetstider. Beslutsprocessen är
lång inom vård och omsorg, och därför finns det en fara att de personer som
vill driva en förändring tappar motivationen. En metod, som en av mellancheferna tillämpade, handlade om att engagera den personal som inte var
motiverad för utveckling genom att ge dem uppdrag – att få dem att pröva
nya saker.
Personalen är oftast mer eller mindre entusiastisk inför nya uppgifter. Man
måste diskutera kring varför de måste pröva på att arbeta med utveckling.
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Sedan måste de få utbildning och uppdrag, där de får pröva på att utvecklas och lära något nytt. Oftast är det så att om man genomfört något själv
som man känner sig stolt över, så blir man mer benägen att pröva sina
vingar på andra saker. (Anna)

Ett annat sätt att tillföra nya idéer är genom rekrytering av ny personal. En
arbetsgrupp med för lite ”input” av idéer stagnerar snabbt. Kommer det ny
personal till arbetsgruppen med jämna mellanrum skapas en mer gynnsam
miljö för lärande och utveckling, menade en av mellancheferna.
Om en mellanchef ställer krav på utvecklingen skapas en rörlighet som
gör att personal som inte är intresserad av utveckling söker sig till andra arbetsplatser. En av mellancheferna beskrev att de flesta hade accepterat att
avdelningen skulle bedriva ett aktivt utvecklingsarbete. De som inte accepterade målsättningen hade inte blivit kvar i verksamheten, utan de hade sökt sig
till andra arbetsplatser.
Idag finns det en stor förståelse för detta arbetssätt. Det har varit en tid när
det inte har varit självklart att de skulle arbeta med utvecklingsarbete och
jag arbetade för att personalen skulle acceptera det. (Anna)

4.5.2

En kultur för reflektion och gemensamt lärande

Mellancheferna har framförallt lyft fram betydelsen av att stödja lärande och
reflektion i vardagen. De har särskilt betonat betydelsen av det informella
lärandet, dvs. det lärande som sker i vardagen. Stödet för och organiseringen
av lärandet har skett på olika sätt.
En av mellancheferna i ledarskapsutbildningen belyste vikten av att ta
tillvara på vars och ens berättelser av dilemman och svårigheter i arbetet.
Att kritiskt reflektera över vad som hände och sedan koppla det till teoretisk kunskap. I vårt fall handlade det om autism och bemötande. Vi lärde
av varandra och det skapade förutsättningar för öppenhet. Det handlade
om tankeutbyte, men inte om några dispyter. Det var viktigt att arbeta med
utveckling av gruppen och grupprocessen. Vi måste hitta vägar att medvetandegöra medarbetarna att varje dag är ett utbildningstillfälle. (Mellanchef i ledarskapsutbildningen)

Reflektion sågs som en förutsättning för en god vårdkvalitet. Det var först när
medarbetarna började fundera över vad de gjorde och varför de gjorde det,
som en utveckling kom igång, ansåg en av mellancheferna. På en arbetsplats
fanns det tankar om att varje dag, vid arbetsdagens slut, införa en tid för re-
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flektion som skulle vara obligatorisk att delta i. Reflektionen skulle vara
strukturerad, kanske med givna frågeställningar. Det borde leda till en bättre
arbetsmiljö, menade mellanchefen, eftersom personalen inte behövde gå hem
med oro och obesvarade frågeställningar.
Ett exempel på vardagslärande var en mellanchef som lät erfaren personal ”utbilda” nyanställda.
Då har jag tillfrågat en mycket kunnig personal om att vara mentor under
en längre tid än under inskolningstiden. Det är viktigt att stämma av med
den nya personalen om det går bra, om det är det några problem så kan flera hjälpas åt. (Stina)

En av mellancheferna på ledarskapsutbildningen beskrev sitt arbete med att
skapa förutsättningar för ett ökat lärande på arbetsplatsen. En gemensam
kunskapsinventering hade gjorts av arbetslagets gemensamma kompetens i
kombination med en individuell kunskapsinventering. Avsikten var att lyfta
fram och tydliggöra förtrogenhetskunskapen som något värdefullt och något
som personalen kunde dela med sig av till varandra. Att vara duktig inom ett
område och känna sig behövd ökade motivationen till att vilja lära sig mera
inom andra områden.
En mellanchef måste vara beredd att stödja personalens kunskapssökande. Det kan ske med enkla medel. En av mellancheferna berättade att hennes
arbetsgrupper efterfrågade mera kunskap inom ett ämne. Den metoden som
mellanchefen använde var att hämta in material som belyste ämnet, exempelvis från tidningsartiklar. Gruppen läste igenom materialet till nästa arbetsplatsträff och formulerade diskussionsfrågor kring ämnet. Det arbetssättet
fungerade bra, menade mellanchefen. Det var viktigt att motivationen för att
lära kom från gruppen, men det var samtidigt en stor utmaning för mellanchefen att locka fram detta intresse för lärande.
En av mellancheferna betonade vikten av att det ständig förs en dialog
kring nödvändigheten av utveckling och lärande. Tid måste avsättas till utbildningar, uppdrag och för möten, och det gjordes genom att frigöra tid vid
schemaplaneringen. Genom att uppgiften blev markerad i schemat blev tiden
för utvecklingsarbete lika viktig som patient-/brukartid. Det fanns ett visst
motstånd hos personalen till att det togs tid från vården/omsorgen till utveckling. Ett sätt att få tid till utvecklingsarbete var att lära sig att använda den tid
som ”dyker upp” på ett bättre sätt. Om det var lugnt en eftermiddag, så kunde
personalen sätta sig ner och läsa eller arbeta med ett utvecklingsuppdrag som
de fått sig tilldelade.
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Man kan inte sitta och vänta på att det ska komma ett ”sjok” med tid. Man
måste lära sig att se möjligheterna som finns, att se de luckor som finns i
systemet och att vara flexibel. (Anna)

Två av mellancheferna lyfte fram en utbildningsserie som de genomförde
med hjälp av Mål-3-pengar 21 . Utbildningen utgick från de handlingsplaner
som arbetats fram inom ramen för projektet. Utbildningen hade olika block
och teman, och den genomfördes med teoretiska inslag och genom att personalen fick delge varandra erfarenheter och kunskaper kring de olika ämnena.
Ett antal undersköterskor hade utbildats till trainees. De hade ett speciellt
uppdrag, nämligen att fånga upp idéer och att initiera reflektion kring innehållet i utbildningen. De skulle vidare fungera som bollplank och utvecklingsstöd ute i verksamheterna. I varje arbetsgrupp utsågs en trainee som fick
mandat av medlemmarna att arbeta med utveckling. Dessa personer kunde
mellanchefen ”bolla” idéer med, men även få en viss avlastning i arbetet.
Vid genomförandet av en formell utbildning framfördes kritik mot att utbildningen inte var upplagd på ett traditionellt sätt, det sätt som personalen
var van vid. Det fanns medarbetare som slutade utbildningen, och det var
flera som inte ens påbörjade den, på grund av utgångspunkten i det informella lärandet. Exemplet visar att det finns svårigheter med att införa ett reflekterat lärande.
Teamledaren menade att det fanns vissa personer som inte var positiva
till att dela med sig av sina kunskaper och inte heller var villiga att lära av
varandra. Dessa personer gjorde sig oumbärliga genom att inte dela med sig
av sin kunskap. Det kunde bli en sårbar situation om det inte fanns flera personer som hade kunskaper inom området. Ett sätt att få dem mer samarbetsvilliga var att utse dem till experter inom ett område. De fick därmed ansvar
för att hålla sig á jour inom detta område och uppgiften att dela med sig till
andra av sin kunskap.
Reflektion måste inte uppfattas som en individuell och inåtvänd aktivitet.
Mellancheferna betonade genomgående att lärande och reflektion är något
som personalen gör tillsammans. En av mellancheferna i ledarskapsutbildningen betonade att personalen hade två olika roller när det handlade om
lärande: dels skulle de utvecklas själva och få ny kunskap, dels skulle de vara
en kunskapsbank för andra och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Det fanns många sätt som mellanchefen kunde använda sig av för att ge
personalen förutsättningar för att det skulle uppstå ett lärande i organisatio21

Inom Europeiska socialfonden (ESF-Rådet) har det funnits projektmedel att söka
(Växtkraft Mål-3 pengar) till kompetensutveckling för personal inom företag, organisationer eller verksamheter inom offentlig sektor.
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nen. Några av de arbetssätt som mellanchefen använde sig av var mellanprofessionellt kunskapsbyte, mellankollegial daglig reflektion i vårdkedjor där
flera professioner var inblandade och arbetsplatsutbyte med andra arbetsplatser.
Det finns två olika delar i lärande och reflektion, menade en av mellancheferna. Den ena delen handlar om hur personalen ser sig som mottagare av
kunskap, den andra delen handlar om hur man kan lära andra. De flesta har
ingen svårighet med att lära av varandra, men det kunde vara svårt att se sig
själv som en person som kan lära ut till andra. En mellanchef menade att hon
fick bedriva lobbyverksamhet för att få personalen att förstå att de har något
att erbjuda.
Många måste gå från att vara mottagare till att bli aktiva pedagoger. (David)

Det finns svårigheter med att ta emot kunskap, organisationen och tid spelar roll, liksom personalgruppens ovana att ta till sig och ta för sig. Personens självkänsla och självkännedom är viktig i sammanhanget. (Stina)

Mellanchefen menade att det är viktigt att hitta en nivå där det är tillåtet
att lära av varandra, att kunna ta emot kunskap och att lära ut till andra vad
man själv kan.
Det är ett känsligt område hos båda parter, både för den som har kunskapen och hos den som ska ta emot kunskapen. Om man kan hitta dit, att det
är tillåtet och inte något fult att lära ut till andra, så finns det mycket kunskap att ta vara på. (Stina)

Oftast är det de personer med lång erfarenhet från arbetslivet som har svårast att ta emot kunskap av andra. De kan känna sig trampade på tårna när
de ska lära av någon som inte har arbetat lika länge. Det är mycket lättare
att ta till sig det som kommer utifrån. (Stina)

På en av arbetsplatserna gavs en formell utbildning till personalen av arbetsgivaren. De som gått utbildningen ville vidareutveckla den kunskapen som de
fått på utbildningen och förankra den i det praktiska arbetet. Mellanchefens
tanke var att personalen som gått utbildningen skulle kunna ”plocka ut vissa
delar”, och bli duktiga på dessa, för att kunna delge dem till dem som inte
gått utbildningen. Ambitionen var alltså att stärka kopplingen mellan utbild-
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ning och vardagslärande. En av mellancheferna menade, att om arbetsgruppen förbereder sig med relevanta frågor och problemområden från den egna
verksamheten, och skickar med dessa med den person som ska delta i utbildningen, så blir återkopplingen till gruppen mera intressant och motiverande.
Mellanchefen ville själv vara uppdaterad på det som personalen lärde sig, för
att kunna återkoppla detta till hela personalen på träffar och i olika situationer
i arbetet.

4.5.3

Att lära mellan yrkesgrupper och nivåer

Mellancheferna beskrev svårigheter med att stödja och organisera lärande
mellan personalen och olika professioner.
En av mellancheferna betonade vikten av att arbeta med grupprocessen
som en metod för att skapa förutsättningar för utveckling och lärande. Arbetsgruppen bestod av flera professioner, behandlingspersonal, elevassistenter och lärare.
Det var ett bra sätt att inte angripa den enskilda individen, utan mer att
samtala kring gruppens attityder, värderingar och handlingsmönster. Tanken är att det ska bli en homogen grupp, och att deras fokus ska vara på
det som händer i arbetsgruppen. Om inte processtänkandet fungerar, så
fungerar inte omsorgen till eleverna heller. (David)

Det hände att någon av personalen avvek från gruppens sätt att tänka i utvecklingsfrågor. Då samtalade mellanchefen individuellt med den personen
om det inträffade. Det var då viktigt att påpeka personens styrkor, samtidigt
som diskussionen fördes kring personens agerande i det enskilda fallet, menade mellanchefen. Man hade även haft diskussioner i arbetsgruppen om var
de enskilda medlemmarna befann sig i grupprocessen. Var och en fick skatta
var de befann sig i de olika faserna. Mellanchefen hade funderingar kring om
arbetsgruppen kunde prata öppet om allt som hände i gruppen. Det fanns en
känsla av att gruppen var för stor för att ha en öppen kommunikation. Gruppen bestod av tio personer.
Organisationen är uppbyggd så att omvårdnadspersonalen alltid ska lära
sig av de professionella grupperna. Det tyckte en av mellancheferna är förlegat. Det finns hela tiden ny kunskap hos medarbetarna som är väsentlig att
överföra till andra yrkesgrupper. Det är den stora utmaningen när det gäller
organisatoriskt lärande, menade mellanchefen, att alla yrkesgrupper kan se att
de har något att lära av varandra.
Jag vill se det som att vi lever i ett cykelhjul med patienten i centrum, där
var och en bidrar med sin ”tårtbit” och varje ”tårtbit” är lika viktig oavsett
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om du är läkare eller undersköterska. Då kommer organisationen att bli
lärande på ett helt annat sätt. (Anna)

En stor utmaning på flera arbetsplatser var att få med läkarna i förändringsarbetet. Det handlar här inte bara om en skillnad i profession, utan också om
status och makt. Kan man överhuvudtaget tala om ett organisatoriskt lärande
om en yrkesgrupp inte prioriterar ett verksamhetsinriktat lärande. En mellanchef menade att det måste finnas mer tid för det multidisciplinära arbetet och
att andra typer av ronder behövde införas. Mellanchefen hade under lång tid
försökt att på olika sätt få läkarna mera involverade i utvecklingsarbetet.
Jag har delvis lagt ut detta uppdrag på andra, eftersom det känns som jag
själv har ropat i tomma intet i fyra år. Jag rannsakar mig väldigt mycket.
Har jag sagt fel saker? Har jag sagt dem på fel sätt? Har jag tagit kontakt
med fel läkare? Därför har jag lagt ut det på ett särskilt uppdrag på andra
personer att försöka att hitta nya kanaler in i läkargruppen. Mycket handlar
om att bli ett team, där läkarna är tydliga teammedlemmar och inte någon
som finns som en stjärna utanför teamet. (Anna)

En av arbetsledarna som deltog i ledarskapsutbildningen beskrev hur de i sin
arbetsgrupp hade ett nätverk där de lärde av varandra. Hon sade att det var
viktigt att komma utanför den egna kretsen för att vidga sitt lärande, t.ex. att
sitta med vid en läkarrond tillsammans med läkare och vårdpersonal. Det gav
tillfälle att ställa frågor och förstå patientens problem på ett helt annat sätt än
tidigare. Att som sekreterare kunna delta i detta forum var utvecklande, både
teoretiskt och praktiskt. På det sättet ingick lärandet direkt i arbetet och det
blev mer intressant. Hon fick samtidigt en större förståelse för kollegernas
arbetssituation. Det påverkade förutsättningarna för hennes arbete och gjorde
att hon kunde underlätta för sina arbetskamrater.

4.6

Sammanfattning

Det här kapitlet utgår från ett sociologiskt perspektiv, där organisatoriska
villkor för mellanchefernas agerande står i centrum. Avsikten har dels varit
att visa på organisatoriska förutsättningar, dels att undersöka det handlingsutrymme som finns för mellanchefernas utvecklingsinriktade ledarskap.
Min empiri visar att den organisatoriska nivån påverkar förutsättningarna
för mellanchefer att bedriva lär- och utvecklingsprocesser. Data visar att begränsade ekonomiska resurser försvårar mellanchefernas möjligheter att bedriva utvecklingsarbete. Det finns exempel på hur mellancheferna blir fråntagna sina mandat att fatta nödvändiga beslut i besparingstider. På de arbetsplatser som deltagit i projektet har ledningen oftast haft ett kortsiktigt per-
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spektiv på utveckling. Ekonomin har varit avgörande för mellanchefernas
möjligheter att bedriva ett hållbart utvecklingsarbete. Produktionslogiken
riskerar att ta över utvecklingslogiken. Men det finns samtidigt en risk för att
en dålig ekonomi tas som intäkt för att inte göra någonting – både bland mellanchefer och anställda.
Det finns skillnader mellan olika enheters förutsättningar att bedriva utvecklingsarbete. En av enheterna hade goda ekonomiska förutsättningar. Det
fanns stöd hos ledningen och organisationen var öppen för idéer. Det fanns
ett tillåtande klimat och mellancheferna vågade därför prova nya metoder.
Motsatsen är en kommun med extremt hårda besparingar och otydliga direktiv från politikerna. En genomgripande omorganisation gjordes i kommunen,
där både tjänstemän och politiker fick lämna sina befattningar. Utvecklingen
har stannat av, och det finns en osäkerhet hos mellancheferna och i organisationen som helhet om vilka initiativ som är möjliga att ta.
Trots hårda besparingar som lett till ”slimmade” organisationer, så fanns
det här utrymme för utvecklingsarbete i de flesta organisationerna. På en
arbetsplats har mellanchefer och anställda tillsammans skapat former och
metoder för utveckling. Mellanchefen har medvetet och innovativt arbetat för
lärande och utveckling, trots begränsat ekonomiskt utrymme. Med stöd av sin
överordnade chef har mellanchefen hitta olika sätt att stödja personalen i
deras lärprocess.
Mina data visar att mellanchefer kan ha en viktig roll när det gäller att
driva utvecklingsprocesser. Det krävs dock speciella förutsättningar för att
mellancheferna ska kunna fungera i denna nya roll. För att lyckas med att
driva utvecklingsarbete menade mellancheferna att de själva måste prioritera
frågan – skapa utrymme, ha egna visioner och skapa tid för lärande och reflektion för personalen. Mellancheferna har möjlighet att påverka organisationskulturen så att den befrämjar lärande och utveckling. Vissa mellanchefer
påverkade organisationskulturen medvetet, andra gjorde det inte.
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5

Interorganisatoriska förutsättningar

I detta kapitel redovisas i vilken utsträckning utvecklingsprojektet Arbetsplatslärande inom vård- och omsorgssektorn, fungerat som stöd för mellanchefernas möjligheter att driva utveckling (se Andershed, Larsson & Svensson, 2006). Jag kommer att gå igenom betydelsen av följande: styrgruppens
arbete och partskontakterna, de nationella konferenserna, utbildningen i
Lärande ledarskap och utveckling i vardagen, kontakter mellan enskilda arbetsplatser samt forskarstödet. Dessa inslag kan ses som förutsättningar för
mellanchefernas möjligheter att driva utvecklingsarbete.

5.1

Styrgruppens arbete och partskontakterna

Projektet ”Arbetsplatslärande inom vård- och omsorgssektorn” var organiserat ”uppifrån”. Avsikten var att den nationella styrgruppen skulle fungera
som ett stöd gentemot berörda arbetsplatser. Det var viktigt att betona att det
var en partsammansatt grupp som verkade gemensamt. Representanter från
styrgruppen fanns med vid nationella konferenser, i utbildningen ”Lärande
ledarskap”, vid seminarier, samt vid olika träffar ute på arbetsplatserna i projektet. Deras medverkan har haft stor betydelse, anser mellancheferna i projektet. Mellanchefernas utvecklingsområden har diskuterats och de har blivit
uppmärksammade och fått nya influenser, nya perspektiv och framförallt
blivit synliga och fått legitimitet för sitt sätt att arbeta. Mellancheferna har via
de centrala parterna även fått tips på kontakter med andra verksamheter som
arbetat med liknande frågor.
Några av mellancheferna beskrev nyttan av att delta i projektet och att de
fått kontakter med Sveriges Kommuner och Landsting. De menade att det var
skönt att ha de centrala parterna i ryggen, och det gav tyngd åt de utvecklingslinjer som mellanchefen drev. Det gav samtidigt en indikation på att
inriktningen på utvecklingsarbetet var viktig, och att frågorna var aktuella,
eftersom de centrala parterna stödde arbetet. Andra mellanchefer uttryckte att
det varit värdefullt att de centrala parterna funnits med och att de t.ex. fick en
bra kontakt med Kommunals representant i styrgruppen.
Det har gett andra perspektiv till hur utvecklingsarbete kunde bedrivas.
(En av mellancheferna i ledarskapsutbildningen)

Ett exempel är hur forskningen och de centrala parterna i åtskilliga sammanhang har funnits med och stöttat Landstinget i Kronoberg i deras utveck-
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lingsarbete med att bl.a. skapa nya kontakter, vid ansökningar, i det strategiska utvecklingsarbetet, på seminarier, vid olika utbildningstillfällen samt vid
förankring mot landstingsledning och politiker.
En av arbetsplatserna fick ekonomiskt bidrag av Kommunal centralt för
att skicka två undersköterskor på en stor nationell konferens. Undersköterskorna medverkade och berättade om sitt utvecklingsarbete. De erfarenheter
som undersköterskorna fick del av har haft stor betydelse för arbetsplatsens
utvecklingsarbete, menade mellanchefen. Det medförde även att nya kontakter togs med liknande verksamheter. Detta blev möjligt tack vare de kontakter
som mellanchefen fick via styrgruppen.
De centrala parterna i styrgruppen hade en gemensam syn på att om ett
utvecklingsarbete skulle bli hållbart över tid måste parterna arbeta tillsammans – från initiering till genomförande och spridning av utvecklingsarbetet.
Mellanchefernas uppfattning ute i den lokala verksamheten var att det inte
råder en lika självklar samsyn kring detta synsätt hos de lokala fackliga representanterna. Flera av mellancheferna beskrev att de lokala facken oftast
hade en traditionell syn på samverkan, dvs. att den skulle ske genom information och förhandling. Många gånger kunde mellancheferna känna sig motarbetade av de lokala fackliga parterna när de kom med förslag till nya utvecklingsområden. De lokala fackliga parterna gick lätt in i en försvarsposition,
där de ville värna om medarbetarnas rättigheter, och de såg nya utvecklingsområden som en försämring för sina medlemmar. Detta motstånd kunde finnas, trots att medlemmarna var positiva till de nya utvecklingsidéerna, menade mellancheferna. Flera av mellancheferna beskrev att det fanns svårigheter
med att involvera de fackliga representanterna i utvecklingsarbetet. Facket
var ofta osynligt, menade de, och det var få som ville bli förtroendevalda.
Genom de kontakter som mellancheferna fått med de centrala parterna via
projektet hade de fått nya insikter kring hur samverkan mellan arbetsgivare
och de fackliga parterna kunde se ut.
Vid ett seminarietillfälle i kursen ”Lärande ledarskap” hade Kommunals
vice ordförande en aktiv roll – både som föredragande och i diskussionen.
Flera av mellancheferna uttryckte efter seminariet:
Det är mycket positivt att facket inte enbart skulle vara en part för medarbetare som misslyckats eller behövde hjälp. Det måste även vara till för
dem som lyckats och som ville göra karriär. (Mellanchefer i ledarskapsutbildningen)

En bidragande orsak till att facket är osynligt lokalt kan vara att många
frågor som tidigare blev en facklig angelägenhet idag kan lösas i samförstånd
mellan arbetsgivare och arbetstagare, menade mellancheferna. På en av ar-
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betsplatserna hade ett utvecklingsarbete startat med bred delaktighet från
flera fackliga organisationer. Detta arbete kunde starta tack vare att mellancheferna fått insikt i och nya kunskaper om fackets roll via projektet (se kapitel 7).
Försök har gjorts att skapa ett nätverk mellan lokala fackliga representanter i projektet med stöd av den ansvarige i Svenska Kommunalarbetarförbundet centralt, men det lyckades inte. Det kan finnas flera förklaringar till att
det fackliga nätverket hade svårt att komma igång. En förklaring kan vara en
ovana från fackets sida att tala om arbetsplatslärande som en integrerad del i
vardagsarbetet. På den lokala nivån fanns inte partsamverkan som en naturlig
del i vardagsarbetet. Svårigheten med att starta upp det fackliga nätverket kan
även tolkas som en brist i kopplingen mellan lokal och central nivå i projektet.

5.2

Nationella konferenser

De nationella konferenserna var en viktig del i utbytet mellan arbetsplatserna.
Syftet var att dela erfarenheter, att föra upp frågor på en nationell nivå, att ta
in experter osv. På de nationella konferenserna fanns olika yrkeskategorier
representerade från olika nivåer i organisationen. Det var undersköterskor,
behandlingspersonal, sjuksköterskor, rektorer, lärare, chefer (mellanchefer),
personalchefer, verksamhetschefer samt personal i stabsfunktioner. Dessa
tillfällen syftade till att ge möjligheter för de olika personalkategorierna att
träffas i ett forum där de fick diskutera olika problem och erfarenheter. På de
nationella konferenserna fanns även styrgruppens representanter med. Vid
varje tillfälle gavs varje arbetsplats möjlighet att presentera de svårigheter
och dilemman som de stod inför i det egna utvecklingsarbetet. Detta har inneburit en medvetenhet om och möjlighet till avstämning av det egna arbetet.
De har själva fått formulera sig och summera sitt pågående utvecklingsarbete
och fått synpunkter ”utifrån”, som ett sätt att stimulera den egna reflektionen.
Två mellanchefer beskrev hur två lokala fackliga ombud blivit inspirerade vid en nationell konferens som hölls i Växjö, där de fick ta del av hur
andra arbetade med arbetsplatslärande. Mellancheferna beskrev hur dessa
personer senare aktivt argumenterade för ett utvecklingsarbete som hade inslag av arbetsplatslärande. Utvecklingsarbetet skulle inrikta sig på 55+ problematiken. Mellancheferna menade att de inte skulle ha fått gehör för sina
utvecklingsidéer om inte de fått uppbackning av de lokala fackliga ombuden.
Samhandlandet var ett resultat av att både mellancheferna och de fackliga
ombuden befunnit sig tillsammans på den nationella konferensen och tagit
del av andras erfarenheter av utvecklingsarbete.
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På en av konferenserna kom representanter från ett sjukhus från södra
Sverige och berättade om sitt utvecklingsarbete. De förändringar som genomförts hade påverkat samtliga yrkeskategorier och även patienternas villkor –
med möjlighet till ökad delaktighet och en bättre samverkan. Flera av mellancheferna som deltog på konferensen blev inspirerade att driva ett utvecklingsarbete. Det resulterade i att ett annat sjukhus arrangerade två inspirationsdagar för all sin personal och för politiker i verksamheten. De bjöd även
in det aktuella sjukhuset, styrgruppen i projektet samt APeL-FoU för att delge dem sina kunskaper och erfarenheter kring hur utvecklingsinriktat arbetsplatslärande kunde bedrivas.
På en av konferenserna fördes en dialog kring projektets betydelse för det
lokala utvecklingsarbetet. Det som ansågs viktigt var att det skett en samverkan på alla nivåer och att det fanns en partsamverkan med stöd från FoUenhet, APeL-FoU. De nationella konferenserna hade gett förutsättningar för
att skapa sociala relationer, där deltagarna fått möjlighet att mötas och utbyta
erfarenheter. Samtidigt hade underifrånperspektivet med arbetsplatsen i fokus
varit centralt i utvecklingsarbetet. Mellancheferna menade att det interaktiva
förhållningssättet hade medfört att de fått nya erfarenheter.
Vi har fått upp ögonen för vardagens problematik och att lära på arbetsplatsen, samtidigt som verksamheten måste rulla på. Vi har fått förståelse
och insikter om vårt eget lärande som vi inte kunnat få på annat sätt. Det
har inneburit att vi är inne i en oändlig lär- och utvecklingsprocess. Det
hade inte blivit synliggjort om vi inte deltagit i projektet. (Mellanchef på
en av arbetsplatserna)

Att delta på de nationella konferenserna gav arbetsplatserna kraft och styrka
att kunna bibehålla utvecklingskraften och att ständigt utvecklas på arbetet,
menade en av mellancheferna. De blev även uppmärksammade nationellt,
fick delta i seminarier samt fick en artikel publicerad i Dagens medicin.

5.3

Två utbildningar

En viktig del av projektstödet organiserades som två utbildningar i ”Lärande
ledarskap” och ”utveckling i vardagen” (se avsnitt 3.3.3.4 ). Tillkomsten av,
innehållet i och utformningen av utbildningarna gjordes i samverkan med
mellancheferna och fackliga representanter.
Mellancheferna som deltog i ”Lärande ledarskap” menade att det var en
bra utbildning. Den har gett dem kunskap och nya idéer om utveckling, vilket
har bidragit till att de fått en drivkraft att tänka framåt och att se alternativ.
Utbildningen har även gett deltagarna en fördjupad teoretisk kunskap
som kommer att omsättas i praktiken, ansåg de.
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Utbildningen har lyft mig och fått mig att våga. (Mellanchef i ledarskapsutbildningen)

Några deltagare från utbildningen ”Utveckling i vardagen” menade att de fått
insikter om att de själva måste arbeta med utvecklingsarbetet på den egna
enheten. Tidigare fanns en mentalitet att de skulle bli tillsagda av högre ledning om vad som skulle förändras i verksamheten. Numera har de utvecklat
en modell där alla medarbetare ska vara med och påverka. Det har resulterat i
en process som får ta tid och har bidragit till en medveten struktur i utvecklingsarbetet. Utbildningen har lett till att de fått nya perspektiv, en personlig
utveckling och ökat självförtroende. Den har även påverkat deltagarna till att
förhålla sig till nya situationer på ett annat sätt. De har en bättre dialog med
berörda, gör konsekvensbeskrivningar och vågar att ifrågasätta mer än tidigare, menade några mellanchefer.
Deltagarna hade olika syften med att gå utbildningen. Flera av deltagarna
menade att de ville lära sig mer om ledarskap, samt hur ledaren kunde stödja
lärprocesser. En facklig representant uttryckte sig på följande sätt:
Jag har varit med om och startat många projekt, men aldrig lyft in ledarrollen så mycket. (Facklig representant)

Att lära av varandra och utveckla sig själv sågs som en viktig del i utbildningarna, liksom att kunna knyta den nya kunskapen till den egna arbetsplatsen. Det unika var att både mellanchefer och fackliga representanter deltog i
utbildningen. Syftet var att mellanchefer och medarbetare skulle ges möjligheter att utveckla ett gemensamt synsätt på utveckling.
Några av mellancheferna betonade att de fått nya insikter i att utbildningar måste ha ett tydligare krav på sig att ge något tillbaka till verksamheten.
Utbildningarna måste utgå från verksamhetens behov. De individuella behoven måste ses i ett större sammanhang, ansåg mellancheferna. De hade fått
ökad förståelse för att det formella och informella lärandet skulle integreras.
Mellancheferna menade även att de fått nya insikter kring förtrogenhetskunskapens betydelse och att det var viktigt att stödja medarbetarna så att de
kunde formulera denna i egna ord. Mellancheferna menade vidare att de fått
kunskaper kring att utvecklingsfrågor måste integreras i driftsfrågor och att
de skulle tänka utveckling i det lilla. För att lyckas med ett hållbart utvecklingsarbete måste den informella kunskapen tas tillvara. Det är också viktigt
att utveckla den reflekterande gemenskapen och göra lärandet till en del av
vardagen.
Kursen i Lärande ledarskap visade på olika vägar för att uppnå ett varaktigt lärande, och cheferna menar att de fått verktyg till att arbeta med utveck-
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lingsfrågor. Att de fick skriva reflektions-PM har haft stor betydelse, dels för
mellancheferna själva eftersom de kunnat reflektera och formulera sina tankar om utvecklingsarbete, dels för att få del av andra deltagares reflektioner.
Det har varit otroligt lärorikt. Vi har varit uppfyllda varje gång när vi åkt
från utbildningen. Vi har fått nya infallsvinklar och input för att komma
vidare. (Mellanchef som gått båda utbildningarna)

Utbildningarna har fungerat som lärande nätverk, och deltagarna upplevde att
nätverksträffarna gav mersmak. Nätverket kommer att leva vidare och det har
varit en nätverksträff under hösten 2006 och ytterligare en träff genomfördes
under våren 2007. De lokala arbetsplatserna har tagit ansvar för att nätverksträffarna fortsätter.

5.4

Externa kontakter

Projektet avsåg även att stimulera kontakter mellan de deltagande arbetsplatserna.
På Kärnsjukhuset i Skövde kunde projektet knytas till en redan pågående
långsiktig organisationsutveckling. Detta har i många fall varit en förebild för
andra i projektet genom att de har delgett sina erfarenheter från det egna utvecklingsarbetet. Att ”lära andra” är oftast ett bra sätt att ”lära sig själv”.
Genom att tvingas systematisera och strukturera egna erfarenheterna har deltagarna fått ett nytt perspektiv på det egna utvecklingsarbetet, särskilt som
presentationen skedde i dialogform. Deltagarna från Skövde beskrev vikten
av att träffa andra arbetsplatser och att få ta del av och delge andra av erfarenheter som förvärvats. Detta utbyte har bidragit till deras egen utvecklingsprocess.
Projektledaren i Kronobergs län såg värdet av att ta del av andras erfarenheter. Det var ett sätt att få nya erfarenheter och att se möjligheter till utveckling i det egna landstinget. Studiebesöken (med flera deltagare) gällde
bl.a. Lindesbergs lasarett, där de infört ett minilärcentrum för att göra fortbildningen mer tillgänglig och flexibel. Ett annat studiebesök gällde Kärnsjukhuset i Skövde, där de hade utvecklat undersköterskornas yrkesroll på ett
medvetet sätt. Förändringsprocessen i sig uppfattades också som intressant att
ta del av.
Det framgick vid åtskilliga tillfällen att dessa studiebesök användes för
att diskutera, exemplifiera och göra jämförelser i den egna organisationen.
Jämförelserna bidrog till att konkretisera de planer och visioner som tagits
fram i landstinget.
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Deltagarna från Dammsdal upplevde de externa kontakterna som mycket
betydelsefulla i sitt utvecklingsarbete. Utbildningen i ”Lärande ledarskap”
var viktig för deras lokala utvecklingsarbete (se kapitel 7). De har även haft
stort utbyte av nätverket som helhet och fått extra stöd i sitt lokala utvecklingsarbete av APeL-FoU. De externa kontakterna har bidragit till att ett nytt
synsätt på lärande har utvecklats i organisationen. Det handlar om att integrera det formella och informella lärandet till ett reflekterat lärande, som utgår
från verksamhetens behov. Det är först när medarbetarna förstår nyttan av att
lära sig något nytt, och kan koppla det till vardagen, som de blir motiverade
och öppna för nya saker, ansåg mellancheferna.
En avdelning på Lindesbergs lasarett fick genom projektet tips om att
göra ett studiebesök på Hässleholms sjukhus. Avdelningen hade arbetat med
”Det absoluta genombrottet” i ett projekt som landstinget drev. De ville arbeta vidare med sin verksamhetsutveckling och var i behov av att få inspiration
och nytänkande utifrån. Hela avdelningen deltog i studiebesöket, inklusive
läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast. Efter studiebesöket fick alla skriva
ned vad de ville arbeta vidare med. Mellanchefen och biträdande mellanchefen fick även informera om och delge erfarenheter från studiebesöket till
sjukhusdirektören och ledningsstaben på Lindesbergs lasarett. Det bidrog till
att erfarenheterna spreds vidare till hela sjukhuset. Ledningsgruppen planerade att göra en liknande resa till Hässleholms sjukhus (i ledningsgruppen ingick högre tjänstemän och politiker). Lasarettet i Lindesberg har även utvecklat ett nära samarbete med ett sjukhus i England när det gäller arbetsplatslärande med projektets hjälp.
Dammsdal informerade om sin utveckling på Trygghetsfonden. Deltagare från Dammsdal har varit med på Örebro Universitet och berättat om sitt
utvecklingsarbete för blivande chefer inom äldre- och handikappomsorgen,
samt vid några externa seminarier. Projektdeltagare från Kärnsjukhuset i
Skövde har deltagit som externa resurser inom personalvetarprogrammet på
Örebro Universitet samt på ett utbildningstillfälle för arbetsplatsombuden på
Dammsdal (se även avsnitt 5.5).
Svenska Kommunalarbetarförbundet och Sveriges Kommuner och
Landsting ansåg att den interaktiva ansatsen har varit en bärande och viktig
princip genom hela projektet. Att forska och bedriva utvecklingsarbete med
deltagarna istället för att forska på har varit centralt, uppfattade man. Styrgruppen har lyft fram det arbetssättet som en viktig lärdom att ta med sig i
kommande arbeten. Genom detta arbetssätt har utvecklingsfrågorna, och
sättet att tänka kring utveckling, blivit mer verklighetsnära, och flera verktyg
för utvecklingsarbete har introducerats. Svenska Kommunalarbetarförbundets
representant i styrgruppen menade, att han ofta lyfter fram exempel från projektet i andra sammanhang i samtal med medlemmar och förtroendevalda.
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Kunskaper, idéer och teorier från projektet har även lyfts vidare i ett program
till förbundsstyrelsen som ska spridas vidare i hela förbundet och så småningom ut till arbetsgivarna i landet. Representanterna från Sveriges Kommuner och Landsting menade att det partgemensamma arbetet är en lärdom
som de kommer att ta med sig in i andra projekt och sprida vidare till sina
kolleger. De menade vidare att i projekt – är långsiktighet och uthållighet,
kritisk reflektion och partssamverkan viktiga delar.
Det kan vara lätt att glömma att man måste lära sig, inte att någon annan
lär mig, och den processen tar tid. (Representant från styrgruppen)

Det interaktiva arbetssättet ökar delaktigheten och medverkar till att den egna
arbetsplatsen blir ägare av förändringsarbetet, vilket bidrar till en ökad hållbarhet över tid.

5.5

Forskarstödet

Den interaktiva forskningen bygger på att ge ”stöd” för utveckling – inte att
styra eller driva utvecklingsarbetet. Projektet byggdes på att arbetsplatserna
själva skulle driva sina utvecklingsarbeten, och ha egna projektledare. Arbetsplatserna skulle själva uttala vilka utvecklingsbehov de hade och vilket
stöd de önskade från forskare och utvecklingsledare från APeL-FoU. Arbetsplatserna hade dock stora svårigheter med att uttala dessa behov, och i flera
fall har detta bidragit till att utvecklingsarbetet avstannat och/eller blivit fördröjt. Det har resulterat i att några arbetsplatser hoppade av projektet. En
annan viktig orsak till avhoppen var svårigheterna att förena de dagliga
driftsfrågorna med utvecklingsarbetet. På de arbetsplatser som deltagit aktivt
i projektet har en gemensam dialog förts angående hur forskarstödet skulle
utformas.
På en av arbetsplatserna har forskaren och utvecklaren genomfört en behovsanalys (se kapitel 7), där olika personalgrupper och ledningen fått beskriva de problem och utmaningar som verksamheten stod inför när det gällde kompetens- och verksamhetsutveckling. Behovsanalysen utmynnade i en
rapport: ”Duktig på att genomföra utbildning – men sen då?” (Andershed &
Larsson, 2003). 22 Rapporten var ett resultat av en interaktiv process, där personal och ledning bjudits in att vara med och analysera de frågeställningar
som väckts i samtal om behov av utveckling. Resultatet pekade på sex övergripande områden som viktiga i en strategi för kompetens- och verksamhets-

22

Rapporten finns att hämta från www.apel-fou.se
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utveckling på arbetsplatsen. 23 Med rapporten som underlag har två interna
seminarier genomförts på arbetsplatsen. Vid det första seminariet avsatte
ledningen och samtliga enhetschefer (mellanchefer) en dag för att arbeta med
de frågor som rapporten lyfte fram. Vid ett ”avslutande” seminarium bjöds
samtliga personer som varit involverade i arbetet med rapporten in till en
utvecklingsdag. Den utmynnade bl.a. i några slutsatser kring vad en strategi
för utveckling borde innehålla. Det har tidigare inte hänt att personal från
flera nivåer i organisationen tillsammans suttit ned och diskuterat gemensamma utvecklingsfrågor. Detta sätt att samverka om utveckling kan ses som
ett trendbrott, ett nytt inslag i verksamheten.
Vid detta avslutande seminarium framfördes flera konkreta idéer för att
utveckla arbetsplatslärande. Den övergripande idén handlade om att organisera kortare utbildning i direkt anslutning till arbetet på verksamhetens olika
enheter. Tidigare hade interna utbildningar mestadels skett i komprimerad
form på internat. Enligt den nya idén skulle exempelvis mellancheferna (eller
andra resurspersoner) fungera i en handledarroll gentemot personalen, som –
via reflektion tillsammans och med stöd av utbildningsinslag – knyter sitt
lärande till verksamhetens krav. Mellanchefernas idé gick ut på att först inventera vad personalen såg som betydelsefullt för verksamheten och sedan
genomföra dessa utbildningar, vilket förhoppningsvis skulle leda till att personalen blev delaktig och engagerad i utbildningar som rörde verksamheten.
Två mellanchefer från den ovan beskrivna arbetsplatsen hade startat lärcirklar för att implementera den nya idén, (se kapitel 7). De fick inspiration
från rapporten ”Duktig på att genomföra utbildning – men sen då?” samt
utbildningen ”Lärande ledarskap”. Lärcirklarna planerades och genomfördes
i samverkan med de lokala facken. Syftet med lärcirkeln var att prova på ett
nytt arbetssätt kring utbildningar på arbetsplatsen, där arbetsgivare och parterna skulle samarbeta på ett nytt sätt. De ville även införa ett integrerat
lärande, samt interna och externa nätverk. Mellancheferna hade tillsammans
med forskaren och utbildningsledaren bildat ett lokalt nätverk för arbetsplatsombud, dvs. de som var intresserade av att bli utbildningsledare. Fyra utbildningstillfällen, lokala nätverksträffar samt fyra styrgruppsträffar – där det
skett planering och utvärdering av lärcirklarna – har genomförts. Vid utbildningstillfällena har deltagare från andra arbetsplatser i projektet medverkat
och delat med sig av sina erfarenheter från sitt utvecklingsarbete. Dessutom
har en extern föreläsare deltagit. Forskaren har även bidragit med teoretiska
perspektiv som är relevanta för utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet har
23

De övergripande områdena var samarbete mellan skola och boende, dolda hierarkier i organisationen, vikten av kompetens kring funktionshindret, ledarskapets otydliga roll, utbildningens genomslag i verksamheten samt skolan en värld för sig.
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byggt på bred delaktighet, en dialog inom och mellan arbetsplatser, samarbete med forskare i jämlika former och ett lärande på flera nivåer i organisationen.
Som en del i den interaktiva processen har undersköterskor och mellanchefer medverkat på externa seminarier som arrangerats av bl.a. APeL-FoU,
för att där få berätta om sitt utvecklingsarbete och få möjlighet att knyta nya
kontakter och få feedback på sitt arbete. De har även medverkat på föreläsningar på Örebro Universitet på Personalvetarprogrammet. Under sex terminer har mellanchefer medverkat tillsammans med forskaren på universitet
under en utbildningsvecka för studenter på Socionomprogrammet. Studenterna läste om förändringsarbete i en kurs inom socialt arbete.
Mellancheferna har alltså fått stöd i sitt utvecklingsarbete på flera plan
genom projektet. Forskaren och utvecklingsledaren från APeL-FoU har fungerat som bollplank. Behovsanalyser har genomförts. Det har funnits ett stöd
för att organisera och utveckla en annorlunda utbildning. Intervjutillfällena
har stimulerat till en kritisk reflektion, liksom olika möten och sammankomster. En av mellancheferna uttryckte sin upplevelse av forskarstödet på följande sätt:
Jag tycker att det är en otrolig förmån att ha tagit del av APeL-FoU:s arbete med lärande och framförallt i ett underifrånperspektiv. Men den största
förmånen för mig är intervjuerna du haft med mig. Det här med ledarskap
blir många gånger kluvet och jag har en teori om hur jag vill bedriva mitt
ledarskap. Efter en tid i praktiken blir man praktiskt involverad, både uppifrån och nedifrån, så mitt eget teoretiska perspektiv vittras sönder och
konsekvensen kan ibland bli stressande. När jag vet att jag har en tid med
dig, så är jag tvungen att sätta av tid och fråga mig själv: ”Är det klokt det
jag gör, och vad vinner verksamheten på det”? Har jag personalen med
mig och är de delaktiga?” Att arbeta med dig är som en utbildning för mig.
(David)

En annan chef uttrycker betydelsen av forskarstödet enligt följande:
Genom de samtal som vi har haft har jag blivit medvetandegjord om hur
jag själv arbetar. Jag har fått mera självkännedom och många viktiga frågor har väckts, och det har satt igång en process hos mig. Jag har tvingats
att sätta ord på hur mitt ledarskap fungerar och hur jag arbetar med dessa
frågor. Det har varit utvecklande. Det har även varit berikande att få tillgång till andras reflektion och resultatet av intervjuer. Det har skett ett erfarenhetsutbyte genom dialog och genom det skrivna materialet. (Stina)

131

Kapitel 5 Interorganisatoriska förutsättningar
Forskarstödet har varit jättebra. Du har ställt bra frågor som gjort att jag
måste tänka till. Jag har fått stöd i min egen reflektion, nya infallsvinklar
och bra att få bolla med någon. (Vera)

Mellancheferna uttryckte att de upplevt stödet från forskaren och utvecklingsledaren som positivt och betydelsefullt på många sätt. Vi kom utifrån
och kunde se med andra ögon på det som hände, förmedla kontakter och ha
med oss exempel från andra verksamheter. Vi kunde även ge en teoretisk
referensram kring lärande och utveckling. Styrgruppen (för lärcirklarna) i det
beskrivna exemplet menade att det var bra när vi bokade in möten och träffar.
Det gav en press på dem att till nästa gång arbeta fram underlag som styrgruppen kunde arbeta med.

5.6

Sammanfattning

Syftet med projektet ”Arbetsplatslärande inom vård och omsorg” var att ge
stöd till det lokala utvecklingsarbetet. Det har genomförts ett antal aktiviteter,
som alla haft det gemensamma syftet att stimulera deltagarna till ett eget
lärande, samt ett lärande mellan organisationerna. Genom de centrala parternas medverkan har mellancheferna fått legitimitet för sina utvecklingsfrågor,
och betydelsen av en samverkan mellan facket och arbetsgivaren i utvecklingsfrågor har tydliggjorts.
Den nya utbildningsformen som använts i projektet har förmedlat ett nytt
sätt att se på lärandet, vilket haft betydelse för mellancheferna. Det har gett
nya insikter, bl.a. genom att visa på vikten av att skapa lärande miljöer på
arbetsplatserna och att utveckla kunskaper som är hållbara över tid. Vissa
mellanchefer har insett betydelsen av externa kontakter, och de har på eget
initiativ utbytt erfarenheter och kunskaper med varandra. Andra mellanchefer
har endast träffat övriga deltagare på de planerade aktiviteterna i projektet.
För några mellanchefer har det inte varit möjligt att delta på de gemensamma
aktiviteterna. Det kan vara svårt att ange en orsak till att vissa av mellancheferna inte varit närvarande. De som varit aktiva menar att det handlar om att
prioritera utveckling. Det går inte att vänta tills man får tid, eftersom det hela
tiden dyker upp nya viktiga saker i verksamheten.
APeL-FoU:s uppgift i projektet har varit att ge stöd, inte att driva på eller
styra utvecklingen. Resultatet tyder på att deltagarna upplevt forskningen
som en stimulans – att se nya saker och att få diskutera egna erfarenheter –
och som ett sätt att få en överblick över nya forskningsresultat. Forskning
handlar om att vara nyfiken, och de flesta av deltagarna har i hög grad haft
den inställningen. De har varit reflekterande och analyserande i forskningsarbetet i den interaktiva processen. Det har visat sig att de arbetsplatser som
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haft en egen drivkraft i utvecklingsarbetet har varit mera intresserade av att få
forskningsstöd. På de arbetsplatser som inte kunnat formulera sina utvecklingsbehov har utvecklingen stannat av eller helt uteblivit. Forskningen har
varit viktig för mellancheferna genom att de varit tvungna att fundera över
sitt ledarskap – varför de gör på ett visst sätt och om arbetssättet har bidragit
till utveckling för medarbetarna och organisationen. Nya frågor har väckts
och de har varit tvungna att sätt ord på sitt ledarskap. Det har skett ett erfarenhetsutbyte genom dialog och det skrivna materialet vid återföringen av
resultaten.
Syftet med projektet var att bygga ett nätverk mellan arbetsplatserna.
Nätverket lever vidare. Dammsdal har inbjudit till en fortsättning på nätverket genom en träff som genomfördes under hösten 2006. Till träffen kom ett
15-tal deltagare som medverkat i projektet. Träffen resulterade i ett beslut att
nätverket ska leva vidare och en ”stafettpinne” kommer i framtiden att vandra
mellan de olika arbetsplatserna, som då turas om att kalla till nätverksträffar.
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6

Fyra mellanchefers syn på utvecklingsarbete

I detta kapitel redovisas hur fyra mellanchefer ser på sin egen roll i utvecklingsarbetet – hur de tänker, prioriterar och agerar. Presentationen sker i form
av fyra individuella fallbeskrivningar, där bakgrund, erfarenheter, utbildning,
ansvar och eget stöd av högre chefer redovisas. 24

6.1

Anna

Anna är 47 år och uppvuxen i Uppsala, hon har ett syskon. Hennes pappa var
läkare och kom från en borgerlig familj. Mamman var sjuksköterska och
uppvuxen i en arbetarfamilj. Hon var en driftig kvinna som såg till att barnen
fick utbildning. Annas uppväxt präglades av den akademiska miljön. Anna är
sambo och har ett barn som är tolv år. De senaste åren har Anna veckopendlat mellan arbetsplatsen och bostaden. Under arbetsperioden arbetade hon
intensivt för att kunna ha sammanhängande ledigheter. Anna arbetade som
vårdföreståndare på en vårdavdelning och en mottagningsenhet på ett stort
sjukhus.

6.1.1

Annas erfarenheter

Anna arbetade, efter grundutbildningen till sjuksköterska, på en demensavdelning på ett mentalsjukhus i tre år och ett år på en utslussningsstation inom
mentalvården. Anna åkte sedan till Norge och arbetade på ett sjukhus i sju
månader. Efter vistelsen i Norge började Anna studera till journalist, och för
att finansiera studierna på journalisthögskolan arbetade hon natt på en kärlkirurgisk avdelning och senare på en kirurgpoolenhet. Därefter arbetade hon
natt inom hjärtsjukvården, lungmedicin och njurmedicin. Efter detta gick
Anna barnmorskeutbildningen och arbetade sedan natt på lungmedicin i tre
år. Anna började känna sig sliten efter många års nattarbete och sökte ett
arbete inom primärvården, där hon som sjuksköterska skulle arbeta med patienter med psykosociala problem. Verksamheten var ny och föga genomtänkt.
Anna fick inga patienter, och efter sju veckor slutade hon. Efter detta ringde
Anna till njurmedicin och frågade efter arbete, där hon erbjöds sommarvikariat på sex månader. På njurmedicin fanns inga tjänster och Anna upplevde
24

Förutom dessa fyra mellanchefer har jag även haft kontakt med ytterligare ett tiotal
mellanchefer, medarbetare (teamledare, undersköterskor, sekreterare) samt fackliga
representanter i projektet.
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sina utvecklingsmöjligheter som små i en så teknisk verksamhet, så hon sökte
vidare efter lediga tjänster.
Vid samma tidpunkt annonserades flera lediga tjänster ut till en ny avdelning som skulle starta. Anna lämnade in en ansökan och blev kallad till en
intervju. Under intervjun blev hon tillfrågad om hon inte ville söka arbetsledartjänsten. Hon sökte tjänsten och har varit chef för den avdelningen under
fem år. Anna beskriver sin upplevelse av att ha fått tjänsten så här:
Jag blev glad för jag fick något istället för det som jag hade hoppats på i
X-stad. Jag fick det som jag behövde, något större och annorlunda och någon som trodde på mig. Att få vara med och starta upp en ny avdelning!
Det är inte alla som får vara med om det. Det kändes som en utmaning och
som om någon hade sett vad jag skulle kunna utföra.

Anna hade ingen arbetsledarerfarenhet tidigare och ingen formell utbildning
inom ledarskap. Anna har arbetat på många olika arbetsplatser. De chefer hon
haft, har hon både positiva och negativa erfarenheter av. Vissa har varit tydliga förebilder för henne i det nuvarande ledarskapet. Hon beskrev även chefer
som varit osynliga och arbetsplatser där det inte funnits något ledarskap och
där medarbetarna fått leda sig själva. På den första arbetsplatsen hade hon en
chef som lät Anna utvecklas. Hon fick uppdraget att driva en studiecirkel för
att förbättra vården av dementa patienter. Studiecirkeln mynnade ut i en utställning och en bok som Studentlitteratur har givit ut. Hon var även med och
drev projekt när hon arbetade elevfackligt, och det påminner om att arbeta
med verksamhetsutveckling, menar Anna.
Anna har även varit förenings- och politiskt aktiv, och hon ansåg att det
har varit till stor nytta för henne i ledarskapet, bl.a. för att kunna föra en diskussion och att kunna argumentera. De politiska uppdragen har varit i kommunfullmäktige (sex år), suppleant i omvårdnadsnämnden (två år) samt styrelseuppdrag i det egna partiet. Anna menade, att eftersom hon arbetade i en
politiskt styrd organisation så hade hon nytta av att veta vilka fakta som politikerna ville ha som beslutsunderlag.

6.1.2

Annas utbildningar

Anna hade en gammal sjuksköterskeutbildning på fem terminer i botten, samt
vidareutbildning inom medicin och kirurgi, och journalistutbildning (vid
Journalisthögskolan i Stockholm) efter det att hon hade arbetat som sjuksköterska i fyra år. Den utbildningen såg Anna som en viktig förutsättning för att
kunna utöva ledarskap, eftersom det handlar om att kunna formulera sig i
tanke och skrift. Anna gick sedan barnmorskeutbildningen, samt en utbildning i människosyn och människovård. Hon har även gått kliniska fördjup-
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ningskurser inom gerontologi, vårdvetenskap, palliativ vård och lungmedicin.
Anna har under tiden som hon varit ledare gått tre fempoängskurser i ledarskap – Ledarskap i kvinnodominerande organisationer, Pedagogiskt ledarskap samt (inom ramen för detta FoU-projekt) Lärande ledarskap.

6.1.3

Organisatoriska förutsättningar

Anna arbetade på ett stort sjukhus i en traditionell hierarkisk organisation.
Divisionschefen för medicindivisionen hade det övergripande ledningsansvaret för verksamheten. Vårdchef och chefsöverläkare var underställda divisionschefen. Vårdchefen ansvarade för vårdenheten, hade driftansvar och var
chef över vårdföreståndaren och vårdpersonalen. Chefsöverläkaren ansvarade
för den medicinska verksamheten och var chef för läkare och förvaltningspersonal. Vårdföreståndaren hade delegerats personaladministrativa arbetsuppgifter, inklusive personalens schemaläggning och ledigheter. Vårdföreståndaren hade också hand om kontering av fakturor. Arbetsmiljöansvaret
hade alla cheferna gemensamt på de olika nivåerna.
Anna fick möjligheten att bygga upp en ny vårdavdelning med personal
som själva sökt till den nya avdelningen. Syftet med avdelningen var att arbeta utvecklingsinriktat. En mottagningsenhet ingick även i Annas ansvarsområde. Mottagningen hade svåra personalproblem, och flertalet av personalen
hade slutat och ersatts av nya medarbetare. Anna hade en vårdchef som var
sjuksköterska och det, menade Anna, har betytt mycket för henne i hennes
ledarskap.
Anna hade ett starkt stöd från sin överordnade chef (vårdchefen, som
också är sjuksköterska). Anna fick mandat av sin chef att utveckla vården,
och hon hade ett antal projekt där hon öronmärkte tid för dessa utvecklingsprojekt. Annas ambitioner var inte enbart att vara en god administratör och
hålla sin budget. Hon menade att verksamheten måste bäras av en vision och
att vården hela tiden måste utvecklas.

6.1.4

Annas ansvar och befogenheter

Anna upplevde att hon som chef hade större möjligheter att påverka patienternas, medarbetarnas och sina egna villkor. Totalt fanns det 38 medarbetare,
lika många undersköterskor som sjuksköterskor samt en läkarsekreterare.
Formellt sett hade Anna få befogenheter, eftersom ansvaret låg på vårdchefen, men i realiteten hade hon stora befogenheter, och hon lärde sig att utnyttja dem så att hon kunde genomföra det som hon önskade (se avsnitt 6.1.5).
Vårdchefen delegerade ansvar till Anna och gav henne stort utrymme. Anna
menade att det fanns svängrum och ett tillåtande klimat i verksamheten. Anna
har utsett ett antal teamledare som skulle avlasta henne i arbetet.
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6.1.5

Annas syn på mål och metoder för utvecklingsarbete

Anna beskrev den metoden som hon använde för att utveckla nya idéer i
verksamheten. Hon var intresserad av det som hände inom området. Hon
läste, lyssnade in och iakttog det som var nytt. När hon fick en idé eller hörde
andra berätta om någon, testade hon av den på sina medarbetare. Om inte
idén väckte ett intresse eller engagemang så lät hon den vila ett tag. Var frågan angelägen försökte hon samla på sig mera material, presentera den igen
och argumentera för den på ett bättre sätt. Det var viktigt med generositet och
kompromissvilja. Chefen ska vara en förebild, kunna kompromissa och sprida det egna synsättet i gruppen för att lyckas med att arbeta med utvecklingsarbete, menade Anna.
Ju mer jag tänker på att det är en lärande arbetsplats, desto mer ser jag att
det är en mental förändring, ett förhållningssätt till sig själv, till kunskap
och till sin arbetsplats som gör att det blir till en lärande miljö. Hur lär vi
oss någonting av det här? Hur ser jag till att många får del av den här kunskapen och att den sätter spår i organisationen?

Ett förhållningssätt som Anna burit med sig från andra chefer är att patienten
ska vara i centrum och behandlas med respekt, att alla yrkesgrupper har lika
värde, trots olika kompetens och att man ska lita på sina medarbetare, för de
flesta medarbetarna gör det de ska. När Anna började sitt uppdrag var en av
hennes visioner att medarbetarna skulle kunna använda sina kunskaper och
färdigheter på arbetsplatsen.
Jag upplever att det är väldigt många människor som har arbetat länge i
sjukvården och som bara brukar en liten del av sitt stora kunnande. Och
tanken bakom att låta medarbetarna göra bruk av sina kunskaper är att jag
tror att man får en bättre vård. När människor stimuleras och uppmuntras
att göra mer än det absolut nödvändigaste blir det bättre för patienterna
också.

Anna lade ned mycket arbete på att se efter vad varje medarbetare var bra på,
undersöka deras kompetens, intresseområden samt begränsningar. Hon tillbringade mycket tid ute i verksamheten för att kunna få dessa kunskaper.
Annas metod gick ut på att uppfatta den enskildes del i helheten. Medarbetarsamtal var ett viktigt instrument för att tillsammans finna lämpliga utvecklingsområden.
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En tanke som jag har är att medarbetarna inte ska få uppgifter som de
misslyckas med. Det finns lite olika svårighetsgrad på uppdragen. Då försöker jag hitta rätt svårighetsgrad, så att de ska kunna ro iland det som de
blir betrodda med. En del uppgifter och uppdrag faller ut naturligt, men för
andra medarbetare så mejslar jag ut en uppgift, och ibland kan det kanske
vara en uppgift som inte har så stor betydelse för verksamheten. Men det
är viktigt att jag får testa och se vad medarbetaren klarar av. Det är viktigt
att hitta ett uppdrag för var och en.

I verksamheten fanns det personer som inte var motiverade för att arbeta med
utvecklingsarbete. Anna beskrev hur hon arbetade med dessa individer: Hon
gav uppdrag och lät medarbetarna pröva på nya arbetsuppgifter. Hon hade en
dialog med dem under tiden och erbjöd utbildning.
Jag tror att det mest effektiva är när man betror en medarbetare och ber
dem att ro iland ett uppdrag. Ofta är det så att när man har genomfört något själv som man känner sig stolt över, så blir man mindre benägen till att
vara kritisk till att andra ska pröva sina vingar. Det finns saker som vi har
gjort som varit meningslösa och inte lett till något. Det kan ändå vara utgångspunkten för något konstruktivt.

Anna menade att det var en viktig uppgift för henne att skapa tid för reflektion. Hon hade börjat fundera över vad som egentligen menades med reflektion.
När vi pratar om ”tid för reflektion” så tycks den allmänna uppfattningen
vara att det innebär att minst fyra till sex personer sitter ner och samtalar –
gärna med en diskussionsledare – kring ett angeläget ämne, som helst skall
vara en etisk frågeställning. Med denna definition lider vi ständigt brist på
tid för reflektion. Vardagen är sådan att det är svårt att få ihop så många
personer som verkligen prioriterar att sitta ner tillsammans. På min kammare funderar jag över om inte detta är en väldigt snäv definition som leder oss vilse och skapar en slags besvikelse, inte minst hos mig som arbetsledare, över att tiden inte räcker till för denna angelägna verksamhet.
Men lider vi verkligen brist på tid för reflektion?

Anna menade att hon upplever att man måste lära sig se vidare på begreppet
”reflektion”. Att arbetsplatsträffarna, som hon hade varje månad, bör kunna
ses som reflektionstillfällen. Likaså bör veckans sittrond, som rymmer en
dialog emellan olika professioner och medarbetare med olika mängd erfarenhet, kunna betraktas som reflektionstillfälle. Alla diskussioner med de många
studenterna, att skriva protokoll och föra minnesanteckningar samt att funde-
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ra över vad som egentligen sades och bestämdes, kanske det är reflektion?
Reflektion kan ibland ske i ensamhet, betonade hon.
Jag känner också ett behov av att skapa diskussion kring allt det lärande
och reflekterande som jag menar finns i vårt dagliga arbete. Kanske måste
vi hjälpa varandra att se de dagliga möjligheterna till reflektion för att det
verkligen skall bli reflektion? Jag tror på ordens makt, och menar att om vi
synliggör för varandra att det faktiskt finns tid för reflektion i det dagliga
arbetet, så skulle det kanske bli ett tydligare och mer genomgripande
lärande. Kanske skall jag inte lägga så mycket tid på att skapa ”andrum”
eller ”hålrum” för reflektion utan hela tiden sträva mot att arbetsklimatet
och samtalstonen är sådan att de vardagliga funderingarna kring det som
görs och bestäms blir ett verkligt reflekterat lärande?

Anna menade att en styrka i hennes chefskap var att hon hade god insyn i de
vardagliga villkoren för personalen och patienterna. Dessa kunskaper använde hon sig av när hon arbetade med utvecklingsarbete. Det är viktigt att vara
förankrad i sin verksamhet och vara en god förebild, ansåg Anna. Anna betonade vikten av att arbeta i team där alla yrkesgrupper och deras kompetens är
lika värda. Det är ett sätt att arbeta tillsammans, där ingens kompetens är
överordnad. Det är ett sätt att stärka medarbetarna.
En grundtanke som Anna alltid bär med sig är att patienter ska ha makt
över sin situation. Många patienter är väldigt utelämnade och maktlösa. Hon
vill skapa en arbetsmiljö och en vårdmiljö, som möjliggör för patienter att
vara med och fatta egna beslut, att förstå de beslut som fattas och kunna säga
ja eller nej till dem. Oftast är trycket på att bedriva en god arbetsmiljö så hårt
att patientfrågorna lätt hamnar som en andra prioritering. Personalfrågorna
blir dominerande.

6.2

David

David är 42 år och uppvuxen i en storstad. Hans pappa var socialchef och
mamman var sjuksköterska. Han har även två yngre syskon. David är gift och
har tre barn. Barnen är femton, tretton och åtta år gamla. Han bor i villa i en
medelstor ort. David är intresserad av jakt och har styrelseuppdrag som kassör i jaktklubben. Han är även aktiv inom idrotten, där han fungerar som tränare. David arbetar som enhetschef för en boendeenhet på en internatskola
för ungdomar med Aspergers syndrom och autism.
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6.2.1

Davids erfarenheter

I tonåren ville David bli kock, och han påbörjade livsmedelstekniska utbildningen på gymnasiet. Han hoppade av utbildningen efter ett och ett halvt år.
David började arbeta som vaktmästare och jobbade extra på dagis. Han gjorde sin militärtjänstgöring som vapenfri och hamnade i Göteborg som fritidsledare på ett stort elevhem för vuxna utvecklingsstörda. På den arbetsplatsen
träffade han en utvecklingsstörd person som varit elev på den nuvarande arbetsplatsen – ett hem och en skola för autistiska barn och ungdomar. David
blev inspirerad av det arbetssätt som internatskolan använde sig av, och personen ifråga pratade varmt om den nuvarande arbetsplatsen. David blev nyfiken och ville veta mer om verksamheten. David sökte till skolan och började
arbeta som behandlingspersonal på boendet och som skolassistent i sex år.
David ville veta mer om handikappet och gick en handledarutbildning
och blev utbildare till personal och chefer på skolan. Utbildningen handlade
om TEACCH-metoden 25 som Utbildningscenter Autism anordnade. Han
arbetade med detta 1997–2000. Han arbetade även åt Riksföreningen Autism
med utbildning och har haft kursverksamhet cirka fyra veckor per år.
David fick uppdraget att arbeta som chef för några boendeenheter. Han
trivdes inte med chefsrollen, eftersom den till stor del innehöll administrativa
arbetsuppgifter. Han tyckte inte att teori och praktik stämde överens, och han
var för fokuserad på handikappet och arbetssättet. David såg inte att personaloch arbetsmiljöfrågorna var viktiga i en chefs arbete. Han slutade därför att
arbeta som chef.
Ett beslut togs på skolan att de skulle satsa på utbildningar kring autism
och Asperger syndrom. Målet var att personalen skulle använda ett nytt förhållningssätt till eleverna, nämligen att gå från ett grupptänkande till ett individuellt synsätt, den s.k. TEACCH-metoden. David fick ansvara för dessa
utbildningar tillsammans med en kollega. Han arbetade som utbildnings- och
handledningsansvarig på arbetsplatsen under ca tre år. Ett stort ansvar har
legat på David att ta fram utbildningar inom området, eftersom det inte funnits så många utbildningar av det slaget i Sverige. Ett intensivt samarbete har
utvecklats med ett universitet i North Carolina i USA för att utbilda personalen i TEACCH-metoden. I Sverige fanns det inte tillräckligt med kunskaper
inom handikappet Aspergers syndrom och autism, och de hyrde in en professor från detta universitet under en vecka en gång per termin. Professorn hade
utbildning, hjälpte till med bedömningar av elever, samt förde diskussioner
kring arbetssättet. Under 2003 blev David tillfrågad av sin överordnade chef
25

TEACCH-metoden står för Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. Metoden innebär habilitering och undervisning
av personer med autism och autismliknande tillstånd.
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om han ville starta ett utvecklings- och förändringsarbete på en boendeenhet
på skolan och bli chef igen. Han tackade ja, och det är inom den enheten han
numera är ansvarig.

6.2.2

Davids utbildningar

David utbildade sig till vårdare inom omsorgerna. Efter att han arbetat några
år började han läsa på Komvux och fick gymnasiebehörighet. 1996–1997
läste han tio poäng, en enstaka kurs på högskolan om autism. Han kom i kontakt med Utbildningscenter Autism som hör till Riksföreningen Autism. I
deras regi gick han en utbildning i pedagogiskt handledarskap om autism i
TEACCH-metoden. Det är en både praktisk och teoretisk utbildning. David
har gått den utbildningen för att kunna vara handledare till personal och chefer på skolan samt för Riksförbundet Autism
David har en grundutbildning som motsvarar Sociala omsorgsprogrammet på gymnasienivå. David har läst en uppdragsutbildning om ledarskap
som landstinget anordnat. Ledarskapsutbildningen handlade om olika processer och hur ledaren agerar och tänker i olika situationer. Den utbildningen
gick han när han hade varit chef i ett år. David var med om att planera och
genomföra en gymnasieutbildning på 400 poäng med riksintag för anställda
på skolan samt övriga intresserade i landet.

6.2.3

Organisatoriska förutsättningar

Internatskolan är en fristående resultatenhet som finns inom Landstingets
organisation. Verksamheten finansieras genom att varje kommun betalar
avgifter för sina respektive elever till skolan. Ett statligt bidrag betalas ut för
lärarkostnaderna. Eleverna har olika avgifter beroende på sitt handikapp och
omfattningen av insatserna. Det innebär att verksamheten har ekonomisk
täckning för sina kostnader. All personal får utbildning i TEACCH-metoden,
och utbildningen ges av den egna enheten. Personalen har en timma i veckan
som de kan använda för studier på betald arbetstid.
David fick stöd från sin överordnade chef och hans chef trodde på det
som David gjorde. En handledare kom till arbetsplatsen en halvdag i månaden och träffade chefsgruppen där David ingår. De tog upp frågor som handlade om svårigheter i ledarrollen. På chefsmötena fanns ingen tid att ta upp
frågor kring ledarrollen. Då behandlades endast verksamhetsfrågor. David
menade att han även fått stöd från sina chefskolleger. Han har tagit upp frågor i chefsgruppen som handlat om deras situation. Han menade att cheferna
ägnar för mycket tid till att anställa korttidsvikarier. De hade därför dåligt
med tid till att reflektera och lära tillsammans. Cheferna var strängt upptagna
med olika arbetsuppgifter, utan att ha tid att stanna upp och tänka efter. Da-
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vid menade att reflektion i chefsgruppen är nödvändigt för att det ska bli kvalitet i verksamheten.
Jag tror att våran chef är medveten om att vi chefer använder för mycket
tid till administration, och att det inte finns tid till reflektion. Frågan är
bara om det är vi eller våran chef som ska titta organisatoriskt på det.

David startade en ny verksamhet, och han ansåg att han inte fått tillräckligt
med tid för genomförandefasen. Ganska snabbt blev den nya verksamheten
en del i den ordinarie. Han borde ha bett om avlastning av sin chef för administrativa arbetsuppgifter, för att kunna arbeta mer koncentrerat och få mer
tid till utvecklingsprocessen i den nya verksamheten, ansåg han. Den dagliga
driften tog mycket tid och lämnade inget utrymme för utvecklingsfrågor.
David var ny som chef, och varje moment som han gjorde tog extra lång tid,
eftersom han inte hade några rutiner för detta. Han menade att han inte varit
tillräckligt tydlig mot sin chef om att han behövde avlastning. Det kan vara
en orsak till att han inte fått den avlastning som han ansåg att han behövt.
Chefsrollen är otydlig, och det är lätt att man får på sig för mycket. Det
finns en arbetsbeskrivning för oss chefer, men den är övermäktig

6.2.4

Davids ansvar och befogenheter

David var ansvarig för två boendeenheter med 26 personal som bestod av
skolassistenter och behandlingspersonal. David hade verksamhets- och personalansvar inom ramen för uppsatta mål och anslagen budget. De följde
även läroplanen inom skollagen för träningsskolenivå. David hade ansvar för
kontakten med de kommuner som köpte platserna på skolan samt föräldrarna.
Internatskolan fanns organisationsmässigt inom landstinget och hörde till
Handikapp- och Habiliteringsenheten. David hade, tillsammans med övriga
chefer på skolan, ett gemensamt ansvar för skolans totala budget. Det innebar, att om enheten fick ökade kostnader eller överskott i den egna budgeten
måste cheferna ha en dialog med övriga enheter, för att tillsammans finna en
lösning. De diskuterade gemensamma åtgärder, eftersom de hade ett samlat
ansvar för helheten. Internatskolan leddes av en verksamhetschef. David ansåg att rollen som mellanchef inte var tydlig.
Min chef tror på mig och jag har fått stort utrymme att planera innehållet i
verksamheten själv. Mellanchefsrollen är inte så tydlig. Ibland kan det
vara oklart i vilka frågor som jag får fatta beslut. Min roll behöver förtydligas.
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6.2.5

Davids syn på mål och metoder för utvecklingsarbete

David lyfte fram vikten av att ha gemensamma målsättningar för verksamheten. Tydlighet med målen och att jobba mot dem på ett effektivt sätt, var bärande i Davids metod. Han hade arbetat målmedvetet med att personalen
skulle medverka och komma med förslag på hur målen skulle nås. En del av
personalen var trygga i detta, andra kände sig mer osäkra. David hade lagt
sina metoder på grupprocessen och att personalen skulle ha förståelse för att
individerna i gruppen är olika. På det sättet ville han uppnå en större förståelse för olika händelser som inträffade i arbetslaget. Han menade att det handlade om ett gruppansvar, att ”vänta in” varandra. Gruppen skulle bli en homogen grupp med hjälp av processtänkandet. David hade fått stöd av en annan chef i diskussionerna kring grupprocesser. David hade delat ut specifika
ansvarsuppgifter till individer och grupper i arbetslaget.
Det har blivit tydligt för mig att man måste jobba långsiktigt med allt förändringsarbete. Det finns en rädsla hos personalen, och den rädslan blir en
motpol till det som man vill driva. Den senaste lärdomen är att hela tiden
ha med personalen i diskussionen. Jag ger information i god tid, knyter an
till visionen och visar på åt vilket håll vi ska arbeta. Personalen behöver ha
längre tid på sig än vad jag trott tidigare.

David betonade vikten av att bygga relationer till varandra i verksamheten,
samt att reflektera tillsammans. Det fanns svårigheter med att införa detta när
personalen gick på scheman och genom att all personal sällan fanns på plats
samtidigt. Efter varje möte skedde en reflektion mellan de som deltagit på
mötena, säger David.
Jag är väl medveten om att det alltid blir ett eftermöte efter våra träffar, så
fungerar det oavsett om det är min chef som gett oss ett uppdrag. Så fungerar vi som människor. Min lärdom av det, är kanske att jag får fånga upp
efterdiskussionerna, går tillbaka och fångar upp dem, för att få veta hur
diskussionen fördes efter det att jag hade gått. Folk uppfattar saker på olika sätt. Har jag gått och gett ett direktiv eller kommit med en vision så har
folk tolkat det på ett annorlunda sätt, och jag måste låta gruppen få fråga
varandra och sedan komma tillbaka. Man måste vara mera noggrann med
att jobba med reflektion till gruppen när man har den här rollen.

Tidigare hade David bara haft arbetsplatsträff en gång i veckan, där han hade
möjlighet att träffa personalen. Numera träffades de varje morgonen klockan
sju. Personalen fick information, uppföljning och veta vad som skulle göras.
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Ambitionen var att David skulle vara där på morgonen, lunchen och kvällen.
Han coachade personalen och följde upp det som hade hänt direkt.
Det är viktigt att personalen känner sig bekväm med sin chef. Om de inte
är det, kommer jag som chef att prata över huvudet på personalen och får
då mycket motstånd. Det gäller för mig att kunna få gruppen att se varandras möjligheter. Det är en träning för mig med att kunna göra det. Det
är min tro på ett bra ledarskap. Det är viktigt att ha tillit till personalen och
en tro på att de är förändringsbenägna.

Det förhållningssätt som David hade i sitt arbete var att arbeta för att eleverna
skulle få ett bra vuxenliv. Som chef hade han unika möjligheter att kunna
påverka detta, sade han. Han menade att hans möjligheter var mycket större
att påverka som chef än som utbildare.
De ungdomar som vi har hos oss är väldigt beroende av oss. Beroende av
vad vi gör, kommer det att spegla deras vuxenliv. Vill vi vårda eller ge
dem bättre förutsättningar. Utifrån de kunskaper som jag har, har jag stark
drivkraft till att ge dem bättre hjälpmedel, och det är de hjälpmedlen som
jag vill ge till personal som arbetar med det här. Det är grunden till det
hela, och jag tycker att jag kan nå det bättre i min roll som chef än som utbildare.

För David är det viktigt att personalen känner trygghet i sitt arbete. Han hade
två tankar kring detta, dels att delegera mer, så att personalen växer i sina
arbetsuppgifter, dels att stötta personalen så att den vågar vara ärlig, öppen
och säga vad den tycker. Delaktighet och egenansvar är viktiga delar i ledarskapet, menar han.

6.3

Vera

Vera är 53 år, uppvuxen i en småstad och har arbetarbakgrund. Pappan arbetade på televerket och mamman var hemmafru. Hon är gift och har tre barn,
varav en bor hemma. Det hemmavarande barnet är 18 år. Familjen bor i villa.
Anledningen till att Vera sökte chefstjänst var hennes intresse för att prova på nya saker. Hon såg även en möjlighet att kunna påverka verksamheten
på ett annat sätt som chef. Vera arbetar som platschef för två hemtjänstgrupper inom äldreomsorgen i en mindre kommun.

144

Kapitel 6 Fyra mellanchefers syn på utvecklingsarbete

6.3.1

Veras erfarenheter

Vera hade tidigare varit undersköterska och arbetat i en av grupperna som
hon nu var ansvarig för. Hon hade en gymnasieutbildning inom social omsorg. Vera började vikariera som chef när den förra chefen var ledig. Den
tidigare chefen hade varit hennes förebild i ledarskapsfrågor. Vera sökte
chefstjänsten när den blev ledig och fick den. I början av hennes chefskap
upplevde hon inte att hon hade gruppens förtroende.
Gruppen kunde uttala följande: ’Du ska inte tro att du kan komma och bestämma över oss och tro att du är något.’ Det kan vara sådana gliringar
som man har fått. På den tiden kändes det som att jag stod med ena benet
här och ett ben där. Nu känns det tryggare och jag har fått en identitet som
chef. Jag umgicks en del med några i arbetsgruppen eftersom jag varit deras arbetskamrat tidigare. Det är avslutat nu. Det går inte.

Vera pratade mycket med sin handledare om detta, och idag känner hon inte
av detta ifrågasättande. Vera menade att hon fortfarande kan känna att hon
inte har tillräckligt med kunskaper i sitt ledarskap.
Men jag har lärt mig att man inte behöver veta allt, utan man kan ta reda
på saker när de dyker upp. Jag vet ju vilka som vet saker och var jag ska
söka. Sen har jag lärt mig att det inte är farligt att säga att man inte vet om
någon kommer och frågar

Vera var fackligt aktiv i Livsmedelsförbundet i sin ungdom. Hon var med om
att starta en lokal fackklubb på sin dåvarande arbetsplats. Vera var fackligt
ombud i ca tre år. Numera är hon inte aktivt engagerad i någon förening eller
organisation. Hon har hantverk som fritidsintresse. Vera har arbetat i kommunens hemtjänst sedan 1976, då hon började som vårdbiträde. 1995 fick
hon vikariera för sin dåvarande chef. Hon arbetade som biträdande platschef
från 1997. 2002 blev hon anställd som platschef.

6.3.2

Veras utbildningar

Vera har läst in Sociala omsorgsprogrammet på gymnasienivå. Numera ingår
Vera tillsammans med andra chefer i kommunen i ett chefsutvecklingsprogram som handlar om att stärka cheferna som individer. I det programmet
ingick en internutbildning i samtalsteknik med tanke på de utvecklings- och
rehabiliteringssamtal som de ska utföra i sitt chefskap. Cheferna i kommunen
hade bildat ”triader” och de träffades varje månad. Tanken med triaderna var
att cheferna skulle träffas i mindre grupper för att kunna stötta varandra och
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reflektera över sin ledarroll. De övriga cheferna i denna triad är en rektor från
skolan och en chef från räddningsverket.

6.3.3

Organisatoriska förutsättningar

Vera arbetade i en kommun där stora organisationsförändringar har genomförts under projektets gång. Socialnämnden fick inte ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003, vilket medförde att flera politiker fick avgå. Inom förvaltningsorganisationen blev flera tjänstemän omplacerade, medan en del valde
att sluta. Den förvaltningschef som Vera hade blev omplacerad och även
långtidssjukskriven. En ny förvaltningsorganisation genomfördes 2004 med
nya chefer. Vera har haft två nya förvaltningschefer under projekttiden. Förutsättningarna för att bedriva utvecklingsarbete har därför inte varit de bästa
för Vera. En översyn av hela äldreomsorgen i kommunen hade påbörjats.
Kommunfullmäktige beslutade att ett nytt sektorsprogram skulle tas fram, där
verksamhetens inriktning och mål skulle beskrivas. Det skulle vara klart hösten 2005. Den turbulens som varit i kommunen har skapat otydlighet och
osäkerhet bland personalen. Under tiden som översynen av verksamheten
pågick var det oklart vilka befattningar och tjänster som skulle finnas kvar i
framtiden.
Vera upplevde att hon hade stöd hos sin chef. Hon hade även stöd från
sin kollega som arbetade med samma inriktning i verksamheten, den tidigare
överordnade chefen samt ledningsgruppen. Detta stöd upplevde Vera i början
och slutet av min intervjuserie. Vid andra och tredje intervjun hade Vera fått
en ny överordnad chef. Vid dessa intervjutillfällen upplevde Vera en vanmakt
över sin situation. Hon upplevde att hon blev överkörd av sin överordnade
chef (se avsnitt 4.3.1.2).
Allting blev olustigt. Man gjorde det man skulle, men det blev inget mer.
Man hade ingen energi för att arbeta med utvecklingsfrågor. Man använde
all energi för att hålla näsan över vattenytan. Jag kan känna att det har varit mera tjafs i personalgruppen under den här tiden. Jag har inte varit riktigt närvarande och har inte orkat ta tag i saker.

Vera menade vidare att det inte fanns någon tid i chefsgruppen för reflektion
över den egna och gemensamma verksamheten. På chefsträffarna behandlades enbart praktiska verksamhetsfrågor. Vera har haft egen handledning ca
fyra gånger per år av en person från Sankt Lucas Stiftelsen. Det har varit ett
bra stöd, ansåg Vera.
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6.3.4

Veras ansvar och befogenheter

Vera ansvarade för två hemtjänstgrupper på två olika orter i kommunens
äldreomsorg. Vera hade verksamhets- och personalansvar inom ramen för
uppsatta mål och anslagen budget. Hon hade ansvar för 40 anställda och ett
tiotal vikarier. Av hela personalgruppen hade åtta undersköterskeutbildning.
Hälften av de resterande hade vårdbiträdesutbildning, medan övriga saknade
formell utbildning. Utbildningsnivån var generellt låg i kommunen
Vera menade att det var viktigt att vara tydlig i sitt chefskap, att ha tålamod, att upprepa information samt att vara lugn och inte förhasta sig.
Hårda besparingar skedde under tiden som Vera funnits med i projektet.
Det fanns även en otydlighet när det gällde chefernas mandat. Vera hade
tillsammans med sina kolleger diskuterat budgetunderskottet med politikerna
vid ett flertal tillfällen. Eftersom cheferna inte fått en budget som täckte de
löpande kostnaderna, hade cheferna i kommunen ställt frågan till politikerna
vad som skulle omprioriteras. Cheferna hade inte fått några nya direktiv (se
kapitel 4).

6.3.5

Veras syn på mål och metoder för utvecklingsarbetet

Vera menade att hon inte hade någon uttalad bärande idé för att driva ett utvecklingsarbete. Det handlade mycket om att ta tillvara på vars och ens kunskaper och göra det bästa av det. Målsättningen var att personalen skulle trivas på sitt arbete och att de kunde påverka. Det var viktigt att delegera ansvar
till personalen, så att var och en fick vissa områden som de var ansvariga för.
Det är viktigt att personalen är synlig, att den växer med sin uppgift, samt att
den tycker att det är kul att gå till arbetet, ansåg Vera. Det viktigaste är att
brukarna ska ha det bra.
Ibland kan man känna att man bedriver verksamheten för personalen. En
grupp kan bli så stark att de glömmer bort brukarna. De vill gärna gå två
och två. Då brukar jag ta upp med dem varför de är på jobbet och varför de
inte ska gå två och två. Ofta glömmer de bort brukarna. De går och pratar
med varandra om vad de gjort på lördagskvällen, och sådana saker ska vi
inte använda tiden till. Det är viktigt att man hela tiden tänker: Hur vill jag
bli behandlad? Varför är vi på jobbet?

Det fanns personer i arbetsgruppen som inte var motiverade för att arbeta
med utvecklingsfrågor. Flertalet var dock motiverade, menade Vera, och de
motiverade lyckades att få med dem som var negativa. När de arbetar med
utvecklingsarbete handlar det om en process som tar tid, menade Vera. Hon
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sår ett frö, en tanke, en idé som diskuteras på deras träffar. Ibland kan det ta
ett år innan tanken kommer till handling, sade Vera.
När nya ärenden kom in till gruppen från biståndshandläggaren läste personalen igenom beställningen och diskuterade tillsammans vad som stod i
den. Sedan gjordes en arbetsfördelning och en arbetsplan över insatserna som
brukaren skulle ha, och man utsåg vilka ur personalen som skulle utföra
ärendet. Oftast fick någon från vårdpersonalen följa med biståndshandläggaren vid hembesöket när brukaren skulle ha hemtjänst.
Vera samlade personalen och hade uppföljningsträffar när något speciellt
hade hänt i verksamheten och då personalen behövde reflektera över och
prata om sina upplevelser. Det kunde vara efter ett dödsfall i hemmet. Vid ett
tillfälle hade en brukare begått självmord. Personalen upplevde dessa uppföljningsträffar som mycket positiva, menade Vera.
Vera var ansvarig för två hemtjänstgrupper med olika kulturer i grupperna. Den ena gruppen var öppen och flexibel, och där diskuterades nya frågor
och åtgärdades. Den andra gruppen var tyst och avvaktande på varandra. De
väntade ut chefen, och de ansåg att Vera skulle lösa problemen. Gruppen
hade oftast en negativ attityd till verksamheten. När Vera skulle ha gruppträffar med grupperna förberedde hon sig olika. Hon var mer påläst när hon träffade den negativa gruppen. Vera menade att det ofta blev ett eftermöte, och
det var svårt att fånga upp det som sades där.
Veras metod var att motivera sin personal och lyfta fram olikheterna som
de olika grupperna stod för. Hon ville få till en diskussion där de kunde lära
av varandra och låta de olika grupperna samarbeta mera, att de skulle kunna
gå in på varandras områden och vikariera för varandra. Hon hade även haft
gemensamma planeringsdagar för grupperna. De hade arbetat fram en
gemensam verksamhetsplan, där de övergripande målen hade brutits ned till
verksamhetsnivå. De hade även gemensamma samverkansträffar med facket.
Verksamhetsplanens mål följdes upp genom en enkät till brukarna en gång
per år samt genom muntlig uppföljning på arbetsplatsträffar. Personalen fick
svara på en enkät varje år som berörde den psykosociala arbetsmiljön.
När Vera hade semester fick två ur personalen ett förordnande att vikariera för henne under sommaren. Det fanns chefer inom andra enheter som
fungerade som backup för dem som förordnats ur personalen.
Vera träffade i regel sin personal varje dag, på morgonen innan den gick
ut eller under förmiddagsfikat. De hade även arbetsplatsträffar varannan
vecka.
Kommunen hade satsat på en utbildning för personalen inom vård och
omsorg som innefattade sex olika utbildningstillfällen med olika teman som
personalen själva hade önskat i sina handlingsplaner. Utbildningen finansierades med hjälp av Mål 3-pengar. Det var bara hälften av personalen som
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anmälde sig till utbildningen. Kommunen hade även fått pengar via HELAprojektet, där personal inom vård och omsorg erbjudits utbildning på arbetstid för att kunna utöka sin arbetstid från deltid till heltid. Ingen i gruppen
hade accepterat erbjudandet.
Det kan bero på att de har dåliga erfarenheter från när de själva gick i skolan. Det beror väl på hur de ser på jobbet själva också. Om de tycker ”att
jobba i hemtjänsten är väl ingenting”. De tycker inte att det är viktigt.

Det fanns ett motstånd mot utbildningar i arbetslaget, och Vera menade att
hon inte kunde tvinga dem att delta om de inte ville.
Ett antal undersköterskor som kallas trainees 26 fanns i verksamheten, en
på varje enhet. Deras funktion var att avlasta chefen med olika uppdrag. Den
personen fick ett informellt ledarskap i gruppen. Vera lyfte inte fram den
funktionen i våra samtal.

6.4

Stina

Stina är 40 år, gift och har två barn, 15 och 16 år. Stina är uppvuxen på den
ort där hon nu arbetar. Hennes pappa arbetade som typograf och mamman
arbetade som elevassistent på ortens skola. Stina har arbetat många år i verksamheten, både dag- och nattjänstgöring, och kände att hon ville göra något
annat. Hon arbetade som demenssjuksköterska i kommunen och hade ett
övergripande ansvar för den verksamheten, samt med uppdrag att utveckla
demensvården i kommunen. Hon menade att det var en bidragande orsak till
att hon sökte chefstjänsten Hon trivs med rollen som handledare och utvecklare. Stina arbetar som platschef på ett särskilt boende inom äldreomsorgen i
en mindre kommun.

6.4.1

Stinas erfarenheter

Stina har huvudsakligen arbetat inom vård och omsorg. Under gymnasietiden
arbetade hon som vikarierande vårdbiträde, och efter gymnasiet som undersköterska i ett år. Efter sjuksköterskeutbildningen har hon arbetat inom hemsjukvården. Första tiden var det Landstingets som var huvudman, och sedan
tog kommunen över hemsjukvården inom de särskilda boendena. Stina hade
26

Trainee kallas ett antal undersköterskor som fått en individuell utbildning i personlighetsutveckling i kommunen. Det fanns minst en trainee på varje enhet. Deras uppdrag var att vara en resurs för cheferna, att kunna avlasta dem i olika uppdrag. Trainees har ett informellt ledarskap i gruppen. De har även ansvar för friskvårdsaktiviteter i den egna enheten.
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arbetat tio år som sjuksköterska, både med dag- och nattjänstgöring. Hon
hade även provat på att arbeta privat en kortare tid. Stina arbetade även som
demenssjuksköterska, och den tjänsten var inriktad mot utvecklingsarbete –
att ge råd och stöd samt handledning till personal och anhöriga vid behov.
Vid en omorganisation i kommunen blev en av chefstjänsterna på ett äldreboende ledig. Hon sökte och fick den tjänsten. Hon hade arbetat som chef i
cirka tre år. Stina har påverkats av de chefer som hon själv har haft, och de
har präglat hennes sätt att tänka och handla som chef. Cheferna har varit en
förebild för henne. Stina hade varit fackligt aktiv under en kortare period som
studieorganisatör i tre år. Hon är intresserad av jakt och fiske och är aktiv
medlem i idrottsföreningen på orten.

6.4.2

Stinas utbildningar

Stina gick vårdlinjen på gymnasiet, och hon utbildade sig senare till sjuksköterska. När hon blev chef i kommunen hade hon ingen ledarskapsutbildning.
Stina erbjöds att gå en 20-poängs kurs på högskolan. ”Kvalitet och verksamhetsutveckling för verksamhetschefer”, hette kursen. Kursen bestod av fyra
delkurser på fem poäng vardera: ekonomi, budget och resultatuppföljning;
rättsreglering av äldreomsorgen; förändring och ledarskap; ledarskap, etik
och kvalitet inom sociala omsorgsarbetet. Numera ingick Stina tillsammans
med andra chefer i kommunen i ett chefsutvecklingsprogram som handlade
om att stärka cheferna som individer. Cheferna hade gått en kurs i samtalsteknik. Cheferna i kommunen hade bildat ”triader”, som träffades varje månad. Tanken med triaderna var att cheferna skulle träffas i mindre grupper för
att kunna stötta varandra och reflektera över sin ledarroll. De övriga cheferna
i denna triad kom från skolan. En var rektor och en var chef och tillhörde
staben. Stina arbetar i samma kommun som Vera.

6.4.3

Organisatoriska förutsättningar

När Stina blev anställd som chef på det särskilda boendet fanns det två chefer
där. De delade enheten i två ansvarsområden. Den andra chefen slutade efter
ett år, och det fanns ingen efterträdare. Kommunen hade vid det tillfället beslutat om att göra en omorganisation. Stina fick själv ta ansvaret för hela
boendet i avvaktan på den nya organisationen.
Stina arbetade i en kommun där stora organisationsförändringar har genomförts under projektets gång. Hon arbetade i samma kommun som Vera
och hade samma organisatoriska förutsättningar. (se avsnitt 6.3.3). Förutsättningarna för att bedriva utvecklingsarbete har inte varit de bästa.
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När den första förvaltningschefen slutade tillfrågades Stina om hon kunde tänka sig att söka den lediga tjänsten. Hon sökte tjänsten och arbetar numera som verksamhetsansvarig för äldreomsorgens verksamhet.
Stina hade ansvar för verksamheten, personalen och den anslagna budgeten i sitt uppdrag som chef för ett boende inom äldreomsorgen. Hårda besparingar har skett under tiden som Stina funnits med i projektet.
Stina hade en mentor som hon träffade varje månad. Det betydde mycket
för henne, eftersom mentorn kunde följa Stina i hennes ledarskap över tiden.
Hon fick nya infallsvinklar och processtöd. Det har lett till att Stina numera
vågar gå in och ta konflikter och har fått perspektiv på sitt ledarskap. Mentorn hjälpte Stina att se sin roll, och betonade vikten av att inte ta på sig
skuld, utan kunna hålla distans till problemet. Ledningsgruppen kunde i vissa
fall ge stöd, men tiden var oftast uppbokad av löpande verksamhet. Tillsammans med sin överordnade chef kunde hon stämma av vad som var rätt och
fel. Denna chef fungerade mer som en handledare än som en formell chef.
Tre av Stinas kolleger kunde hon ta kontakt med för att få råd och stöd av i
olika frågor. Stina menade att hon hade påverkats av de chefer som hon själv
hade haft, både positivt och negativt.

6.4.4

Stinas ansvar och befogenheter

Stina var chef för en av kommunens särskilda boendeformer 27 . Stina hade
verksamhets- och personalansvar inom ramen för uppsatta mål och anslagen
budget. Det var en verksamhet med 65 medarbetare, med personal dygnet
runt. I verksamheten fanns både utbildade och outbildade undersköterskor
samt en administratör. Stina menade att den stora personalgruppen begränsade möjligheterna att vara en chef som arbetar nära sina medarbetare. Hon
uppfattade sig själv som en mer övergripande chef. Hon fick gå in i grupper
när det uppstod problem och lösa dessa tillsammans med gruppen.
Stina hade inte möjlighet att träffa sin personal varje dag och vissa såg
hon inte på en hel vecka. Det var en stor brist, ansåg hon. Stina hade arbetsplatsträff varje månad med grupperna, och då fanns möjlighet att träffa alla ur
personalgruppen. Stina hade samma krav på sig i sitt ledarskapsuppdrag som
de övriga cheferna. Personalantalet för de övriga cheferna kunde vara hälften
eller mindre. Varje medarbetare hade rätt till två individuella samtal per år,
ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal Hittills hade Stina kunnat genomföra
lönesamtal med alla, men hade inte funnit någon bra lösning för att ha utvecklingssamtal med all personal.

27

Särskilda boendeformer är det samlade begreppet för äldreboenden såsom sjukhem, servicehus, ålderdomshem, gruppboende, demens- och korttidsboende.
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6.4.5

Stinas syn på mål och metoder för utvecklingsarbete

Stina hade ett stort ansvarsområde. För att verksamheten skulle fungera valde
hon att delegera ut arbetsuppgifter på personalen som de kunde utföra. Personalen uppfattade detta positivt, och de tog stort ansvar för sina uppdrag, menade Stina. Hennes metod var att all personal skulle vara delaktig och kunna
vara med och påverka verksamheten.
Jag tror på att när man får förtroenden och ansvar så växer man och tar det
också. Det är viktigt att sätta upp visioner och att arbetsgruppen vet åt vilket håll de ska. Sedan får man försöka att pusha på, backa upp och uppmuntra hela tiden. Som chef kan du inte bara släppa föret och gå därifrån.
Personalen måste känna att de är delaktiga i utveckling och förändringar.

Stina beskrev att hon bollade mycket med sina trainees. Vissa av dessa fungerade bra i sin uppgift, men det fanns även de som inte klarade av sitt trainee uppdrag, särskilt inte då det fanns en informell ledare i den gruppen.
Drivkraften för Stina i sitt ledarskap var när personalen och arbetsgrupper kunde arbeta konstruktivt och när det kom brukarna tillgodo. Stina menade att det ständigt sker förändringar i verksamheten, och det är viktigt att hela
tiden arbeta med dessa. Om förändringsarbetet avstannar, då kommer problemen, menade hon. Stinas metod vid förändringsarbete var att syftet med
förändringen skulle vara tydlig för all personal. Information skulle ges kontinuerligt tillsammans med tid för reflektion. Under arbetets gång bör det ske
återkopplingar för att kunna stämma av hur förändringsarbetet framskrider
och vilka mål som blivit uppnådda, ansåg Stina.
När det är tyst kan det vara en signal på att allt är bra, någon annan feedback tycker jag inte att jag får.

Jag strävar inte efter någon kontinuitet och likformighet, utan att vi hela
tiden kan komma vidare och klara av förändringar, för det pågår hela tiden. Då gäller det att hålla igång maskineriet, för det är när det stannar av
som det blir problem. Jag vill smörja hjulen och se att det hela tiden fungerar.

Stina insåg att utvecklingsarbete tar tid, och det måste få ta tid, menade hon.
Som chef är det viktigt att inte gå för fort fram och dra förhastade slutsatser.
När det uppstod konflikter i arbetslagen var det viktigt att hon som chef var
medveten om sina egna tankar i processen. Hon kommunicerade olika teorier
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om problemet med sin personal tills de kom fram till en gemensam tolkning
av problemet. Efter det gjorde de en gemensam plan över hur de skulle lösa
problemet. Ibland måste chefen gå in och säga att ”nu räcker det” och kunna
sätta gränser, menade Stina. Hon ansåg att det var lättare att arbeta med idéer
som kom från personalen. Då fanns det en vilja till förändring, och då kunde
en utvecklingsprocess gå snabbt.
Då blir det omvänd ordning. Då är personalen före i sitt tänk, och då gäller
det att hänga på och inte slå i bromsen för hårt så att man hämmar arbetsgruppen.

Stina betonade vikten av att ha externa kontakter utanför sin egen organisation för att få inspiration och erfarenhetsutbyte. Kontakterna kan se olika ut,
och de kan ske i samband med ett specifikt ärende, generella frågor, yrkesområden, befattningar och utvecklingsarbete. Kommunen ingår i nätverk som
är länsövergripande, bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting, Högskolan och
genom samverkan mellan kommunen och landstinget i verksamhetsfrågor.
Ett problem i verksamheten var att budgeten och verksamhetsplanen inte
gick ”hand i hand”. Den anslagna budgeten täckte inte kostnaderna för den
verksamhet som enheterna bedrev, och som det fanns politiska beslut på att
genomföra. Cheferna fick inte några nya direktiv på vad som skulle prioriteras. Stina menade att de önskat att få till stånd en dialog med politikerna om
olika insatser som pengarna skulle räcka till.
Stina hade en facklig samverkansgrupp som träffades regelbundet, där
verksamheten och utvecklingsfrågor diskuterades. I gruppen fanns representanter med från varje arbetsgrupp, samt representanter från facket och arbetsgivaren. Resultaten från gruppen återfördes till arbetslagen på arbetsplatsträffarna. Stina hade arbetsplatsträffar en gång i månaden, samt informationsblad
som kom ut varje vecka. Informationen togs upp på nästkommande arbetsplatsträff, så att personalen hann reflektera över innehållet.
Vid klagomål från brukare eller anhöriga fanns en rutin för klagomålshantering. En blankett skulle fyllas i där klagomålet beskrevs. Blanketten
undertecknades av den som framförde klagomålet, samt av den som tog emot
detta. Händelsen togs sedan upp till diskussion i arbetslaget, där de fann lösningar och åtgärder för att förhindra att bristerna uppstod igen. Det var ett bra
sätt, menade Stina, att hantera klagomål på. I annat fall var det lätt att ta kritiken som personlig och gå in i ett försvar. När problemet togs med till arbetslaget och till arbetsledningen, och när problemet diskuterades utifrån olika
perspektiv, då kunde de lära sig något av det som hänt. Det stärkte även personalen i att ta emot synpunkter och klagomål.
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Stina menade att hon borde ha haft mer kunskap om ledarskap innan hon
gick in i arbetsledarrollen. Hon har fått fråga andra hur de gör i olika situationer.

6.5

Jämförelse mellan de fyra cheferna

Jag ska kort göra vissa jämförelser mellan cheferna. Cheferna hade skiftande
utbildningsnivå, Stina och Anna hade högskoleutbildningar som grundutbildning, medan David och Vera hade gymnasiala utbildningar. Stina och Vera
hade en låg utbildningsnivå på sin personal, och de hade svårigheter med att
motivera personalen till att gå en grundutbildningen till undersköterska.
Ingen av de intervjuade cheferna hade någon ledarskapsutbildning innan
de sökte chefstjänsterna. Tre har gått utbildningar under tiden som de varit
chefer, internutbildningar och högskolekurser. Vera har inte gått någon ledarskapsutbildning.
Stina hade erfarenhet av att arbeta med utvecklingsarbete, eftersom hon
tidigare varit ansvarig för att utveckla demensvården. De övriga cheferna har
ingen direkt erfarenhet av utvecklingsarbete. Anna hade erfarenheter från
politiska uppdrag och David från frivilliga organisationer och föreningar,
vilket kom till användning i deras utvecklingsarbete. Anna har stor erfarenhet
från olika arbetsplatser i flera landsting i landet. Det finns en styrka i att kunna relatera det som händer på den egna arbetsplatsen till andra referensområden, för att få andra perspektiv på den egna utvecklingsprocessen, menar
cheferna. De är samtliga nyfikna och vill tänka i nya utvecklingsbanor.
Samtliga chefer betonade vikten av att personalen skulle vara delaktiga
och kunna påverka verksamheten. Vikten av att skapa utrymme för reflektion, betonades av Anna, David och Stina. David och Stina menade att en
metod var att ha gemensamma målsättningar och visioner, som hela personalgruppen arbetade gemensamt med för att uppnå dem. Samtliga chefer
betonade vikten av att ha ett nära ledarskap och kunna träffa personalen dagligen. Det nära ledarskapet ger en förankring i verksamheten och en god bild
av verksamhetens behov som är användbart i arbetet med verksamhetsutveckling. Stinas möjligheter till ett nära ledarskap var begränsade eftersom
hon hade så många anställda i sin enhet (65 medarbetare). Gemensamt för
cheferna var även att ta tillvara på medarbetarnas kunskaper, och låta varje
person utvecklas för att kunna arbeta med nya arbetsuppgifter. Anna menade
att det handlade om en mental förändringsprocess hos personalen.
Alla cheferna uttryckte vikten av att ha brukaren/patienten i fokus. De
använde olika metoder i sitt utvecklingsarbete för att motivera och engagera
den egna personalen till att arbeta mot detta mål.
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Samtliga uttryckte att utvecklingsarbete är något som tar tid, och att det
måste få ta tid för att det ska bli en hållbar utveckling. Det finns en risk, menade de, att driftsfrågorna tar överhand över utvecklingsfrågorna, och att
utveckling tar för lång tid att genomföra.
David har sin utgångspunkt i gruppen och grupprocesser när han berättade om sitt utvecklingsarbete, detta hade även Vera till viss del. Anna och
Stina hade mera fokus på individerna och deras individuella utveckling.
Cheferna hade olika organisatoriska förutsättningar i sitt utvecklingsarbete. Anna hade ett delegerat ansvar som var begränsat rent formellt. I praktiken hade hon stora friheter att jobba med vårdutveckling. Vårdchefen delade
Annas värderingar och hon fick stöd för sina utvecklingstankar. Budgeten var
i balans, och Anna kunde omfördela resurser inom befintlig budget. Vid ett
tillfälle blev hon fråntagen sina befogenheter på grund av ett besparingsbeslut. David hade också en budget i balans. De fick ersättning från uppdragsgivarna för de kostnader som de hade för att bedriva boende och skola. Det
fanns tid avsatt i organisationen för att personalen skulle kunna gå på utbildningar. Trots god ekonomi fanns det svårigheter med att arbeta med utvecklingsfrågor. Det handlade om att motivera och engagera personalen, att personalen tog till sig det nya arbetssättet, (TEACCH-metoden) samt viljan till
att gå utbildningar. Stina och Vera har befunnit sig i en turbulent organisation, där den stabila organisationen har satts ur spel. Politiker och tjänstemän
har fått lämna sina uppdrag på grund av att de inte fått fortsatt förtroende. Det
har lett till otydlighet i beslutshanteringen och hårda besparingar. Vera och
Stina har inte kunna delta i projektet och arbeta aktivt med utvecklingsfrågor
(se kapitel 4).
Beskrivningen i detta kapitel visar på både likheter och skillnader mellan
de fyra cheferna – i bakgrund, erfarenheter, syn på utveckling, förutsättningar
m.m. Dessa skillnader kommer att analyseras i kapitel 10. Det jag inte berört
så mycket är kontakterna utåt och vad de betyder för inspiration och lärande
som stöd för utveckling. Jag har nämnt hur David, Stina och Anna sökt kontakter och fått erfarenheter från andra verksamheter som haft stor betydelse
för hur de arbetar med utvecklingsfrågor. Cheferna beskriver betydelsen av
ett samspel mellan olika nivåer i organisationen, samt samspelet till omgivningen som betydelsefulla faktorer för utvecklingsarbete.
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7

Beskrivning av ett utvecklingsarbete

I detta kapitel beskrivs hur två mellanchefer arbetat med att driva ett lokalt
utvecklingsarbete. Arbetsplatsen är en internatskola (se bilaga 1). På arbetsplatsen har ett utvecklingsarbete initierats av mellancheferna och genomförts
i samverkan med de fackliga parterna på den lokala arbetsplatsen. Exemplet
beskriver det motstånd som mellancheferna möter från ledningen, arbetskamrater och de fackliga parterna under inledningsskedet i utvecklingsarbetet,
men också deras medvetna arbete, hur de arbetade strategiskt och långsiktigt
för att få gehör för sina utvecklingstankar.

7.1

Bakgrund

Arbetsplatsen är en internatskola, en grund- och gymnasiesärskola, för elever
med autism och Asperger syndrom. Eleverna har svåra begåvningshandikapp,
beteendestörningar och flera av dem även tilläggshandikapp. Skolan drivs av
landstinget och tillhör handikapp- och habiliteringsenheten. Den är en fristående resultatenhet från övriga verksamheter inom landstinget. Skolan har
riksintag, och kommuner från hela landet köper platser på skolan. De betalande kommunerna har inte möjlighet att ge eleverna den undervisning och
det stöd som de behöver i hemkommunen. Verksamheten finansieras genom
att kommunerna betalar avgifter för sina elever, samt genom ett statligt bidrag för lärarkostnader.
På skolan arbetar 170 personal, lärare, skolassistenter, behandlingspersonal och administrativ personal. Det finns plats för 38 elever fördelade på sex
elevhem, några hyrda lägenheter och villor.
Utbildning och kompetensutveckling inom området är svårt att få i Sverige. Skolan har utbildning och handledningsstöd från USA, där forskningen
och utvecklingen är mer framgångsrik inom området. Skolan är tack vare
detta stöd framgångsrik, när det gäller utbildning och kompetensutveckling
för de anställda inom handikappet autism och Aspergers syndrom. Varje anställd har möjlighet att studera två timmar i veckan på betald arbetstid. På
skolan finns ett minilärcentrum, och flera utbildningar kan personalen
genomföra på distans mot Komvux, högskolor och universitet. Det finns även
telebildteknik där de anställda kan ta del av lektioner och föreläsningar från
andra platser i Sverige. Skolan har i samarbete med Komvux tagit fram en
400-poängs utbildning på gymnasienivå ”Funktionshindren autism och Asperger syndrom och ett pedagogiskt förhållningssätt”. Det finns även datautbildningar, möjlighet att läsa kärnämnena, samt samhälls- och naturveten-
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skapliga ämnen på gymnasienivå. En utbildningsdel i ett dokumentationsprogram via datateknik har tagits fram med ett tillhörande studiematerial för
personalen.
All personal får gå utbildning i TEACCH pedagogik 28 . En konsekvens av
bristande kunskaper i Sverige har varit att skolan fått utveckla och skapa sin
egen kunskap och egen utbildning.
Skolan har en utbildningsledare som ansvarar för utbildningar kring handikappet på skolan samt utbildar andra verksamheter på uppdrag inom området. Utbildningsenheten är en egen verksamhet vid sidan av den ordinarie
verksamheten.
Arbetsplatsen var en av de åtta som anmält intresse av att delta i projektet. Syftet med att medverka i projektet från arbetsplatsens sida var från början att finna nya former för kompetensutveckling för personalen och att utveckla det minilärcentra som fanns på skolan. Varje arbetsplats som deltog i
projektet kunde få stöd i sitt utvecklingsarbete av APeL-FoU och de centrala
parterna.
För att få kunskap om verksamheten och bli introducerad i den genomfördes samtal och intervjuer med ca 25 personal från skilda delar av verksamheten. Vi (en utvecklingsledare från APeL-FoU och jag) träffade personal
från olika enheter, från skolan och boendet, olika personalkategorier, arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare. Vi kunde ”lyssna in” och få
kunskaper om målgruppen, personalen, kompetensfrågor, arbetsorganisationen m.m. På det sättet lärde vi känna verksamheten och skapade oss en bild
av de utmaningar och problem som verksamheten stod inför. I de berättelser
som växte fram kunde vi analysera fram sex framträdande problemområden
som personalen återkom till i olika skildringar (se avsnitt 7.1.1) Materialet
resulterade i en rapport ”Duktig på att genomföra utbildningar – men sen
då?” (se Andershed & Larsson, 2003).
Tre olika interna seminarier anordnades utifrån rapporten. Första gången
med utbildningsledare och enhetschef, andra gången med ledningsgruppen,
och slutligen som ett internt seminarium med dem som deltog i våra samtal/intervjuer, ledningen och administrationen på arbetsplatsen. Syftet med de
interna seminarierna var att få till stånd en dialog mellan de anställda och
ledningen kring de svårigheter och möjligheter som de intervjuade lyfte fram
när det gällde arbetsplatslärande. Vid det interna seminariet ventilerades in28

TEACCH-metoden står för Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. Metoden innebär habilitering och undervisning
av personer med autism och autismliknande tillstånd. Det är en metod som utgår från
elevens faktiska funktioner och bygger vidare på styrkor och intressen hos eleven
samt elevens sociala utveckling. Den metoden ska alla anställda arbeta efter.

157

Kapitel 7 Beskrivning av ett utvecklingsarbete

nehållet dels i mindre grupper, dels i storgrupp. De som deltog i seminarierna
menade att det var av stort värde att få använda en dag till att diskutera utvecklingsfrågor. De menade att de inte tidigare haft möjlighet att samtala om
verksamhetsfrågor med ledningen och delar av administrationen samtidigt.
Seminarierna upplevdes positivt, och de skapade förväntningar hos personalen. Det som ventilerades var delvis redan kända problem, men de hade inte
tidigare behandlats på detta sätt.
Efter de interna seminarierna (hösten 2003) kom APeL-FoU överens med
ledningen att de skulle fundera på hur den ville gå vidare, vilket stöd den
ville ha av projektet och av APeL-FoU. Ledningen på arbetsplatsen skulle
kontakta APeL-FoU.
Tiden gick och vi hörde inget från arbetsplatsen men vi avvaktade med
att ta kontakt. Vi tolkade situationen som att arbetsplatsen hade svårt att ta
kontakt eftersom den dagliga driften tog all tid. Det kom signaler till oss om
att det som rapporten tagit upp kändes som en ”stor uppförsbacke”. Arbetsplatsen hade svårt att definiera sina utvecklingsbehov och sina mål.

7.1.1

Rapportens innehåll

I rapporten kunde man utläsa att det fanns sex olika problemområden och
dessa var att det fanns en uppdelning mellan skolan och elevboendena. Flera
uppfattade att det fanns en dold hierarki och statusskillnad mellan olika funktioner i verksamheten. De anställda önskade mer av ledarskapet, och det
fanns uppfattningar om att cheferna gjorde ”fel saker” och att de exempelvis
skulle kunna delegera beslut i större utsträckning. Ledarna i organisationen
hade en otydlig roll, där administrationen tog överhanden, och lite tid fanns
för handledning och stöttning av personalen.
Verksamheten var duktig på att genomföra utbildningar till sin personal
med fokus på handikappet. I rapporten framkom att utbildningarna hade hög
kvalitet med avseende på innehåll och genomförande. Internutbildningen var
upplagd på ett sådant sätt att man använde sig av praktiska exempel från den
egna verksamheten. Teorin kopplades till de elever som man arbetade med.
Däremot uppkom frågetecken kring huruvida utbildningarna därefter ”hakade
i” det dagliga arbetet. Deltagarna hade svårt att få gehör för sina nyvunna
kunskaper på arbetsplatsen efter utbildningen. Det fanns två olika synsätt på
handikappet som speglade sig i verksamheten. Det ena arbetssätet var att
arbeta enligt TEACCH-metoden, ett individinriktat arbetssätt till eleverna (se
avsnitt 6.2.1). Det andra arbetssättet utgick mera från regler och rutiner och
ett kollektivt tänkande, att alla elever skulle lära sig att agera på ett likartat
sätt.
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I arbetslagen upplevdes det finnas en del ”Jantelags mentalitet”, och eftersom verksamheten bedrevs på en liten ort så led verksamheten av en viss
isolering. Flera i personalen hade dessutom privata relationer med varandra.
Utbytet med omvärlden och andra organisationer var begränsat. Detta var
några av de problem som framkom i vår inledande studie.

7.2

Inbjudan till ”Lärande ledarskap”

Våren 2004 inbjöds deltagare i hela projektet till en utbildning i ”Lärande
ledarskap”. Utbildningen vände sig till chefer, ledare och förtroendevalda i
facket. I inbjudan poängterades särskilt att det var viktigt att minst en av dem
som deltog i utbildningen från varje arbetsplats var en facklig förtroendevald,
eftersom projektet ville stödja partsamverkan som en strategi för hållbar utveckling.
Två av mellancheferna var intresserade av att gå utbildningen, men fick
inte gehör hos sin verksamhetschef. En av dem hade nyligen genomgått en
ledarskapsutbildning i landstingets regi. Den utbildningen var fokuserad på
chefens personliga utveckling och mognad. Ledarskapsutbildningen i projektet hade en annan inriktning med perspektivet ”arbetsplatslärande”, och därför tyckte hon att det var intressant att få gå utbildningen. Mellancheferna
fick argumentera och strida för att få gå utbildningen. Verksamhetschefen på
skolan gav så småningom sin tillåtelse till dem att gå utbildningen.
Utbildningsledaren på skolan blev intresserad av att delta i utbildningen.
Ett dilemma på arbetsplatsen var hur de utbildningar som de utförde lokalt på
arbetsplatsen skulle få effekter i verksamheten. Utbildningsledaren var ansvarig för utbildningarna och mellancheferna för driftsfrågorna. Det fanns ingen
sammanbindande länk mellan drift- och utvecklingsfrågorna i organisationen.
Tillsammans planerade de att som ett utvecklingsprojekt inom utbildningen
arbeta med sina otydliga roller som utbildningsledare respektive mellanchef.
En oklar fråga var vem som skulle initiera utbildningsbehoven. Utbildningen
på arbetsplatsen fungerade inte så bra som det var tänkt, eftersom personalen
inte tillämpade det som de lärt sig i det dagliga arbetet. Av det skälet planerade de att pröva på två olika lärprocesser – den traditionella och learning by
doing – i två arbetsplatsgrupper. Utbildningsledaren skulle ge stöd till grupperna efter deras behov och utifrån de olika lärprocesserna som de tillämpade. Gemensamt ville de utveckla en modell för lärande på arbetsplatsen Efter
en tid slutade utbildningsledaren på ledarskapsutbildningen och personalen
på arbetsplatserna blev besvikna över att de inte kunde fortsätta med sitt utvecklingsarbete.
Mellancheferna gick till sin verksamhetschef och bad att hon skulle stötta
utbildningsledaren så att hon inte skulle sluta på ledarskapsutbildningen.
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Chefen tyckte inte att hon kunde beordra utbildningsledaren att gå på något
som hon inte ville. Hon hade heller inte sett några resultat av ledarskapsutbildningen i verksamheterna och var fortfarande kritisk till utbildningen.
Flera av de övriga mellancheferna tyckte att det var synd att utbildningsledaren slutade, eftersom de såg att det kunde ha en betydelse för de kommande utbildningarna på arbetsplatsen om hon varit med. De menade att det
nya sättet att se på lärande kunde vävas in det utbildningssystem som de redan tillämpade. Det visade sig att mellancheferna och den utbildningsansvarige hade olika syn på lärandefrågor. Mellancheferna hade fått nya idéer under utbildningen i Lärande ledarskap. Det handlade om ett annat slags lärande
än de kurser och utbildningar som den utbildningsansvarige arrangerade.
Mellanchefernas idé utgick från verksamhetens behov och att göra personalen delaktig och engagerad kring de behov som de upplevde som betydelsefulla för verksamheten. Till en början fick de inget gehör för sina nya idéer
bland ledning, kolleger och facket.
Mellancheferna fick mycket kritik under tiden som de gick ledarskapsutbildningen. Flera av personalen inom administrationen menade att de var
borta mycket, och de undrade vem som skulle leda deras enheter när de var
på utbildning.
Vi har mött motstånd för att vi går utbildningen och det har inte varit
självklart. Några har tyckt att det har varit intressant när vi kommer med
våra idéer. För oss har det varit jätteviktigt att få nya infallsvinklar och det
känns bra. Tankar som vi hade har fått kraft och det behövdes för att starta
den här lilla revolutionen. Det har inte enbart varit positivt.

7.3

Partsamverkan och utvecklingsarbete i
form av lärcirklar

Mellancheferna fick nya tankar, infallsvinklar och perspektiv under ledarskapsutbildningen. De hade även med sig synpunkter från ett arbetsmiljöprojekt som de ingick i, samt de dilemman som presenterades i rapporten ”Duktig på att utföra utbildningar – men sen då?” Rapporten stimulerade dem till
att ta tag i de utmaningar som verksamheten stod inför. I rapporten framkom
att personalen upplevde att det alltid kom nya idéer uppifrån och att ingen
lyssnade på dem. Mellancheferna funderade på varför de kunskaper och nya
pedagogiska arbetssätt som de hade i sina utbildningar inte tillämpades i det
praktiska arbetet.
Mellancheferna ansåg att det hade varit värdefullt att få nya kontakter i
projektet, att få delta på seminarier, dela erfarenheter med andra, och att få
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kontakt med de fackliga representanterna i projektet och i styrgruppen. Mellancheferna fick nya perspektiv på hur de skulle kunna samverka med de
fackliga parterna via utbildningen.
Efter kurstillfället som handlade om partsamverkan, där 1:e vice ordförande i Svenska Kommunalarbetarförbundet deltog, blev det tydligt för mellancheferna att facket måste ändra sin roll och mer aktivt delta i utvecklingsarbetet på arbetsplatsen, för att kunna åstadkomma en hållbar utveckling. Det
nuvarande arbetssättet var traditionellt och handlade mest om information till
facket efter beslut. I vissa situationer dök det på skolan upp problem som
skulle lösas tillsammans med facket, men arbetet gick i gamla hjulspår. På
arbetsplatsen var det endast två personer som var fackligt aktiva, och intresset
för fackliga frågor var svalt.
Det blev tydligt för mellancheferna att de måste ändra på det egna samarbetet med facken, genom exempel från de övriga arbetsplatserna som deltog i ledarskapsutbildningen. Mellancheferna fick mod och styrka av att lyssna på Svenska Kommunalarbetarförbundets 1:e vice ordförande.
När en av de högsta på Kommunal menar att de vill ha partsamverkan, då
vågar vi gå in och driva detta på vår arbetsplats. Vi visste hela förbundets
tankar och vi arbetar för samma sak.

Mellancheferna bokade tid med Svenska Kommunalarbetarförbundets lokala
representant för att presentera sina idéer om partsamverkan och gemensamt
fånga upp personalen utvecklingsbehov. Till en början var facken inte överens om att pröva att samverka i utvecklingsfrågor. Det var nya tankar för de
lokala facken. Efter en tid såg de att det fanns ett gemensamt värde i att samverka. Det resulterade i att de kallade alla valda fackliga arbetsplatsombud till
en träff. Alla arbetsplatser var inte representerade, och nya arbetsplatsombud
rekryterades till de enheter där det saknades fackligt förtroendevalda. Mellancheferna försökte att uppmuntra de enheter som inte hade arbetsplatsombud. Om de inte ville vara arbetsplatsombud och arbeta fackligt kunde de
åtminstone representera enheten och arbetskamraterna i gruppen, ansåg mellancheferna.
Vid första träffen informerade mellancheferna och facket gemensamt om
de tankar de hade kring samverkan mellan facket och arbetsgivaren i utvecklingsfrågor. De ventilerade frågorna tillsammans, och de gav exempel på hur
andra arbetsplatser arbetade – med exempel från deltagarna i projektet ”Arbetsplatslärande i vård och omsorg”.
Två av de fackliga representanterna hade varit med på en nationell träff
som projektet ordnade i Växjö. De tog upp exempel på hur de arbetade där
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med arbetsplatslärande, vilket var till stor hjälp för mellanchefen för att kunna partsgemensamt förankra de nya tankarna kring utveckling och utbildning.
De fackliga arbetsplatsombuden gick tillbaka till sina enheter och presenterade de nya tankarna om partsamverkan i utvecklingsfrågor. Enheterna
diskuterade och kom med förslag på utbildningar som de såg att de hade behov av i verksamheten. Gruppen återsamlades på nytt och personalens olika
förslag om innehåll i utbildningen presenterades. En prioritering av förslagen
gjordes tillsammans.
Förslagen gällde datautbildning (tre olika nivåer beroende på förkunskaper) samt kurs i matlagning och näringslära som fick de flesta anmälningarna.
I datautbildningen skulle personalen lära sig att hantera den databehandling
som ingår i arbetet: schemaläggning, anmälningsblanketter, dokumentation,
journalanteckningar, att söka information m.m. Flera i personalen hade inte
datakunskaper för att klara av dessa arbetsuppgifter.
Behandlingspersonalen lagar mat till eleverna på boendena, men de upplevde sig ha bristande kunskaper i att laga näringsriktig husmanskost, tallriksmodellen och att duka inbjudande. Flera av eleverna hade övervikt, och
den mat som serverades hade karaktären av snabbmat. Friskvård och tobaksprevention samt sångkör fanns med i de prioriterade förslagen. Teman som
planerade att starta senare var må-bra-kurs, massage och taktil beröring, samt
en 55+ grupp.
De olika utbildningarna skulle genomföras i cirkelform, s.k. ”lärcirklar”.
Utgångspunkter för lärcirklarna var att de skulle genomföras med verksamhetens egna resurser, både i form av lokaler och kursledare, d.v.s. det handlade
om att ta tillvara på personalens resurser och kunskaper. Utbildningen skulle
ha koppling till verksamhetens behov. Den skulle bygga på en intern nätverksidé, där studiegrupperna bestod av personal från olika enheter, vilket
skulle bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats. Det var väsentligt att även
personalen från de olika enheterna – från boendet och skolan – lärde känna
varandra.
Efter att prioriteringarna var gjorda började efterforskning av vilka i personalen som skulle kunna vara ledare för lärcirklarna. Alla ledare var personal från enheterna, vilket väckte ett stort engagemang – både hos cirkelledarna och hos dem som deltog i lärcirklarna. Cirkelledarna bildade arbetsgrupper där de planerade innehåll och längd på kurserna. Detta kommunicerade
de med mellancheferna. Det blev en gemensam lärprocess för alla inblandade.
Tanken med utbildningen var att den skulle starta på individnivå. Personalen skulle bli berörd och få något som kunde vidareutveckla. Det handlade
om att bygga upp en trygghet. Det kan vara ett stort steg för många att gå från
sin egen enhet, träffa personal från andra enheter och från skolan för att gå en
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utbildning tillsammans. Tanken var att det skulle bildas tvärgrupper – från
andra enheter och från skolan – för att deltagarna skulle knyta kontakter, lära
känna varandra, få ett öppet klimat och lära av varandras kunskaper. När
personalen får en trygghet blir det lättare för dem att ta till sig en teoretisk
kunskap, menade mellancheferna. Tanken var att det ska kunna ge en bra
grund till personalen genom de lokala utbildningarna och att de skulle kunna
tillämpa dessa kunskaper i praktiken.
Flera av lärcirklarna fick så många anmälningar att de genomfördes i flera omgångar. Lärcirklarna genomfördes på betald arbetstid omfattande två
timmar per vecka under sex till åtta veckor. Under 2005 genomfördes tio
lärcirklar. Intresset var stort för att få gå lärcirklarna, och under första året
deltog 100 personer i en eller flera cirklar. Under 2006 genomfördes tre lärcirklar med fjorton deltagare. Under 2005–2006 hade även representanter
från varje enhet träffats en gång per månad, fjorton deltagare, i samverkansmöte. Femton deltagare har träffats under tiden, två gånger per termin i gruppen 55+.

7.3.1

Stöd i utvecklingsprocesserna

En styrgrupp för utvecklingsarbetet på skolan bildades, där verksamhetschefen, mellancheferna, fackliga representanter (Svenska Kommunalarbetarförbundet, Lärarförbundet och SKTF) samt utvecklingsledare och forskare från
APeL-FoU var representerade. Den utbildningsansvarige valde att inte ingå i
styrgruppen. Från APeL-FoU:s sida gjordes försök att få utbildningsledaren
att delta, eftersom det fanns planer på att använda den nya erfarenheten i de
övriga utbildningarna på arbetsplatsen. Styrgruppen var överens om att det
skulle vara bra om utbildningsledaren deltog, men det togs inga ytterligare
initiativ från verksamhetsledningen för att realisera detta.
I styrgruppen diskuterades hur arbetsplatsombuden skulle kunna vara
drivande och aktiva i rollen som idébärare och samordnare. Det finns en risk
att det nya arbetssätet ”skulle rinner ut i sanden” då nyhetens behag gått över,
ansåg styrgruppen. Likaså kan det bli svårt i en övergångsfas, när det nya ska
ersätta det gamla sättet att arbeta.
Styrgruppen kom fram till att stödja arbetsplatsombuden att bilda ett eget
nätverk tillsammans med mellancheferna. Idén var att kontinuerligt arbeta
med utvecklingsteman, och utifrån dessa diskutera och utbyta erfarenheter.
Fyra tematräffar bokades in som omfattade tre timmar per tillfälle. Teman
som diskuterades var arbetsplatslärande, ledarskap, partsamverkan och handledarskap. På träffarna deltog representanter från andra arbetsplatser i projektet, och de delgav sina erfarenheter utifrån temat för träffen. Det fanns en
ambition från styrgruppen att utveckla en modell för hållbart arbetsplats-
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lärande på arbetsplatsen som skulle användas vid olika typer av utvecklingsarbeten.
Under projektets gång har det utvecklats olika syn på lärandet, menade
mellancheferna. Mellancheferna ser lärandet som en process hos individen,
där utgångspunkten är medarbetarnas förkunskaper och lärandet bygger vidare utifrån dem. De menade att teori och praktik måste integreras till ett reflekterat lärande. Detta synsätt skiljer sig från ett tidigare perspektiv på lärande,
där man lärde ut till personalen det som de behövde kunna utifrån färdiga
koncept med en teoretisk inriktning. Det som lärdes ut var ofta för svårt för
personalen att ta till sig, eftersom den inte har de förkunskaper som krävdes.
Det fanns en risk att deltagarna kände sig misslyckade, menade mellancheferna.

7.4

Mellanchefernas erfarenheter under arbetets gång

Mellancheferna har hela tiden informerat verksamhetschefen och ledningsgruppen om hur arbetet framskridit. Verksamhetschefens inställning har förändrats under arbetets gång, från negativ till positiv. Orsaken till denna förändrade inställning var det engagemang som personalen visade. De hade
ställt upp för varandra och arbetat med lägre personalbemanning för att arbetskamraterna skulle kunna gå på lärcirkeln. Personalen kände stolthet över
att delta i utvecklingsarbetet.
Mellancheferna menade att det svåraste inte var att starta lärcirklar, utan
att arbeta långsiktigt med utveckling.
Det som har varit tungt är att hålla ut, att prioritera och försvara det, utan
att ge upp. Det har varit en styrka att vi varit två. Hade man varit själv
skulle man nog ha givit upp och prioriterat andra saker. Man kan stötta
varandra

Mellancheferna fick kritik från kolleger och den administrativa personalen
samt från dem som var negativa till utvecklingen för att det gick åt för mycket tid till att gå på lärcirklarna. De som var kritiska, menade att personalen
skulle vara med eleverna och inte ägna så mycket tid till utbildning.
Hela utvecklingsidén bygger på delaktighet, ansåg mellancheferna. Mellancheferna gav mandat till personalen att planera och genomföra utvecklingen med stöd av dem vid behov. Personalen bildade arbetsgrupper kring varje
utbildning, och de har själva planerat kursplaner och antalet timmar. Det har
varit en lärprocess för de anställda och de har vuxit i sin roll, ansåg mellancheferna.
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Det är viktigt att involvera personalen i utvecklingsarbete. Det går inte att
driva ett sådant här arbete om inte personalen är med på det. Utbildningen
har stärkt de enskilda individerna och personalen har upptäckt nya styrkor
och förmågor hos sina arbetskamrater. Personalen blir synliggjorda och
vågar prova på nya saker.

På arbetsplatsen förekom diskussioner kring vilka roller som utbildningsledaren och mellancheferna skulle ha i utbildningsfrågor. Arbetsplatsen är känd
för sina utbildningar i handikappet, och utbildningen har blivit en viktig ledstjärna för skolan. Det har medfört att andra viktiga områden inte har prioriterats, t.ex. datakunskap. Mellancheferna menade att det skulle vara naturligt
att utbildningsledaren även arbetade på uppdrag av mellancheferna, utifrån de
behov som fanns i verksamheten. Organisationen var uppdelad i två separata
enheter, utbildningsenheten och driftsorganisationen, och uppdragen kom
från ledningen högre upp i hierarkin.
För att lyckas med det utvecklingsarbete som mellancheferna har påbörjat måste det finnas en öppenhet och att vi som chefer lägger den egna prestigen åt sidan, ansåg de. Man måste titta på sitt eget ledarskap och våga ifrågasätta det, vad som är bra och vad som inte fungerar så bra. Det är viktigt att
inte har behov av att synas som ledare, utan vill lyfta fram sina medarbetare.
Det är de som ska synas och lyckas. Ledaren måste ha en egen trygghet, för
att våga prova på nya saker, ha ”is i magen” och inte gå in och styra för tidigt
när det börjar gå åt ett annat håll än man tänkt sig.
Att vara mellanchef är tufft. Det kan vara tungt många gånger att få någonting att vända, t ex en negativ attityd till utveckling, säger mellancheferna. Nu försöker de två att titta framåt och stötta varandra. De ville arbeta över
hela organisationen och inte enbart med sin egen enhet. De menade att den
egna enheten inte fungerade om inte helheten utvecklas. Förändringsarbete
tar tid, och det börjar hända saker på arbetsplatsen. De anställda måste lära
sig att våga titta tillbaka och se att det har hänt mycket på deras arbetsplatser.
Mellancheferna sa att det var svårt att veta vad som driver dem i deras arbete.
Det var en period som var jättetung. Det som utgör en drivkraft är när man
får ”påfyllning” och nya idéer. Man börjar tänka framåt. Vad kan detta leda
till? Det är processen man drar igång – den egna, medarbetarnas och elevernas utveckling – som driver mellanchefernas arbete framåt, anser de.

7.5

Betydelsefulla faktorer för en hållbar utveckling

I detta avsnitt vill jag lyfta fram några faktorer som skapat förutsättningar för
ett hållbart utvecklingsarbete, men också faktorer som kan vara ett hinder.
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Mellancheferna fick externt och internt stöd. Det externa stödet bestod av
att forskare och utvecklingsledare fanns med som ”bollplank” i hela processen. De har även haft externt stöd på nationella nätverksträffar och kontakter
med andra arbetsplatser. Det interna stödet gavs av verksamhetschefen, men
först när det gick att utläsa effekter av lärandet i verksamheten. De har även
haft stöd av kolleger på arbetsplatsen.
Ledarskapsutbildningen hade stor betydelse för mellancheferna. De fick
bekräftelse på sina egna utvecklingstankar, och de fick nya kunskaper och
idéer som de kunde omsätta på den egna arbetsplatsen. De fick nya kontakter,
och kunde utbyta erfarenheter med kolleger och fackliga representanter från
andra arbetsplatser. Även PM-skrivandet 29 var värdefullt för den gemensamma reflektionen bland deltagarna i ledarskapsutbildningen, ansåg mellancheferna.
Utvecklingsarbetet skedde inom befintlig ekonomisk ram. Inga extra medel i form av projektpengar eller extra personal förekom. Verksamheten använde den tid som redan fanns anslagen för kompetensutveckling, två timmar
i veckan per personal. De använde sig även av befintlig personal som utbildningsresurs.
Utvecklingsarbetet präglades av hög delaktighet, och utvecklingsidéerna
initierades från den egna arbetsplatsen med ett underifrånperspektiv. Personalens kompetens togs tillvara, och deltagarna utvecklades tillsammans och fick
nya erfarenheter och kunskaper.
Utvecklingsarbetet var trögt i början, och det berodde på att driftsfrågorna tog överhand. Det framkom även under processens gång att flera ur personalen tyckte att utbildningen tog för mycket tid från elevarbetet. Utvecklingsfrågorna fick stå tillbaka för den dagliga driften i vissa fall.
Svårigheter uppstod när olika yrkesgrupper hade olika syn på hur utbildningsfrågor skulle bedrivas i verksamheten och vad den skulle innehålla.
Personalen tyckte att den behövde kunskaper i de praktiska frågorna som de
dagligen arbetade med. Det påverkade deras mottaglighet och motivation för
att ta till sig de utbildningar som handlade om handikappet.
Mellancheferna fick stöd av sin verksamhetschef i samband med att hon
insåg att personalen blivit engagerad. Mellancheferna informerade om sitt
arbete i landstingets centrala ledningsgrupp och i nämnden. Mellancheferna
har fått stor uppmärksamhet i projektet ”Arbetsplatslärande i vård och om29

Reflektions-PM användes i utbildningen ”Lärande ledarskap” och innehöll en
fördjupad reflektion över innehållet i de öppna seminarierna, den teori och de exempel som beskrivs på de öppna seminarierna som genomförs vid varje kurstillfälle.
PM:en utgick från det egna utvecklingsarbetet och lärprocesserna på den egna arbetsplatsen.
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sorg” för sitt utvecklingsarbete med att integrera det formella och informella
lärandet.
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8

Analys av organisatoriska förutsättningar

I kapitel fyra beskrevs de organisatoriska förutsättningarna som mellancheferna upplevde – svårigheter och möjligheter – med att driva verksamhetsutveckling på den egna arbetsplatsen. I följande kapitel kommer jag att analysera och tolka det empiriska materialet och försöka att förklara mellanchefernas
organisatoriska förutsättningar att driva ett hållbart utvecklingsarbete. I analysen kommer de centrala begrepp som presenterades i Tabell 1 (s. 57), att
användas som analysverktyg. Analysen av chefernas möjligheter att driva ett
utvecklingsarbete utgår dels från objektiva villkor – i form av tid och resurser, besluts- och ansvarsfördelning, professionella roller, drifts- och utvecklingsorganisationen; dels mer informella förutsättningar – i form av målstyrning, företagskulturen och lärande på arbetsplatsen.

8.1

Organisationens formella villkor

Avsnittet utgår från de ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som
mellanchefen möter i sitt arbete med att organisera utvecklingsfrågor i en
politiskt styrd verksamhet

8.1.1

Ekonomins begränsningar och möjligheter

I kapitel 4 beskrevs att ekonomin är en viktig förutsättning för mellanchefer
att driva ett hållbart utvecklingsarbete. Det fanns tydliga skillnader i de ekonomiska förutsättningarna på de arbetsplatser som studerats, vilket påverkade
och försvårade mellanchefernas möjligheter att driva och organisera ett långsiktigt utvecklingsarbete.
Tre av mellancheferna på internatskolan har arbetat i en organisation som
haft ekonomin i balans. Trots detta visar mina data att en arbetsplats som har
god ekonomi ändå kan ha svårt att driva verksamhetsutveckling. Ekonomin
kan därför ses som en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för att
driva ett hållbart utvecklingsarbete. I det här fallet har det funnits andra, organisatoriska hinder, för utveckling, bl.a. genom att det saknats en samverkan
mellan utbildningsenheten och mellanchefen. En annan tänkbar förklaring i
det här fallet kan vara att de utvecklingsmoment som funnits på arbetsplatsen
inte varit tillräckligt kopplade till vardagsarbetet, vilket inneburit att personalen inte varit motiverade att delta i verksamhetsutvecklingen.
De största kostnaderna i denna typ av verksamhet är personalkostnaderna. Snäva ekonomiska ramar och besparingar medför en hårt slimmad orga-
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nisation. Det innebär att färre antal anställda skall utföra samma arbetsuppgifter som tidigare. Det handlar bl.a. om att arbeta med lägre bemanning vid
sjukdom och ledigheter. Mellanchefernas arbetsuppgifter koncentrerades på
planering av den löpande verksamheten, till att ge stöd så att personalen orkade arbeta under press, men även att undanröja hinder så att inte fel begicks
i arbetet. Mellanchefen måste även ägna en del av sin tid åt att motivera och
stödja personalen att arbeta under svårare och tyngre betingelser (jfr Björkman, 2003; Agevall, 2005; Gustavsson & Svensson, 1999). Av min undersökning framgår tydligt att snabba besparingar och minskat ekonomiskt utrymme leder till att mellancheferna tvingas prioritera det dagliga arbetet
framför arbetet med utvecklingsfrågor. Denna bild bekräftas av de intervjuade mellancheferna och de som deltagit i utbildningarna och analysseminarierna. Det var flera arbetsplatser i projektet som fick avbryta sitt utvecklingsarbete på grund av otillräckliga ekonomiska resurser.
Två mellanchefer i den kommunala verksamheten har haft underskott i
sin budget under flera år, och fick under studiens gång stora ekonomiska
problem, med besparingar som följd. Förvaltningschefen och politiker fick
inte ansvarsfrihet och nya personer på de ledande befattningarna tillsattes.
Detta exempel visar att de ekonomiska förutsättningarna – i form av snabba
och kraftiga besparingar på arbetsplatsen, försvårar förutsättningarna för att
bedriva verksamhetsutveckling på ett långsiktigt och systematiskt sätt. Detta
faktum har även lyfts fram av annan forskning (Björkman, 2003; Ekberg,
2006; Drakenberg, 1997).
I New Public Management och Lean Production, som haft ett stort genomslag i den offentliga sektorn, är de ekonomiska drivkrafterna och effektiviteten starkt styrande (SOU 1996:169; Lane, 1997; Björkman, 2003; Moqvist, 2005). De ekonomiska värdena är centrala i teorin, och motiven är att
verksamheten ska arbeta mera effektivt. Den ekonomiska drivkraften är ett
viktigt incitament, men det kan, som i det beskrivna fallet ovan, bli en motkraft, när inte budgeten ligger inom en rimlig nivå i förhållande till det uppdrag som verksamheten är satt att utföra. Det blir särskilt svårt att driva utveckling när det inte finns pengar till behoven i den dagliga driften.
På sjukhuset lyckades mellanchefen att driva ett hållbart utvecklingsarbete trots snäva ekonomiska ramar för verksamheten. Det handlade om att förändra situationen för en grupp patienter som tog en stor del av verksamhetens
resurser, trots att de inte var i behov av akutsjukvård. Resultatet av förändringarna blev att vårdtiden på avdelningen för dessa patienter minskade, resurser frigjordes och verksamheten blev mera effektiv. Personalen utökade
sin kompetens genom att samverka med externa aktörer och arbetade flexibelt genom att förändra schemakonstruktionerna. Mellanchefen lyckades
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även få med sig läkarna på det egna förslaget. Utvecklingsarbetet ledde till
lägre kostnader för verksamheten.
I det beskrivna fallet blev de snäva ekonomiska resurserna en drivkraft
till att förändra och utveckla verksamheten (jfr SOU 1996: 169; Lane, 1997).
En del forskning har visat att brist på tid och resurser inte behöver vara ett
hinder för att det ska ske en utveckling. Resurser kan handla om att våga
tänka nytt och i nya banor, och kan i sin tur leda till att resurser frigörs (Gustavsson, 2006; Ellström, 2006).
Sammantaget innebär de ekonomiska besparingarna inom vård och omsorg allmänt sett en svårighet att driva ett hållbart utvecklingsarbete. I vissa
situationer ger det ändå vissa möjligheter för en mellanchef att utnyttja de
knappa resurser som finns till utveckling. Vad betyder politikernas roll i detta
sammanhang?

8.1.2

Om politikernas roll i budgetfrågor

En omfattande forskning visar att mellanchefernas situation är komplicerad,
med krav som kommer från olika håll – underifrån och uppifrån, från brukare
och från anhöriga. Dessa krav är ofta svåra att förena (jfr Drakenberg, 1997;
Sundin, 1997). Hagström (1990) visar i sin forskning att mellancheferna slits
mellan kraven från de olika nivåerna i organisationen och från politikerna.
Denna bild bekräftas tydligt i min studie. På sjukhuset fick avdelningen ett
besparingsuppdrag av politikerna. Det medförde att mellanchefen blev fråntagen sina beslutsmandat gällande ekonomiska frågor. Beslutsmandatet flyttades högre upp i organisationen (jfr Wallenberg, 2004). Det finns forskning
som visar på att ledarskapet inom offentlig sektor ofta innebär en oklar rollfördelning mellan politiker och ledare (Holmberg, 2003; Ellström m.fl.,
2003).
Enligt New Public Management får mellancheferna ett större ansvar
inom den offentliga sektorn när det gäller att balansera mellan resurser och
behov i organisationen. I den kommunala verksamheten i min studie kan man
tydligt se att så var fallet. Mellancheferna fick ett stort ansvar som upplevdes
som tungt. De fick ta det svåra beslutet att prioritera mellan att bibehålla kvaliteten i verksamheten eller att hålla den tilldelade budgeten. Så var även
fallet på sjukhuset, där mellanchefen fick driva ett förändringsarbete som
resulterade i lägre kostnader och en effektivare vård (jfr Agevall, 2005; Gustavsson & Svensson 1999; SOU 1996:169; Christensen & Laegreid, 2001).
Mellanchefens kontakt med politikerna varierade. De som arbetade inom
den kommunala verksamheten hade ett nära samarbete med politikerna. Trots
detta nära samarbete upplevde mellancheferna att det fanns en otydlighet från
politikernas sida och att de framförde dubbla budskap avseende ekonomi och
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budget. Det dubbla budskapet, som mellancheferna uppfattade från politiskt
håll, innebar svårigheter för hur de skulle leda och utveckla sin verksamhet.
Verksamheten styrs av myndighetsutövning och brukarna får insatser beviljade enligt Socialtjänstlagen. Kravet på besparingar och bättre kvalitet blev
en ekvation som inte gick att lösa. Politikerna beslutade om kortsiktiga besparingar som försvårade ett långsiktigt utvecklingsarbete (jfr Österström,
2007).
Forskningen visar att i platta organisationerna innebär större ansvarsområden för mellancheferna, högre arbetsbelastning, vilket försvårar arbetet med
det lokala utvecklingsarbetet (Osterman, 2007). De signaler som högre chefer
och politiker sänder till verksamheten har stor betydelse för förutsättningarna
som skapas i verksamheten (Eklund, 2003).
Inom landstinget har divisionschefen och förvaltningschefen kontakten
och dialogen med politikerna i frågor som handlar om ekonomi och verksamhet. Beslut om besparingar förmedlades via mellanchefernas överordnade
chefer till dem. Mellancheferna i landstinget upplevde dessa beslut som att de
blev kontrollerade, samt att de blev fråntagna det beslutsmandat som de tidigare haft när ekonomin var god. Samtliga mellanchefer var eniga om att dialogen med politikerna om budgetfrågor måste ske kontinuerligt för att tillföra
kunskaper om verksamheten och de behov som föreligger.
Trots god information och ett nära samarbete med politikerna i den
kommunala verksamheten fanns det ibland brister i samverkan mellan politiker och mellanchefer. Mellancheferna upplevde att politikerna inte lyssnade
eller tog deras budskap på allvar. Mellancheferna upplevde i dessa fall en
rollkonflikt, eftersom de inte fick gehör för sina krav (jfr Hagström, 1990).
De hamnade i en ohållbar situation med ökade krav från brukare och mindre
resurser för att genomföra och tillmötesgå brukarnas krav (jfr Holmqvist,
1997).
Resultaten från min studie visar att det finns en svårighet i gränsdragningen mellan det övergripande politiska ansvaret för verksamhetens inriktning och resurser och mellanchefernas ansvar för implementeringsarbetet.
Cheferna har fått ett ökat ansvar genom decentralisering och delegering av
beslut, men direktiven i kombination med brist på dialog med politikerna
påverkar mellanchefernas möjligheter att driva utvecklingsarbete. Det är något som tydligt framkommit i min studie. Sundin (1998) menar, att mellancheferna inom offentlig sektor är lojala mot politikerna och försöker följa
deras ambitioner och beslut, samtidigt som kraven från personalen och brukarna växer (SOU 1998:4).
Vad kan man dra för generella slutsatser av dessa forskningsresultat när
det gäller mellanchefernas möjligheter att få en mer strategisk roll i utvecklingsarbetet? I den kommunala verksamheten var politikernas ekonomiska
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styrning sådan att den starkt försvårade mellanchefernas möjligheter att driva
ett hållbart utvecklingsarbete. Ekonomistyrningen enligt New Public Management innebar att politikerna drog sig undan sitt ansvar och lät mellancheferna göra prioriteringar som inte var deras uppgift. I en sådan situation går
det inte att driva ett hållbart utvecklingsarbete.
Mina forskningsresultat talar också i motsatt riktning. På ett sjukhus kunde en mellanchef få ett handlingsutrymme för att driva verksamhetsutveckling i en pressad ekonomisk situation, genom att hon kunde föra en dialog
med ledning och politiker.

8.1.3

Ansvar och beslutsfördelningar

Mellancheferna som jag studerat finns i en hierarkisk och oftast starkt regelstyrd organisation. I detta avsnitt kommer jag att analysera mellanchefernas
position i organisationen, samt hur den kan påverka deras arbete med att driva utveckling. Avsnittet är uppdelat i tre delar: upplevelse av stöd från högre
ledning, samverkan mellan olika professioner samt samverkan nedåt i organisationen.
8.1.3.1

Stöd för mellanchefen i utvecklingsarbetet

Forskningen visar att mellancheferna behöver stöd från ledningen för att
kunna arbeta med utvecklingsfrågor (Hultman, 2004; Docherty m.fl., 2002).
Mellancheferna i min studie bekräftade vikten av att ha ett sådant stöd, och
de flesta menade att de hade stöd av sin närmaste chef. I de fall där inte stöd
ges är det försvårande och omöjliggör i vissa fall utvecklingsarbetet (jfr Nilsson & Hultman, 2004; Eklund, 2003; Richard, 1997; Drakenberg, 1997; Jacobsen & Thorsvik, 2002).
När mellancheferna beskrev olika händelser för mig, enligt metoden ”critical incident”, framkom dock flera exempel på att de upplevde att de inte
fick stöd i sitt utvecklingsarbete i den utsträckning som de förväntade sig.
Min studie visar att maktperspektivet på organisationen är centralt för att
förstå förutsättningarna för mellanchefernas möjligheter att driva utveckling.
Ledarskapsforskningen generellt belyser sällan ledarskapets problematik
ur ett underordnings- eller maktperspektiv. Sundin (1998) visar emellertid att
denna problematik ofta förekommer i mellanchefens ledarskap (SOU
1998:4). Mellancheferna upplever ofta rollkonflikter som innehåller meningsmotsättningar till överordnad chef. Det kan handla om brist på stöd från
överordnad chef, motsägelsefulla krav eller motstridiga förväntningar på
verksamheten (Hagström, 1990).
I den kommunala verksamheten fick två mellanchefer en ny överordnad
chef som inte hade någon erfarenhet från vård- och omsorgssektorn. Den nye
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manlige chefen var ekonom. Mellancheferna som ingick i min studie och
deras kolleger upplevde inget stöd från chefen (se avsnitt 4.3.1.2). De kände
att de var i underläge och upplevde att de blev överkörda av sin chef. Bristen
på stöd påverkade deras engagemang och även medarbetarnas. Mellancheferna och deras kolleger hade samtliga en lång arbetslivserfarenhet med ledande
chefsbefattningar inom kommunen. Hur kunde det komma sig att erfarna och
kunniga mellanchefer inte protesterade och ställde frågor till den nya överordnade chefen när de inte fick något stöd? Förklaringen var att mellancheferna resignerade och inordnade sig i den rådande maktstrukturen. De tog inte
upp diskussionen om det bristande stödet med den överordnade chefen och
påtalade inte upplevelsen av att ”bli överkörda”. På analysseminarier och i
reflektions-PM beskriver andra mellanchefer liknande upplevelser och situationer. Mina data visar genomgående att mellancheferna inte påtalar bristen
på inflytande för överordnade chefer. Det finns ett synsätt och en kultur i den
offentliga sektorn att mellancheferna inte ska vara drivande. Deras uppdrag är
att genomföra beslut från den högre ledningen. Den forskning som finns om
mellanchefer i vård och omsorg handlar framförallt om deras yrkesidentitet
och sällan om problematiken kring chefsrollen. Det finns outtalade organisatoriska hinder som mellancheferna själva måste bli medvetna om innan de
kan påverka och förändra (jfr Trydegård, 2005; Ekberg, 2006; Barajas, 2006;
Hagström, 1990; Henning, 2000).
Mellancheferna på internatskolan upplevde inte heller att de fick tillräckligt stöd från sin chef i det förändringsarbete som de ansvarade för. En av
mellancheferna var dessutom ny som chef och hade inte egna erfarenheter av
ledarskap. De övriga två mellancheferna gav varandra stöd, och i början upplevde de att de var motarbetade av sin överordnade chef.
Kan det vara så att mellancheferna själva måste påkalla och söka stöd,
medvetet och konkret, för att få stöd från sina överordnade chefer? I min
studie framkommer att mellancheferna inte automatiskt får stöd när de befinner sig i situationer som är tunga och konfliktfyllda.
Forskning visar att mellanchefernas situation är kravfylld och kraven riktas mot dem både uppifrån och underifrån. Därför är det viktigt att mellancheferna ingår i sammanhang där det finns ett samspel mellan olika nivåer i
organisationen. Drakenberg (1997) visar i sin forskning att mellancheferna är
betydelsefulla för de överordnade cheferna. De är informationsbärare både
uppåt och nedåt i organisationen och har en avgörande betydelse för hur beslut genomförs i organisationen (se även Sundin, 1998). Det är därför väsentligt att högre chefer ger mellancheferna sitt stöd i utvecklingsfrågor och att
det sker en samverkan och dialog mellan dem kring verksamhetens utvecklingsbehov (Andersson m.fl., 2005; Aronsson m.fl., 2005; Svensson m.fl.,
2001). Behovet av stöd bekräftas i min forskning.
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Det finns även exempel i min studie där utvecklingsarbetet styrdes uppifrån (se avsnitt 4.2.1) och gav dåliga resultat och ledde till merarbete, konflikter och oenighet i arbetslagen. Mellanchefen fick i dessa fall inte delta i
planeringen. Den nystartade demensavdelningen fungerade inte, och mellanchefen fick starta om utvecklingsarbetet, vilket medförde extra kostnader för
verksamheten. En extern resurs togs in för att personalen skulle kunna reda ut
de problem som uppstått. Exemplet visar på betydelsen av att mellanchefen
finns med från början i planeringen och genomförandet av ett utvecklingsarbete. I annat fall skapas lätt nya problem inom personalgruppen som tar lång
tid att reda ut.
Sammantaget visar mina forskningsresultat att överordnad chef oftast har
varit ett stöd och gett mellanchefen mandat, utrymme och förutsättningar för
att arbeta med verksamhetsutveckling. I de fallen menar mellancheferna att
det har varit av avgörande betydelse för deras arbete med utveckling. Stödet
till mellancheferna kan ha att göra med urvalet av arbetsplatser och medverkan i projektet. Det finns även resultat som visar på motsatsen, dvs. att mellancheferna inte fått stöd och i vissa fall blivit motarbetade, vilket bekräftas i
mina resultat och tidigare forskning. Min studie visar att samspelet på flera
organisatoriska nivåer, inklusive den politiska, är avgörande för hållbarheten.
Jag visar också hur svårt mellancheferna har att hantera motstånd och ointresse för verksamhetsutveckling i en hierarkisk och politiskt styrd organisation.
8.1.3.2

Att driva utveckling i en professionell organisation

Forskningen visar att det finns olika intressen, bl.a. i synen på utvecklingsarbete, på arbetsplatser med olika professioner (Wallenberg, 2004). Professionella grupper utvecklar egna normer och värderingar som försvårar ett
gemensamt arbete och ansvarstagande för verksamhetsutveckling (Bang,
1999; Hagström, 1990; Lindgren, 1992). Rönnqvist (2001) visar i sin forskning att det kan uppstå yrkes- och kunskapsmonopol mellan professionella
yrkesgrupper. Detta är vanligt förekommande inom exempelvis sjukvården.
De olika professionerna är auktoriteter som ”brottas” med varandra. Frågan
är vad detta betyder för mellanchefernas möjligheter att driva utvecklingsfrågor.
På internatskolan och på sjukhuset, ges exempel på svårigheter med att
samverka mellan yrkesprofessioner, det handlar främst om frågor som berör
den gemensamma verksamhetsutvecklingen. Mellancheferna drev utvecklingsarbetet framåt genom att alla medarbetare, oavsett profession, skulle ha
arbetsplatsens gemensamma intresse i fokus. Medarbetarna såg i första hand
till den egna professionens intressen och i andra hand till det gemensamma
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intresset för arbetsplatsen. Detta innebar en svårighet för mellancheferna när
de skulle organisera och genomföra utvecklingsarbetet.
Inom den kommunala verksamheten beskrevs inte svårigheter med samverkan mellan olika professioner lika tydligt. En förklaring till detta kan vara
att sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare hade sin anställning inom landstinget, och var därmed inte involverade i utvecklingsarbetet i samma utsträckning. Inom den organisationen handlade det mer om
samverkanssvårigheter mellan organisationerna.
Hur kan dessa svårigheter med olika professioner hanteras i en organisation? Kan intressekonflikterna tonas ned om fokus ligger på den som verksamheten är till för – brukarna, eleverna och patienterna? I ledarskapet ligger
att kunna hantera både personalperspektivet och brukar/patientperspektivet
för att en verksamhet ska utvecklas och tillgodose de behov som finns i verksamheten. På en av arbetsplatserna (ett sjukhus) bedrev mellanchefen utvecklingsarbete på en vårdavdelning och en mottagningsenhet. Mellanchefen arbetade för att alla medarbetare skulle organisera sig i team och arbeta för
patientens bästa. På vårdavdelningen var dock inte läkarna delaktiga, trots att
mellanchefen på olika sätt försökte att involvera dem i arbetet. Läkarna såg –
enligt mellanchefen – inte hela avdelningens behov, utan betonade sitt eget
specialistområde. Mellanchefen blev i detta fall språkrör och medlare mellan
de olika professionerna. På mottagningsenheten på samma sjukhus arbetade
personalen med ett utvecklingsprojekt som var initierat av verksamhetschefen. I det utvecklingsarbetet deltog även läkarna, som till övervägande del var
kvinnor. Utvecklingsarbetet var fokuserat på att göra mottagningsenheten
mera tillgänglig för patienterna och syftet var att minska vårdköerna.
Den medicinska professionen är starkare än omvårdnadsprofessionen. På
vårdavdelningen var läkarna den rådande auktoriteten, och de hade svårigheter med att delta i utvecklingsarbetet, eftersom de gjorde en annan prioritering än mellanchefen, som var sjuksköterska. Dessa synsätt på verksamheten
bekräftas av Lindgren (1992) och Bang (1999). På mottagningsenheten var
det däremot verksamhetschefen (som var läkare) som initierade utvecklingsarbetet. Där prioriterade läkarna vikten av att delta i utvecklingsarbetet.
Verksamhetschefen och läkarna tillhörde samma profession och det resulterade i att de ville stärka sitt anseende bland kollegerna (jfr Hagström, 1990;
Rönnqvist, 2001; Bang, 1999).
Mellanchefen på sjukhuset hade svårigheter att få med läkarna i verksamhets- och utvecklingsarbetet. När inte alla yrkesgrupper fanns med var
det svårt att åstadkomma en verksamhetsutveckling. Det fanns oftast en administrativ och professionell hierarki på arbetsplatsen som innebar att omvårdnadspersonalen skulle lära sig av de professionella grupperna (läkarna).
Mellanchefen menade att det var ett föråldrat sätt att se på lärande. Den stora
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utmaningen i det organisatoriska lärandet är att alla yrkesgrupper kan lära av
varandra på en jämlik nivå. Mellanchefen menade att det handlade om att
vara ett team, där läkarna var tydliga teammedlemmar och inte en grupp som
befann sig utanför personalgruppen.
Mina resultat visar, liksom tidigare forskning, att olika professioner prioriterar utvecklingsarbetet på olika sätt, vilket försvårar arbetet med verksamhetsutveckling. Dessa hinder i relationen mellan yrkesgrupperna ger samtidigt möjligheter för mellanchefen att få en viktig roll i utvecklingsarbetet.
Detta är ett viktigt resultat i min forskning. Mellanchefen kan vara den som
lyfter fram verksamhetsintresset och patientens/brukarens behov.
Det finns forskning som visar att mellanchefen kan ses som en innovatör
som överbryggar hinder, fungerar som förhandlare och gränsgångare mellan
olika professioner för att få en samsyn på det gemensamma utvecklingsarbetet (Osterman, 2007; Floyd & Wooldridge, 1996). Ur det perspektivet kan
min forskning ge ett viktigt bidrag, nämligen att mellancheferna kan spela en
viktig roll för att integrera olika professionella intressen med fokus på verksamhetens behov.
8.1.3.3

Utrymme för delaktighet i utvecklingsarbetet

Forskningen visar att delaktighet är en förutsättning för att det ska ske en
utveckling av organisationen och verksamheten. Ledaren kan få en viktig roll
för att organisera delaktigheten genom att kunna tolka händelser och situationer samt identifiera behoven från brukarna. Det handlar till stor del om att
stödja medarbetarna och ge förutsättningar för att medarbetarna kan vara
delaktiga i frågor som berör verksamhetens utveckling. Delaktighet ges utifrån den mogenhetsgrad som medarbetarna besitter och kan därför se olika
ut för medarbetarna (jfr Eriksson, 1999; Södergren, 1996; Ellström & Ekholm, 2004; Ellström & Kock, 2003). Forskningen visar även att det kan
finnas svårigheter med att arbeta med delaktighet, och det kan finnas en negativ inställning till delaktighet, både hos mellancheferna och hos medarbetarna. Stor betydelse för hur förutsättningarna för delaktighet ser ut i verksamheten har de signaler som den högre ledningen sänder ut gällande delaktighet. Snäva tidsramar och begränsade resurser försvårar förutsättningarna
för delaktighet (Eklund, 2003).
Vissa av mellancheferna i studien kunde stödja en delaktighet genom att
tolka den rådande situationen, och att skapa förutsättningar för medarbetarna
att engagera sig i verksamheten. Detta förhållningssätt beskrivs i ledarskapsteorierna inom det situationsanpassade och utvecklingsinriktade ledarskapet
(Drakenberg, 1997; Ellström & Kock, 2003; Eriksson, 1999; Södergren 1996;
Ellström & Ekholm, 2004). Problemet med dessa teorier är att de sällan lyfter

176

Kapitel 8 Analys av interorganisatoriska förutsättningar

fram de objektiva och resursmässiga förutsättningarna för ledarskapet. Ofta
fanns det krav från den övergripande ledningen att verksamheten skulle visa
på snabba resultat, och då fanns inte tid och resurser för att låta medarbetarna
vara delaktiga. Ekonomiska besparingar och svårigheter med att kombinera
utvecklings- och driftsfrågor påverkar även möjligheten till delaktighet (se
avsnitt 8.2.4; jfr Björkman, 2003).
Samtliga mellanchefer menade att när medarbetarna var delaktiga blev
resultaten av utvecklingsinsatserna bättre. Delaktighet för medarbetarna var
viktigt enligt mellancheferna, men de visade hur svårt det var att organisera
för delaktighet i ett utvecklingsarbete. Det är naturligtvis svårt att dra några
säkra slutsatser av sådana uttalanden, särskilt som jag inte studerat delaktigheten ur den underordnade personalens perspektiv. Det finns förväntningar
om vad man ska svara på frågor om delaktighet. De utvecklingsprocesser jag
har följt ger mig underlag för att dra slutsatser om hur delaktigheten organiserats av mellancheferna och de objektiva villkor och informella förutsättningar
som gynnar eller försvårar delaktigheten.
Min studie visar att vissa frågor beslutades centralt, av överordnade chefer och politiker, och besluten påverkade arbetsplatserna, men det fanns sällan något intresse från den högre ledningen för en delaktighet bland personalen. Mellancheferna kunde inte påverka den beslutsordningen. Mellancheferna beskrev även svårigheter med att motivera sina medarbetare till att vilja
vara delaktiga i ett utvecklingsarbete. Det var inte självklart att de ville ta på
sig ett extra ansvar och vara engagerade i utvecklingsfrågor. Flera mellanchefer beskrev att på många arbetsplatser kontrollerade arbetskamraterna sina
kolleger så att de inte blev för aktiva i utvecklingsarbetet. Denna tveksamhet
till deltagande bland personalen bekräftas även av Eklund (2003). Oviljan
kan hänga samman med besparingarna och svårigheten att kombinera vardagsarbetet med utveckling (se nedan). Eklund (2003) betonar vikten av
medarbetarnas möjlighet att vara delaktiga i organisationens verksamhet,
eftersom det är en förutsättning för att en utveckling ska kunna ske. Resultat
från analysseminarier och reflektions-PM visar att det fanns flera medarbetare som ville vara delaktiga och påverka verksamheten.
En svårighet för mellancheferna uppstår när medarbetarna inte vill vara
delaktiga i utvecklingsarbetet. Mellanchefens uppdrag blir då att arbeta målmedvetet för att skapa förutsättningar för delaktighet. Den transformativa och
den situationsanpassade ledarskapsteorin betonar vikten av att ledaren påverkar medarbetarnas motivation att vilja arbeta med utvecklingsarbete (Yukl,
2002; Bryman, 1997; Bass & Avioli, 1993; Ellström & Kock, 2003). I min
studie framkommer att vissa mellanchefer arbetade aktivt och målmedveten
för att skapa delaktighet genom att de gav uppmärksamhet till medarbetarna
och utmanade dem med nya förväntningar och idéer. Detta arbetssätt var
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tydligast på sjukhuset och internatskolan (jfr Bass & Avioli, 1993). På internatskolan fanns till en början ett hårt motstånd mot att vara delaktiga. Det
hade delvis sin förklaring i att det var en stor arbetsplats på en liten ort, där
flera generationer har arbetat och arbetade tillsammans. Det fanns gamla
synsätt och traditioner som till en början var svåra att bryta, och det fanns
ingen tradition i att medarbetarna skulle vara delaktiga i utvecklingsarbetet.
Trots svårigheter med att skapa ett engagemang hos medarbetarna för utveckling, så fanns det alltså mellanchefer som beskrev hur de lyckades med
detta. Mellancheferna beskrev metoder som de arbetade efter för att uppnå en
bred delaktighet i verksamheten. De menade att det var viktigt att medarbetarna fick ett helhetsperspektiv på verksamheten och att de kunde se den egna
arbetsplatsen i ett större sammanhang. För att medarbetarna skulle bli delaktiga krävdes att de hade kunskaper om verksamheten och om arbetsplatsens
förutsättningar, liksom om planerna för framtiden. Mellancheferna betonade
starkt att delaktighet var ett gemensamt ansvar, både från mellanchefen och
från medarbetarnas sida. Medarbetarna skulle självständigt kunna ta ansvar
för ett utvecklingsarbete, men tid måste avsättas för gemensam dialog med
mellanchefen. Medarbetarna skulle känna trygghet på arbetsplatsen och kunna påverka så att synliga resultat kunde utläsas. När arbetsgruppen kände
trygghet vågade de vara med och påverka på ett annat sätt. Mellancheferna
menade även att de måste arbeta målmedvetet med medarbetarna, vara lyhörda för personalens förslag och lyssna in synpunkter.
Delaktighet kräver en tydlig ledare som visar på ramarna för hur långt
delaktigheten sträcker sig. I min studie har jag sett hur vissa mellanchefer
strävat efter att tillmötesgå medarbetarna och ge dem ansvar och uppdrag
utifrån sin mogenhetsgrad. Detta framhålls även i teorin om situationsanpassat ledarskap, där mellanchefen förändrar sitt ledarskap efter medarbetarnas
förmåga (Drakenberg, 1997; Ellström & Kock, 2003; Rubenowitz, 2004).
Problemet var att de resursmässiga och organisatoriska förutsättningarna
för delaktigheten ofta saknades. I en politiskt styrd verksamhet är beslutsprocessen långsam, vilket försvårar delaktighet. Det finns även frågor där
medarbetarna inte kan vara delaktiga, eftersom besluten bygger på en politisk
process, på myndighetsutövning samt lagar och förordningar. Mellanchefernas strävan att uppnå delaktighet bland sina medarbetare försvåras därmed.
Det krävs medvetenhet, ett långsiktigt strategiskt arbete och tydlighet mot
medarbetarna för att kunna urskilja de frågor där delaktighet är möjlig. Mellanchefens uppdrag handlar om att skapa organisatoriska förutsättningar för
att medarbetarna ska kunna vara delaktiga. Delaktighet skapar motivation och
vilja till engagemang i utvecklingsarbetet. Ansvaret för delaktighet vilar både
på mellanchefen och på medarbetarna. Det förutsätter att berörda har kunska-
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per om verksamhetens förutsättningar och att de upplever trygghet i organisationen.
Min forskning visar att det finns svårigheter med delaktighet när de anställda upplever sig pressade och inte vill arbeta med utvecklingsarbete. Det
gäller särskilt kvinnor som har ett större ansvar för hem och familj (se avsnitt
11.4.2). Sammantaget ger mina data stöd för att mellanchefen har en viktig
roll för att organisera delaktighet bland personalen. Det är mellanchefen som
känner förutsättningarna och även kan påverka dessa. Det senare förutsätter
dock ett sampel ”uppåt” i organisationen och gentemot politiker. När det
finns ett sådant samspel kan mellanchefen fylla en ”vertikalt” integrerande
funktion i utvecklingsarbetet – mellan underordnade och överordnade. En
sådan vertikal samverkan kan ses som en förutsättning för ett hållbart utvecklingsarbete.

8.2

Organisationens informella förutsättningar

I den första delen har formella villkor för chefers möjligheter att driva utvecklingsarbete behandlats. I den följande delen ska jag ta upp förutsättningar som är av en mer informell karaktär – i form av målstyrning, lärande och
organisationskultur samt kopplingen drifts- och utvecklingsfrågor. 30

8.2.1

Målstyrning som ett redskap

Forskning betonar att visioner och mål som politiker och ledning beslutar om
ska vara tydligt formulerade för att de ska påverka verksamheterna. Målen
ska kunna brytas ned och kommuniceras med de anställda, för att kunna omsättas i praktiskt vardagsarbete (Røvik, 2004; Ekvall, 1996). Annan forskning
problematiserar idén om målstyrning och visar bl.a. att målen måste var öppet formulerade för att kunna hantera komplexitet och målkonflikter i ett
utvecklingsarbete (Engwall, 2002). Webers byråkratiseringsteori utgår från
delningen mellan politiker och förvaltning med avseende på mål och medel.
Det är politiker som ska bestämma mål och prioritera, inte förvaltningen. I
praktiken blir det dock – som min studie visar – mellancheferna som måste
göra en prioritering när ledningen är otydlig och målen allmänna, för omfattande och motsägelsefulla.
Mellancheferna uttryckte svårigheter med att arbeta med de övergripande
målen och syftena, eftersom de oftast var för visionära, för omfattande och
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Uppdelningen är analytisk och i praktiken överlappar de formella och informella
förutsättningarna varandra (se Figur 3).
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vida samt svåra att omsätta i det dagliga arbetet. Målen saknade även en
koppling till ekonomin och de sågs därför oftast som orealistiska.
Bristen på inflytande över formuleringen av de övergripande målen gjorde att mellancheferna inte prioriterade dessa mål. De såg inte de övergripande
målen som angelägna, eftersom de var för otydliga och opreciserade (jfr
Björkman, 2003; Ellström, 2001; Hultman, 2004).
Ett motsvarande problem var att målen och visionerna inte var utgångspunkten för verksamhetsplaneringen, och de blev därmed inte en naturlig del
av verksamheten. Det var resurserna som styrde, inte visionerna eller målen. I
min studie var de ekonomiska målen starkt styrande och de följdes noga upp
av den högre ledningen och politikerna. Målen var avgränsade och blev kontrollerande och därmed inte ett hjälpmedel för kreativitet och nytänkande.
Den finns en förklaring till denna utveckling. När den offentliga verksamheten gick från resultatstyrning till målstyrning hade politikerna ett behov av att
kontrollera måluppfyllelsen genom att olika kontrollsystem infördes (Agevall, 2005; Gustavsson & Svensson, 1999; SOU 1996:169; Drucker, 1954).
När mellancheferna beskrev hur målstyrning var ett hjälpmedel för dem
handlade det främst om att de utformat egna mål för utvecklingen inom enheten. De menade att det egna utvecklingsarbetet inte hade haft något stöd av de
centralt formulerade målen för verksamheten. I det avseendet fanns ett tydligt
glapp i kommunikationen mellan arbetsplatsnivån och den övergripande ledningsnivån. När de övergripande målen formulerades var inte mellancheferna
inkopplade i processen. Forskningen pekar på att mellancheferna sällan får
delta i strategiska beslut, som t.ex. när de övergripande målen formuleras
(Sundin, 1997).
Under senare år har chefer fått utökade befogenheter genom införandet
av New Public Management. Det innebär en ökad decentralisering och delegering av beslut. Många mellanchefer kan uppleva detta som ett tungt ansvar,
eftersom resurserna krymper och behoven ökar (Agevall, 2005; Gustavsson
& Svensson, 1999; SOU 1996:169; Christensen & Laegreid, 2001), vilket
bekräftas av mina resultat.
I min studie ges flera exempel på svårigheten för mellancheferna att hantera de ökade befogenheterna. Ett exempel gäller en arbetsplats som hade
behov av att utbilda sin personal i palliativ vård, eftersom det fanns brukare
som var i behov av sådana insatser (se avsnitt 4.4.1). I den övergripande
verksamhetsplanen fanns målsättningar beskrivna om behovet av att personalen hade rätt kompetens för sitt arbete, och att de genom sin kompetens skulle
kunna tillgodose brukarnas behov. Mellanchefen hade inga egna anslag i sin
budget för utbildning och sökte därför bidrag från förvaltningen. Mellanchefen fick besked från den högre ledningen att utbildningen måste samordnas
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med de andra arbetsplatserna, men först när det uppstod behov där. Det betydde att utbildningen inte kunde genomföras.
Kommunens verksamhet styrs av lagar och förordningar, och den bygger
på en myndighetsutövning som måste ta hänsyn till rättssäkerheten för brukarna (Wallenberg, 2004). När det inte finns resurser för en nödvändig utbildning hamnar mellancheferna i en svår situation. Mellanchefen slits mellan
de överordnade cheferna, de underordnade medarbetarna och brukarnas behov när de ska omsätta de övergripande målen i praktiken. Det kan innebära
att förtroendet och respekten för mellanchefen påverkas negativt. Svårigheten
att hantera de motsägelsefulla kraven kan även påverka kvaliteten i den vård
och omsorg som ges (jfr Hagström, 1990)
Två mellanchefer, en på internatskolan och en i den kommunala verksamheten, involverade medarbetarna i arbetet med att konkretisera och tydliggöra de övergripande målen för verksamheten. Målen blev väl kända av
medarbetarna, eftersom de hade varit delaktiga i målformuleringen, och målen blev därför användbara i verksamheten. Trots dessa ansträngningar fanns
det ändå svårigheter med målstyrningen (se avsnitt 4.4.1). I det dagliga arbetet använde inte medarbetarna målsättningarna, och de arbetade inte konsekvent efter dem. Istället använde de sig av gamla rutiner som de kände sig
trygga med. Hur kunde det komma sig att medarbetarna inte använde de gemensamma målsättningarna trots att de varit delaktiga vid formuleringen av
dem?
Det kan finnas flera förklaringar till att medarbetarna inte använde målbeskrivningarna som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. I den offentliga
sektorn har regelstyrning dominerat starkt, eftersom verksamheten till stor del
styrs av lagar och förordningar i en hierarkisk politisk organisation (Wallenberg, 2004). Bass och Avioli (1993) diskuterar i det transformativa ledarskapet vikten av att medarbetarna upplever tillit, stolthet och respekt vid måloch visionsarbetet, vilket är nödvändigt för att de ska kunna vara motiverade
att engagera sig i förändringar. Northouse (2001) betonar vikten av dialog
mellan anställda och chefer när mål och visioner diskuteras. Ett tillåtande
klimat ger förutsättningar, större medvetenhet och högre intresse för utvecklingsarbete.
Ellström (2001) betonar att det finns en fara med att införa nya mål i
verksamheten, där medarbetarna ställs inför nya situationer som de inte mött
tidigare och där de upplever att de inte når de målsättningar som satts upp.
Vid dessa situationer faller medarbetarna tillbaka på invanda rutiner och
mönster som känns trygga för dem (Ellström, 2001). Resultatet av detta innebär att medarbetarna behöver kontinuerligt stöd i hela processen när de arbetar mot uppsatta mål. Exemplen från min studie visar att de flesta mellancheferna upplever att de inte lyckades med att ge det stödet.
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Vissa av mellancheferna i min studie drev egna utvecklingsprojekt inom
ramen för de lagar och förordningar som fanns. Briggs (2005) beskriver hur
mellanchefernas har en viktig roll att omformulera visioner och mål så att de
kan omsättas i praktiken. Moss Kanter (1984) ser även mellancheferna som
viktiga strateger vid implementeringen av verksamhetens mål. De ses som
innovatörer som driver förändring och nytänkande i organisationen.
Min forskning visar att mellanchefen kan ha betydelse i arbetet med målformulering. För att visioner, övergripande syften och konkreta mål ska
hänga samman måste de kommuniceras löpande under utvecklingsarbetet, så
att medarbetarna får stöd vid tolkningen av nya handlingsalternativ i konkreta
situationer. Om inte mellancheferna engageras i detta arbete riskerar målsättningarna att leva sig eget liv och får därmed ingen betydelse i det praktiska
utvecklingsarbetet. Klyftan mellan visioner och managementteorier å ena
sidan och villkoren för det vardagliga utvecklingsarbetet å andra sidan kan
ses som en viktig förklaring till bristen på hållbarhet (Svensson m.fl., 2007).
Mellancheferna kan i sig inte lösa denna ”klyfta” mellan ideal och retorik och
en hårt intensifierad produktion som inte ger ett utrymme för lärande och
utveckling. Mellanchefen kan dock vara en viktig länk i kommunikationen av
visioner och mål för utvecklingsarbetet samt villkoren för genomförandet.
Det förutsätter en rad gynnsamma organisatoriska och ekonomiska villkor
som jag berört tidigare i kapitlet.

8.2.2 Reflektion och gemensamt lärande
Flera forskare är eniga om att reflektion, lärande och dialog är några av
grundbultarna i ett hållbart organisatoriskt utvecklingsarbete. Forskningen
visar att lärande måste finnas i en organisation, dels för att garantera kvaliteten i verksamheten och dels för att höja den individuella kompetensen, som i
detta avseende inte enbart handlar om att utföra arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt, utan även innefattar att kunna utveckla sina arbetsuppgifter (Ellström, 2001; Svensson & Åberg, 2001; Argyris m.fl., 1985; Nilsson & Hultman, 2004).
Inom forskningen används begreppet en reflekterande gemenskap, ”a
community of inquiry”, som en beskrivning av lärandet i kollektiva former.
Den öppna och kritiska dialogen med kolleger ses som grunden för lärandet,
där det sker en gemensam problemlösning och det finns ett analytiskt förhållningssätt (Argyris m.fl., 1985; Ellström, 2001).
Lärperspektivet på utveckling får stöd i min forskning. Mellancheferna,
de intervjuade och de som gick utbildningarna, lyfte fram betydelsen av att
både stödja lärande och reflektion i vardagen, framförallt det informella lärandet. Detta blev särskilt tydligt för dem efter ett seminarium som hölls
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inom ramen för ledarskapsutbildningen, där temat var förtrogenhetskunskapen. 31 I utvecklingsarbetet handlar lärandet om att kunna ta tillvara och utveckla de kunskaper och den kompetens som medarbetarna har. Forskning
visar att det utvecklingsinriktade ledarskapet ska fokusera på att medarbetarna ska stödjas och ges förutsättningar för egen problemlösning och lärande
(Eriksson, 1999; Södergren, 1996; Ellström & Ekholm, 2004). Lär- och utvecklingsprocesserna behöver vara tydliga, de ska ha en struktur, en form för
att medarbetarna ska kunna hantera olika problem på ett konstruktivt sätt.
Lär- och utvecklingsprocesserna bör sättas in i ett organisatoriskt sammanhang för att koppla ihop individens lärande med verksamhetens behov. Tydlighet underlättar för medarbetarna och mellancheferna att kunna ge rätt stöd
för olika situationer och sammanhang (jfr Senge, 1995). Forskning visar att
mellanchefernas förhållningssätt och handlingsmönster har betydelse för hur
lärandet utvecklas på arbetsplatsen. Mellancheferna kan begränsa eller ge
möjligheter för lärandet genom sitt sätt att leda verksamheten (jfr Ellström &
Ekholm, 2004). Floyd och Wooldridge (1997) menar att mellancheferna har
en strategisk roll i utvecklingsarbetet. Lärandet är en interaktiv process och
mellancheferna kan genom sitt ledarskap översätta och tolka utvecklingsprocessen och kommunicera den med medarbetare och högre ledning. Genom
detta blir utvecklingsarbetet funktionellt och kan implementeras i det dagliga
arbetet. Mellanchefen kan bli den sammanlänkande funktionen som skapar
förutsättningar för ett hållbart utvecklingsarbete (Floyd & Wooldridge, 1997;
Bäckvall & Englund, 2007), vilket bekräftas i min studie.
Att skapa förutsättningar för lärande och reflektion var inte en självklarhet för mellancheferna till en början. Detta var något som mognade fram
under projekttiden hos flera av dem. Inledningsvis hade även mellancheferna
svårigheter att se att lärande och reflektion var något som kunde användas i
det dagliga arbetet. En viktig del var att göra den informella kunskapen synlig, samt att motivera medarbetarna till att vilja lära av varandra. På sjukhuset
gjorde mellanchefen en kunskapsprofil på varje medarbetare som därefter
fick ett eget ansvarsområde. Inom det området skulle varje medarbetare lära
nytt, men även delge sina arbetskamrater den nya kunskapen genom gemensam reflektion. Mellanchefen på sjukhuset ansåg att det var först när medarbetarna började reflektera över vad de gjorde och varför de gjorde på ett visst
sätt som utvecklingsarbetet kom igång. Nilsson och Hultman (2004) betonar
vikten av att ta tillvara på medarbetarnas kunskaper och att använda det i
utvecklingsarbetet. Det kan ses som en strategi för utveckling som verkar
”inifrån och ut”, något som skiljer sig från en implementeringsstrategi som
går i motsatt riktning.
31
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Några mellanchefer ville skapa förutsättningar för gemensam reflektion
och införde tid för detta i schemat. Det visade sig dock svårt att avsätta speciell tid för lärande och reflektion på en viss tid och dag. Mellancheferna samtalade om detta på de olika projektträffarna i projektet och kom fram till att
det istället handlar om ett nytt sätt att tänka och förhålla sig till sitt arbete,
dvs. att gå på djupet och ompröva gamla arbetssätt och rutiner. Alvesson
(2003a) framhåller att om reflektion ses som en ”kvalitet” och en förändrad
mentalitet istället för något kvantitativt, så har inte tiden och formen för reflektionen samma betydelse. Reflektionen och lärandet är något som finns
hela tiden, i hela arbetsprocessen. Det får dock inte stanna hos den enskilda
individen, utan måste omformas i en kollektiv process inom ramen för en
reflekterande gemenskap. Det finns stöd för dessa tankar i det transformativa
ledarskapet som har ett ”bottom up-perspektiv” där ledarskapet syftar till att
ta tillvara på personalens kunskaper och främja lärandet (Yukl, 2002; Bass &
Avioli, 1993; Bryman, 1997; Ellström m.fl., 2003). Reflektionen ska ses som
en metod som bidrar till en större medvetenhet och ger en möjlighet att se
den egna arbetsplatsen i ett större sammanhang. Den medverkar även till att
skapa ett tillåtande klimat, en flexibilitet och en öppenhet från omgivningen
(jfr Bennis, 1986; Northouse, 2001).
Lärande och reflektion ses som nyckeln till verksamhetsutveckling, men
det visade sig att det fanns svårigheter för mellancheferna i studien med att
implementera det nya arbetssättet. På samtliga arbetsplatser beskriver mellancheferna att det fanns ett motstånd mot att arbeta med lärande och reflektion. Det var genomgående svårt för personalen att lära av varandra och dela
med sig av kunskaperna i en kritisk dialog. Medarbetarna hade svårast att se
sig själva som kunskapsförmedlare och kunna lära ut till andra. Produktionslogiken blir ofta ett hinder för ett organisatoriskt lärande. Frågan är i vilken
utsträckning en mellanchef kan balansera mellan produktions- och utvecklingslogikens krav. 32 Lärandet mellan medarbetarna var något som mellancheferna fick organisera, eftersom det fanns ett motstånd mot och en ovana
vid att lära av varandra. Lär- och utvecklingsteorierna bygger på att det ständigt sker en framväxande och kontinuerlig förändring, det handlar om att
synliggöra, att omtolka och att pröva nya arbetssätt (Weick & Quinn, 1999;
Dixon, 1997; Hultman, 2001). Osterman (2007) och Floyd och Wooldridge
(1997) beskriver i sin forskning mellanchefens roll och möjligheter i utvecklingsarbetet. De kan balansera mellan stabilitet och förändring och underlätta
utvecklingsprocesserna, menar de.
Många medarbetare inom vård och omsorg är inte vana vid att samtala
om verksamheten och behoven av att utveckla densamma. Det finns exempel
32
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i min studie där sådana samtal uppfattas som kritik och ett ifrågasättande av
den individuella kompetensen. Flera har arbetat i verksamheten under en lång
tid, och de är inskolade i den hierarkiska miljön, där det är regler och lagar
som styr en stor del av verksamheten. Några medarbetare säger själva att
lärande och utveckling kräver ett nytt sätt att arbeta och att tänka. Det tar tid
att vända ett sådant synsätt. Det är krävande att ompröva sina tidigare ställningstaganden och att ha ett kritiskt förhållningssätt till sig själv och till
andra. Forskning visar att den gemensamma lärprocessen kräver att det ges
utrymme för att pröva nya arbetssätt och metoder. Det måste även finnas
utrymme för misslyckande och för utveckling av nya metoder och arbetssätt.
Om mellanchefen ges möjligheter att identifiera nya behov av kompetensoch verksamhetsutveckling kan det vara ett led i att bryta produktionslogikens invanda traditioner och arbetssätt (Hultman, 2004). Det är viktigt att
bygga ett internt stöd som kan hantera motståndet som uppstår i utvecklingsarbetet, menar Fernandez och Rainey (2006), t.ex. psykologiskt stöd, ge förutsättningar för delaktighet, kontinuerliga möten och information, att medarbetarna får en huvudroll och en successivt flexibel förändringsprocess. Denna
ovana att samtala på ett öppet och kritiskt sätt gäller också för vissa mellanchefer, vilket bl.a. kom fram i utbildningen ”Lärande ledarskap” och i de
nationella analysseminarierna. Det finns forskning som visar att ledarna inte
alltid ser sig själva som utvecklare, eftersom de saknar egna kunskaper för att
leda utvecklingsarbete och lärande. Det finns även en tradition inom offentlig
verksamhet att dessa arbetsuppgifter ska ligga på stabsfunktioner och att linjechefer därför inte ska arbeta med dessa frågor (Ellinger & Bostrom, 2002).
Denna tradition kan ses som en förklaring till det motstånd som mellancheferna mötte och till ointresset bland vissa av dem att ta på sig dessa nya uppgifter.
En del av forskningen ser mellanchefen som ett hinder i utvecklingsarbetet, dvs. några som försvårar ett inflytande för medarbetarna (Hammer &
Champy, 1993). Andra ser dem som underlättare och strategiska resurser
(Moss Kanter, 1984; Mantere, 2007). Det är närheten till medarbetarna, möjligheten att lära av vardagserfarenheter, kontinuiteten i relationerna, att kunna
visa på sammanhanget, att koppla samman insatser med resultat och effekter
och att skapa lärprocesser i teamet som är förutsättningar som en förändringskompetent mellanchef under gynnsamma villkor och med rätt stöd kan
utnyttja för att driva ett hållbart utvecklingsarbete. I några fall som jag redovisat fanns denna gynnsamma kombination, men oftast saknades den. Därför
är det svårt att dra generella slutsatser om mellancheferna som en utvecklingskraft i organisationerna.
Organisationskulturen spelar en stor roll för möjligheterna att driva utvecklingsfrågor. I följande avsnitt kommer jag att analysera mellanchefernas
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möjlighet att organisera för utveckling genom en påverkan av organisationskulturen.

8.2.3 Organisationskulturens betydelse
Inom ledarskapsforskningen idag finns en fokusering på kulturpåverkan, t.ex.
hur ledarskap kan påverka medarbetarnas attityder som ett alternativ till att
styra med mer traditionella metoder. Organisationskulturen kan ses som gemensamma värderingar, normer och uppfattningar om verkligheten som skapas och utvecklas i en interaktion mellan medarbetarna på arbetsplatsen
(Bang, 1999). Forskningen betonar ”management of meaning”, dvs. ett ledarskap som styr genom innebörder. Alvesson (2003b) menar dock att det
behövs ett kritiskt förhållningssätt till detta område, eftersom det kan tolkas
som en form av manipulation av medarbetarna.
I ett ledarskap som har ambitionen att utveckla verksamheten finns en
inbyggd strävan att påverka i en viss riktning. En utvecklingskultur innebär
att medarbetarna blir delaktiga i utvecklingsarbetet och att det finns ett öppet
klimat på arbetsplatsen. Det kan t.ex. handla om att förändra synen från ett
personalperspektiv till ett brukar/patientperspektiv, vilket kan få stora konsekvenser för verksamheten, t.ex. att fokus inriktas på dem som verksamheten
är till för.
Ett gammalt talesätt, som flera av mellancheferna använde när de skulle
beskriva organisationskulturens betydelse, var att ”den sitter i väggarna”.
Med det menade de att traditioner, arbetssätt och synsätt fanns som ett outtalat mantra, som påverkade medarbetarna omedvetet när de skulle införa nya
arbets- och förhållningssätt i verksamheten. Personalen hade de gamla värderingarna med sig och de var inte medvetna om hur det påverkade dem i deras
arbete. Ett exempel på detta var internatskolan som funnits länge, och där
flera generationer arbetade på samma arbetsplats. Det var svårt för dem att ta
till sig ett nytt arbetssätt och att tänka i nya banor, menade cheferna. Fastän
de anställde ny personal bevarades den rådande kulturen, och det gamla synsättet fanns kvar och påverkade arbetet på ett omedvetet sätt.
Mellanchefen på sjukhuset ansåg att en av hennes viktigaste uppgifter var
att stötta medarbetarna, så att de fick ett förändrat förhållningssätt till sig
själva, en medvetenhet om att de var bärare av en utvecklingskraft och en
ändrad syn på kunskap. Det nya förhållningssättet kunde användas som ett
redskap i utvecklingsarbetet genom den ökade medvetenheten, menade chefen. Målsättningen var att varje medarbetare skulle se sin egen arbetsplats
som en lärande miljö, och det kunde ses som en del av en mental förändring
hos medarbetarna. Hon arbetade målinriktat med att synliggöra varje medarbetare och att tydliggöra deras kompetens och utvecklingsmöjligheter, efter-
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som flera av medarbetarna inte såg sin egen utvecklingspotential. I detta exempel handlade det om att mellanchefen synliggjorde och påverkade medarbetarnas attityder och värderingar till arbetets innehåll. Exemplet visar även
på vikten av att mellanchefen lyfter fram medarbetarnas kapacitet och handlingsutrymme i en utvecklingsprocess. Ledarskapet i det exemplet överensstämmer med det transformativa ledarskapet (Yukl, 2002; Bryman, 1997).
Vissa forskare menar dock att det finns ett etiskt dilemma kring att styra
genom kulturpåverkan. Mellanchefen måste vara medveten om sin särställning som ledare och att det finns en maktdimension i handlandet. Medarbetarna måste kunna se att de har ett handlingsalternativ, och att deras röst och
värderingar finns med i diskussionerna kring verksamhetens fortsatta utformning. Styrning genom kulturpåverkan bör vara tydlig och synlig, i annat fall
kan det handla om att mellanchefen manipulerar sina medarbetare. Den gemensamma kollegiala prövningen av värderingar och synsätt bör ges utrymme i vardagsarbetet (Alvesson, 2003b).
Några av mellancheferna tänkte strategiskt kring frågorna hur kulturen
kunde ändras från en produktionskultur till en utvecklingskultur. Mellanchefen på sjukhuset gjorde en inventering av vilka i personalgruppen som var
villiga att lära sig nya saker. En del av dessa personer fick teamledaruppdrag,
vilket frigjorde tid för mellanchefen till utvecklingsarbete. Medarbetarna fick
även på detta sätt mer ansvar och större inflytande. Mellanchefen gav även
uppdraget att vara projektledare för ett utvecklingsarbete till en medarbetare
som hade uttalat ett stort motstånd mot förändringen. Genom att medarbetaren fick det uppdraget förändrades hans inställning och synsätt, och han blev
bärare och tillskyndare av den nya utvecklingskulturen. Mellanchefens strategi var att ge medarbetarna nya uppdrag, att få dem att pröva på nya saker
samt att ge dem utbildning så att de lärde nytt och behöll sin nyfikenhet. Mellanchefen menade, att när man själva genomfört något som man var stolt
över, så var man mer motiverad att pröva nya saker.
I tidigare analysavsnitt har jag berört betydelsen av att avsätta tid för utvecklingsarbete i schemaplaneringen. Det är inte längre något som man gör
när det finns tid över i verksamheten. Det blir ett nytt förhållningssätt, en ny
kultur, att avsätta tid för utvecklingsarbete, utbildningar och möten i det ordinarie schemat för den dagliga driften. Utvecklingstiden blev lika viktig som
driftstiden. Flertalet av mellancheferna i min studie påvisar att de arbetar
medvetet med att förändra kulturen på arbetsplatsen från en personalkultur
till en brukar-/patientkultur.
Det ställs nya och högre krav på de mellanchefer som har ambitionen att
arbeta i en utvecklingsinriktad organisation. Forskningen hävdar att ledarskapet har förändrats, från att tidigare varit regelstyrt genom order och instruktioner, till att bli mer en ”facilitator” (coach, underlättare). Det handlar om att
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skapa goda relationer i arbetslaget och inspirera och motivera medarbetarna
till reflektion och lärande. Gemensamma värderingar och förhållningssätt blir
väsentliga i en organisation som arbetar med verksamhetsutveckling. Arbetet
blir mer processorganiserat (Ellström & Kock, 2003; Senge, 1995). Kulturpåverkan, att förändra attityder och värderingar, sker främst genom att skapa
utrymme och handlingsmöjligheter för medarbetarna i vardagsarbetet. Att
mer allmänt påverka genom visioner och målbeskrivningar har inte samma
effekt, menar Bolman och Deal (2005). Mellanchefernas egna värderingar
och förhållningssätt har stor betydelse för hur verksamheten leds och organiseras. De bör vara en förebild och själva vara bärare av den nya kulturen (Ellström & Ekholm, 2004). Min forskning har bidragit till att visa hur mellanchefer konkret kan skapa en kultur för utveckling. Det kan handla om att
involvera personalen och ge den mer ansvarsfulla uppdrag, att avsätta tid för
utveckling, att lyssna på och pröva förslag, att synliggöra olika värderingar
och förhållningssätt mot brukarna m.m.
Generellt är det svårt att uttala sig om mellanchefernas möjligheter att
driva utvecklingsarbete med hjälp av att förändra organisationskulturen. För
att göra detta krävs längre och mer omfattande studier på flera arbetsplatser.
Jag har kunnat visa på i ett par exempel som åskådliggör möjligheter för mellanchefen att påverka attityder och förhållningssätt, något som är avgörande
för att få till en mer genomgripande och hållbar utveckling av verksamheten
och kvaliteten i arbetet. Gränsdragningen mellan kulturpåverkan och manipulation är svår att dra. Klart är ändå att medarbetarna och mellanchefen måste
ha gemensamma värderingar och synsätt för att kunna driva ett hållbart utvecklingsarbete. Mellanchefens ledarskap handlar om att vara flexibel, att
kunna anpassa och strategiskt föra samtal med sina medarbetare kring kulturfrågor, vilka normer och värderingar som finns inom gruppen samt om gemensamma ställningstaganden och förhållningssätt i arbetslaget. Collins
(1998) framhåller att förändring av en organisationskultur tar tid, och det är
en process där det måste ges utrymme för medarbetare att tolka och ge innebörder åt kulturella fenomen. Det är en process som kontinuerligt ska finnas i
verksamheten om det ska ske en hållbar utveckling. Frågan är om mellancheferna har de faktiska förutsättningar som krävs och om de har egen förändringskompetens. Kanske är de själva en del av den produktionslogik och bevarandekultur som de angett som hinder för utveckling.

8.2.4

Att kombinera drifts- och utvecklingsfrågor

Möjligheten att kombinera drifts- och utvecklingsfrågor ses som en förutsättning för en hållbar utveckling (Svensson m.fl., 2007). Avsaknad av tid och
resurser förknippas med att utvecklingsfrågorna inte ges tillräckligt utrymme
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i verksamheten. Senare forskning visar att det inte alltid är brist på resurser
som är avgörande för om det sker en utveckling på arbetsplatsen (Gustavsson, 2006; Alvesson, 2003a). Inom Lean Production betonas betydelsen av
att utvecklingsarbetet ska ske inom ramen för linjeorganisationen, dvs. nära
kopplas till produktionen. Det bygger på en insikt om att utvecklingsarbete
sällan får genomslag i verksamheten därför att det bedrivs vid ”sidan av” och
inte prioriteras (Björkman, 2003; Hultman, 2004). En viktig fråga är därför
om mellancheferna kan fungera som en brygga mellan produktion och utveckling?
Ett utmärkande problem på de arbetsplatser som deltagit i min forskning
var att den dagliga driften i verksamheten tog stort utrymme. Verksamheterna
hade genomgående svårigheter med att få balans mellan kraven från den dagliga driften och viljan att driva långsiktig utveckling. Utvecklingsfrågorna
kom i andra hand, och vid de tillfällen som utveckling skedde var det ofta ”ad
hoc” och kortsiktigt (jfr Gustavsen m.fl., 2001; Barajas, 2006). Mycket av
mellanchefens tid gick åt till administrativa arbetsuppgifter, men det fanns
samtidigt en uppfattning om att många av dessa arbetsuppgifter kunde skötas
av annan personal.
Min forskning visar att vem som initierade utvecklingsfrågorna och vad
som initierades och prioriterades är viktiga framgångfaktorer. Det var vanligt
att idéer till nya projekt utvecklades av personal med stabsfunktioner. Dessa
projektidéer hade svårt att få gehör och genomslag ute på arbetsplatserna.
Orsaken till att personal i staben hade svårt att få gehör för sina idéer kan
förklaras på olika sätt. En förklaring är att personer i stabsfunktioner inte har
tillräckliga kunskaper om vilka behov som finns och vilka förutsättningar
som arbetsplatserna har för att kunna delta i utvecklingsprojekt. En annan
förklaring är att mellancheferna inte såg det som en möjlighet att driva utvecklingsarbete på arbetsplatsen. Det kunde vara en följd av ett ointresse hos
mellanchefen, eller en följd av att de bedömde att det inte var möjligt just då
på grund av minskade ekonomiska resurser och högre effektivitetskrav (jfr
Björkman, 2003).
På internatskolan skulle ett nytt arbetssätt prövas (se avsnitt 4.2.3). Personalen upplevde otrygghet i det nya arbetssättet och de orkade inte hålla fast
vid utvecklingstanken och viljan att arbeta på ett annat sätt. Produktionslogiken – som bygger på regler och rutiner – upplevdes tryggare för personalen,
jämfört med att pröva och experimentera sig fram i det nya arbetssättet enligt
utvecklingslogiken (jfr Ellström, 2001). Mellanchefen försökte stödja och
skapa förutsättningar för medarbetarna genom att vara flexibel och anpassa
sitt ledarskap till situationens krav (jfr Rubenowitz, 2004; Ellström & Kock,
2003; Drakenberg, 1997). Problemet var genomgående att skapa tid och ut-
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rymme för utvecklingsarbetet för medarbetarna. Denna brist kan inte kompenseras av ett personligt stöd eller uppmuntran till delaktighet.
Mellancheferna betonade vikten av att prioritera utvecklingsarbetet och
att ha en tydlig vision, vilja och disciplin och att noggrant planera för att driva och ge utrymme för utvecklingsarbetet. Det ska tydligt framgå vad som
skulle uppnås, menade de. Om inte mål fanns och en prioritering gjordes
skulle de uppslukas av driften, eftersom den prioriterade sig själv, ansåg mellancheferna. Prioriteringen av utvecklingsfrågor måste även göras av medarbetarna, menade mellancheferna. Om inte alla tar ett ansvar för utvecklingsfrågorna blir arbetet inte hållbart (jfr Drakenberg, 1997; Ellström & Kock,
2003).
I min studie finns flera exempel på hur mellancheferna skapade tid i
verksamheten för utvecklingsarbete. Ellström (2006) för ett resonemang om
hur vi uppfattar och hanterar tiden. Gott om tid i verksamheten leder inte
automatiskt till att det initieras utvecklingsprocesser. En avgörande faktor är
hur mellanchefen tillsammans med medarbetarna utnyttjar den tid som finns
(jfr Gustavsson, 2006). De mellanchefer som genomförde utvecklingsarbeten
utvecklade metoder för att använda den tid som fanns i organisationen. På
sjukhuset bokades arbetstid upp varje månad för den löpande driften, men
även för utvecklingsarbetet, och medarbetarna använde tiden för att arbeta
med det egna ansvarsområdet. Genom att mellanchefen planerade för utvecklingsfrågor kunde vid vissa tillfällen tid, som från början var driftstid, användas som utvecklingstid. Detta var ett sätt att skapa öronmärkt tid för utvecklingsarbetet och att använda den tid som fanns tillgänglig på ett medvetet och
strategiskt sätt.
Senare forskning har lyft fram mellanchefen som en underlättare av verksamhetsutveckling och för att kunna balansera mellan kraven på stabilitet och
förändringfrågor (Osterman,, 2007; Floyd & Wooldridge, 1996). Mellancheferna kan därmed få en strategisk roll i utvecklingsarbetet, men det kräver att
de har ett aktivt stöd från den högre ledningen i organisationen. Meyer (2006)
menar att det stödet ofta saknas.

8.3

Sammanfattning

I detta kapitel har visats hur organisatoriska villkor starkt påverkar mellanchefernas förutsättningar att driva ett utvecklingsarbete (se Figur 3). En omfattande forskning har visat hur organisatoriska strukturer – i form av ekonomi, ansvar och befogenheter och professionalisering – gör det svårt att
driva en verksamhetsutveckling som både ska ske på brukarnas, de anställdas
och medborgarnas villkor.
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Formella villkor

Informella villkor

Ekonomiska resurser
Politiskt styrd, hierarkisk organisation
Professionella yrkesgrupper

Målstyrning
Lärande och reflektion
Organisationskultur
Drift och utveckling

Figur 3 Organisatoriska villkor för mellanchefens möjligheter att driva ett hållbart
utvecklingsarbete.

I en komplex situation med en hårt pressad ekonomi är risken stor att (kortsiktiga) driftsfrågor prioriteras på bekostnad av (långsiktiga) utvecklingsfrågor. Utvecklingsarbetet blir ofta splittrat, avgränsat och kortsiktigt. Det saknas en (utvecklings)organisation som ger överblick, sammanhållning och
långsiktighet. Driftsorganisationen kommer att dominera på samma sätt som
de formella villkoren i organisationen påverkar måldiskussioner, lärandet och
organisationskulturen.
Frågan är vilka möjligheter det då finns att bedriva ett hållbart utvecklingsarbete när de formella villkoren sätter tydliga gränser. De informella
delarna kan endast i en begränsad utsträckning kompensera för bristerna i den
formella organisationen. Utvecklingsarbetet får låg prioritet och organiseras
inte på ett samlat och långsiktigt sätt inom ramen för en hållbar utveckling.
Den centrala frågan är hur mellancheferna kan få en aktiv roll i ett komplext och hårt styrt sammanhang, där utrymmet för delaktighet, lärande och
utveckling allt oftare sätts på undantag. Jag menar att det är just dessa svårigheter och motsättningar som ger mellanchefer en möjlighet att få en drivande
och sammanhållande roll i utvecklingsarbetet. Forskning har visat att renodlade uppifråndrivna och planeringsstyrda förändringar inte fungerar, eftersom
de varken är hållbara eller innovativa. Underifrån drivna förändringar, som
bygger på en bred aktivering av de berörda, fungerar ofta bra på kort sikt,
men är svåra att hålla vid liv, särskilt i en situation med en hårt belastad
driftsorganisation. Ett hållbart utvecklingsarbete kräver en kombinerad underifråndriven och uppifrånstödd strategi, där delaktighet, innovativitet och
legitimitet ingår (jfr Svensson m.fl., 2007).
I det här perspektivet kan mellancheferna få en central roll för att knyta
samman strategierna ”uppifrån” och ”underifrån”. Det är mellancheferna som
kan verksamheten och kan föra en dialog med politikerna om vilka konsekvenser olika beslut får för brukarna och de anställdas arbetsvillkor. I detta
avseende kan alltså mellancheferna fylla en vertikalt integrerande funktion,
något som ofta saknas och som kan förklara varför ett utvecklingsarbete inte
blir hållbart. Visioner och idéer tränger inte ”ned” och får fäste i verksamheten, utan lever ofta sitt eget liv på ett retoriskt plan. Lokala initiativ som byg-
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ger på delaktighet och engagemang från eldsjälar får sällan genomslag i politiska beslut, organisatoriska strategier eller i nya relationer mellan professionerna. Även i detta fall kan mellanchefen fungera som en kanal ”uppåt” och
därmed öka långsiktigheten i utvecklingsprocesser som drivs underifrån.
Mellancheferna kan även fylla en horisontell integrativ funktion, nämligen mellan drifts- och utvecklingsorganisationen. Det handlar om att hantera
ett klassiskt och svårlöst problem, där det gäller att få linjen och staben att
samarbeta med varandra på ett jämlikt sätt. I de allt mer ”slimmade” organisationerna blir utvecklingsarbete ofta något tillfälligt och kortsiktigt, som är
mer baserat på tillfälliga förbättringar än mer strategiska förändringar. Produktionslogiken tar överhanden och det anpassningsinriktade lärandet dominerar över det utvecklingsinriktade (Ellström, 2002). Mellancheferna har en
central position i verksamheten som gör att de kan knyta samman vardagsarbetet med en långsiktig utvecklingsambition. Ständiga förbättringar i vardagen kan därmed bli en del av en organisatorisk strategi för utveckling. Det är
den centrala utgångspunkten i Lean Production, som knyter utvecklingsarbetet till linjeorganisationen.
Är det över huvud taget realistiskt att mellancheferna ska få en sådan
strategisk roll i ett utvecklingsarbete? Forskningen har ofta betraktat dem
som hinder för förnyelse och utveckling, särskilt när det handlar om delaktighet och brukarinflytande. Min forskning visar på intressanta möjligheter när
det gäller att åstadkomma en vertikal och horisontell integration i de avseenden som berörts ovan. De exempel som analyserats i kapitlet visar hur enskilda mellanchefer utnyttjat eller skapat sig ett handlingsutrymme i organisationen för att driva ett utvecklingsarbete. De har använt sig av den öppenhet som målstyrningen givit, skapat utrymme för lärande och reflektion samt
försökt skapa en organisationskultur som stöder utveckling.
De exempel som har presenterats från sjukhuset och internatskolan är intressanta ur de perspektiv som här presenterats. I det första fallet lyckades en
mellanchef driva en långsiktig utveckling byggd på stöd uppifrån och med en
bred delaktighet av de anställda, men utan särskilda resurser i budgeten. En
vertikal integration av organisatoriska villkor kan ses som en förklaring till
det lyckosamma utvecklingsarbetet.
I det andra fallet var det två mellanchefer som bestämde sig för att själva
driva ett utvecklingsarbete där arbetsplatslärandet var avgörande för verksamhetsutvecklingen. Problemet var att utbildningschefen tyckte att de tog
över hennes uppgifter. Det cheferna ville göra – och som de tycks ha lyckats
med – var att integrera drifts- och utvecklingsorganisationen. Utbildningen
skulle inte vara något separat, utan en drivkraft i utvecklingsarbetet.
Vad går att generalisera från dessa exempel när det gäller mellanchefers
möjligheter att driva ett organisatoriskt utvecklingsarbete? Här måste man
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vara försiktig, även om andra exempel har givits och en gemensam analys av
resultaten har gjorts med ett stort antal inblandade i projektet, bl.a. partsrepresentanter på central nivå. Avsikten med min forskning har inte varit att
generalisera i en traditionell och absolut mening, utan mer att visa på mekanismer och förutsättningar för att cheferna ska kunna få en sådan roll. I Figur
3 sammanfattas några av dessa formella och informella förutsättningar som
visat sig vara viktiga i min studie. Det kan naturligtvis finnas andra förklaringsfaktorer som spelar en viktig roll. Det är inte fullständighet i analysen
som är intressant, utan ansatsen och perspektivet. De enskilda förklaringarna
utgör i sig inget nytt, men däremot perspektivet och den centrala roll som
mellancheferna får för att kombinera drifts- och utvecklingsfrågor.
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9

Analys av interorganisatoriska förutsättningar

Slutsatsen i det förra kapitlet pekar på att mellancheferna kan spela en viktig
roll i att organisera utvecklingsarbete. Samtidigt visar min studie på en rad
formella och informella hinder för detta – i underordningen, den politiska
styrningen, ekonomin och tidspressen, liksom i kulturen och i relationen mellan utvecklings- och driftsorganisationen. För att mellancheferna ska kunna
hantera dessa hinder krävs stöd i olika former och påverkan utifrån. Det är ett
antagande som Vård- och omsorgsprojektet bygger på, och det har stöd i
forskningen.
I detta kapitel kommer jag att analysera på vilket sätt kontakter utanför
den egna organisationen har betydelse för mellanchefernas möjligheter att
bedriva utvecklingsarbete. Senare forskning betonar vikten av att ha en öppen
organisation, där det finns möjligheter för anställda och ansvariga att ”lära av
andra”, utbyta erfarenheter genom externa kontakter, få möjligheter till kritisk reflektion genom att delta i utbildning m.m.
Vad har ett sådant externt utbyte av kunskaper och idéer betytt för mellancheferna i min studie? Har det påverkat deras möjligheter att bedriva utvecklingsarbete på den egna arbetsplatsen?
I detta avsnitt kommer även projektets olika stödstrukturer – bl.a. med
central partsrepresentation, seminarier och forskning – och deras betydelse
för mellancheferna, att analyseras.

9.1

Att ”lära av varandra” i projektet

Vård- och omsorgsprojektet var organiserat som ett nätverk, där en stor del
av lärandet och utvecklingen skulle ske genom externa kontakter via de olika
träffar som projektet arrangerade, men även genom att arbetsplatserna skulle
ta egna initiativ och samverka med varandra.
De olika träffarna i projektet har genomförts med ett interaktivt förhållningssätt. Det har inneburit att deltagarna själva har delgett sina erfarenheter
och kunskaper till varandra. Det finns ingen tradition, och det är inte vanligt
inom vård och omsorg, att utbyta erfarenheter med varandra för att utveckla
den egna verksamheten (jfr Danermark & Kullberg, 1999).
I min studie hade mellanchefen på sjukhuset redan tidigare insett vikten
av att träffa deltagare från andra verksamheter utanför den egna organisationen, och externa kontakter var här en naturlig del i deras utvecklingsarbete.
Hon bidrog med sina kunskaper om nätverkande till övriga deltagare i pro-
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jektet. Lärandet mellan deltagare i projektet tydliggjorde betydelsen av externa kontakter, både för dem som förmedlade dessa och för dem som tog del av
erfarenheterna. Detta visar på att det är betydelsefullt för lärande och utveckling i nätverk att deltagarna har olika erfarenheter och kunskaper för att det
ska ske en utveckling. Variation och olikhet befrämjar ett utvecklingsinriktat
lärande (Ellström, 2006). Ofta finns ett synsätt – speciellt inom professionella
organisationer – att lärande och kunskapsutbyte endast kan ske mellan de
som har samma profession och likvärdiga kunskaper (se kap 8, se Wallenberg, 2004 och även Hagström, 1990, som menar att den kollegiala auktoriteten är viktigare). Tanken om utvecklingen av professionen står då i centrum,
inte verksamhetsutveckling, något som kräver samverkan mellan yrkesgrupper.
Erfarenhetsutbyte för stöd och stimulans i utvecklingsarbetet är ett viktigt
inslag, vilket även bekräftas av Argyris m.fl. (1985). Det var tanken med det
utvecklingsprojekt som jag studerade. Jag kunde dock se en svårighet med
denna utvecklingsstrategi genom att det i början av projektet fanns förväntningar från deltagarna att de skulle tillhandahållas nya kunskaper från projektledningen och styrgruppen. Det fanns en ovana vid tanken att de själva
skulle vara aktiva och bidra med sina egna kunskaper. Vikten av att se att
verksamheterna själva har en egen utvecklingskraft bekräftas av Ellström
m.fl. (2003). Flera av mellancheferna såg till en början inte nyttan av att delta
i projektet. Först efter att utbildningen i ”Lärande ledarskap” kommit igång
kunde de se nyttan av nätverket för lärande och verksamhetsutveckling.
Deltagande i nätverk bygger på att det är efterfrågestyrt och frivilligt, och
att det är de faktiska konkreta problemen och situationerna som diskuteras
(jfr Svensson m.fl., 2001). Till en början var det svårt för mellancheferna att
berätta om det egna utvecklingsarbetet. Särskilt svårt var det att ha ett kritiskt
förhållningssätt till sitt eget arbete och att kunna urskilja viktiga förutsättningar samt vad som var möjligt att överföra till andra. Forskningsstödet i
projektet innebar en möjlighet för mellancheferna att öppna upp för ett mer
kritiskt tänkande (jfr Svensson, 2002). Det fanns en rädsla för att den egna
verksamheten skulle få negativ renommé om de berättade om sina ”misslyckanden” inför andra och att de som ledare inte klarade av ledarskapet. Danemark & Kullberg (1999) menar att det är mer vanligt att man beskriver sin
verksamhet som en blandning mellan vision och verklighet. Erfarenhetsutbytet handlar oftare om att berätta om framgångar än om problem och svårigheter. Efterhand växte en tillit och en öppenhet fram och berättelserna blev mer
omaskerade. Att ha ett stöd i utvecklingsprocessen och det egna lärandet,
påpekar Andersson m.fl. (2005), är en viktig del i att ”våga” ompröva sina
erfarenheter. En del i lärandet var att deltagarna själva skulle formulera sina
dilemman och problem för att få synpunkter av andra deltagare. Detta skedde
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till stor del i de reflektions-PM som deltagarna skrev i utbildningarna, men
även i interaktion med övriga deltagare i de olika aktiviteterna i projektet.
I min forskning kan jag se att mellancheferna och övriga deltagare efter
en tid kunde bryta vanemönstret och synliggöra sina problem. Att blotta sin
egen verksamhet, och kommunicera med andra om sina egna problem, kräver
andra relationer än traditionella samverkansformer i vardagen, där produktionslogiken är starkt styrande. Det kräver en reflekterande gemenskap i kollektiva former utifrån ett lärandeperspektiv (se Argyris m.fl., 1985; Svensson,
2002). Efter en tid utvecklades en tillit till varandra i projektet och utbytet
skedde i jämlika former, trots att det var olika inriktningar på verksamheterna, att det fanns skilda yrkesgrupper och professioner samt varierande fackliga parter.
Samarbetet mellan skilda yrkesgrupper är något som Svensson m.fl.
(2002) pekar på som utvecklande i en förändringsprocess. Jag har sett i min
forskning att det kan vara svårt för mellancheferna att organisera lärandet och
erfarenhetsutbytet mellan olika yrkesgrupper, t.ex. mellan läkare och sjuksköterskor och mellan lärare och behandlingspersonal på den lokala arbetsplatsen. I nätverket ser de däremot positivt på att olika yrkesgrupper varit
närvarande i lärprocesserna. I min forskning har det unika varit att nätverket
bestått av flera personalkategorier, såsom chefer, medarbetare och fackliga
representanter från olika nivåer i organisationen.
Nätverket har i några fall varit ett viktigt verktyg för de lokala arbetsplatserna i deras utvecklingsarbete. Mina data visar att det uppstod en ökad förståelse för varandras arbetssituation, och nya perspektiv på utvecklingsarbete
utvecklades, genom att nätverket fungerade över yrkesgränserna. Det förekom inte tidigare att mellanchefer och de egna medarbetarna deltog på samma utbildning, inte heller att fackliga representanter var med i en sådan
partsgemensam utbildning. Mellancheferna fick på det sättet möjlighet att
följa medarbetarnas utveckling under projektet, och de kunde ta del av hur de
reflekterade i olika situationer. En av orsakerna till att det varit positivt med
den blandade samverkan av yrkesgrupper från olika arbetsplatser i projektet
kan vara att de inte hade ett gemensamt ansvar för utvecklingsarbetet. Mina
slutsatser bekräftas av tidigare forskning, som visar att variationen och olikheten har underlättat ett utvecklingsinriktat lärande, och nätverket har varit ett
forum för lärande och reflektion (jfr Ellström, 2006).
Den svenska forskningen har identifierat ett antal hinder för att samverkan ska bli hållbar. Hindren visar på begränsningar, såsom lokala skillnader i
organisationsstrukturen, hierarkier, yrkesprofessionella anspråk, skilda etiska
koder samt olika regler och praxis för tystnadsplikt (Danermark & Kullberg,
1999). I min forskning har dessa hinder inte varit framträdande. En orsak till
avsaknaden av sådana hinder kan vara att de olika arbetsplatserna inte skulle
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samverka för att bedriva någon gemensam verksamhet. Däremot fanns exempel på revirtänkande och konkurrens inom organisationen mellan olika yrkesgrupper (se kapitel 8).
En svårighet med samverkan med andra organisationer var att det förde
med sig kostnader, framför allt i form av tidsinsatser för deltagarna. Svensson
m.fl. (2005) menar, att vinsten med att samverka och att delta i nätverk måste
överstiga de investeringar som deltagarna gör i form av tid, resurser m.m. De
medverkande måste se att de själva har nytta av att delta, och att det bidrar till
det egna lärandet och till verksamhetens utveckling. I min studie visade sig
detta genom att mellancheferna fick nya kontakter, återkoppling på det egna
utvecklingsarbetet, kunskap om nya utbildningsformer och gemensamt lärande genom erfarenhetsutbyte och gemensam reflektion Om det inte finns ett
mervärde med samverkan finns det inget intresse för att utveckla externa
kontakter från ledningens sida. Projekterfarenheterna ”fäster” då inte i en
organisation och utvecklingsarbetet blir inte hållbart.
Om utgångspunkten i ett utvecklingsarbete är att det ska drivas ur ett underifrånperspektiv så finns det inga givna generella ledarskapsverktyg, menar
Svensson m.fl. (2005). Ett situationsanpassat ledarskap kan då vara användbart, eftersom det handlar om svårbedömda komplexa utvecklingsprocesser,
där mellanchefernas förtrogenhetskunskap är en viktig del, menar forskningen. Mellancheferna har en viktig roll i att samordna och stödja deltagarna i ett
lärande nätverk. Det krävs en kombination av planerings- och lärstrategier för
att stödja ett lokalt utvecklingsarbete, och ett flexibelt ledarskap som kan
kombinera dessa strategier i den egna verksamhetsutvecklingen (Rubenowitz,
2004; Ellström & Kock, 2003; Drakenberg, 1997). Det finns annars en risk
att det som behandlas på nätverksträffarna inte återförs och förankras på den
lokala arbetsplatsen. Forskningen visar på svårigheter med hållbarheten i ett
utvecklingsarbete om inte förankringsarbetet fungerar tillfredställande på
olika nivåer i organisationen (Svensson m.fl., 2001). Mellanchefen har ett
stort ansvar för att ett förankringsarbete genomförs. I Vård- och omsorgsprojektet medverkade medarbetare på flera nivåer från de deltagande arbetsplatserna, bl.a. i de nationella konferenserna, vilket har underlättat förankringsarbetet i organisationen, menar mellancheferna. Medarbetare som varit med i
olika nätverk i projektet har senare lyft fram och argumenterat för ett tänkt
utvecklingsarbete i den egna organisationen. Min bedömning är att det inte
skulle ha inträffat om de inte deltagit på de nationella konferenserna och i
olika nätverksträffar.
I mycket av forskning om utvecklingsarbete och management lyfts inte
den externa samverkan fram som ett redskap för utveckling. Forskning om
bl.a. nya styrformer, som Lean Production och New Public Management,
betonar inte lika tydligt värdet av extern samverkan för lärande och utveck-
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ling. I stället framhålls begrepp som konkurrens och tävlan mellan olika enheter (Womack, 1990; Agevall, 2005; Gustavsson & Svensson 1999; SOU
1996:169; Christensen & Laegreid, 2001). Det finns dock forskning som
betonar värdet av extern samverkan som stöd för lokal utveckling. Danermark och Kullberg (1999) har studerat samverkan mellan kommunen och
primärvården. De visar att forskningen kring samverkan i offentlig verksamhet är begränsad. De beskriver olika former av samverkan, där perspektivet är
mer långsiktiga arbetsformer för verksamhetsutveckling. I min forskning har
samverkan mellan de olika arbetsplatserna en annan karaktär. Där finns inte
kravet att bygga upp en organisation för samverkan, utan mer att ta del av
varandras kunskaper och erfarenheter som ett verktyg för ett reflekterat lärande. I min studie framkommer att nätverk kan fungera som ett stöd och stärka
utvecklingskraften i verksamheten, och att mellancheferna kan ha en viktig
roll för att lärandet ska omsättas i konkret handling. Min studie visar att mellanchefen kan använda sig av nätverk för sina medarbetare som en del av en
utvecklingsstrategi, men även för egen del för att få nya idéer och stärka en
utvecklingskompetens.
En omfattande forskning, bl.a. av småföretagsutveckling, visar att deltagande i nätverk kan fungera som stöd för ett organisatoriskt lärande. En uppgift som bör ligga på mellanchefen är att återkoppla lärandet i nätverket till
den egna arbetsplatsen och till konkreta åtgärder. Är det möjligt för mellanchefen att organisera för detta? Min forskning har visat att samverkan utåt, i
form av nätverk, kan fungera som en viktig indirekt metod för verksamhetsutveckling. Det ger stöd för ett kritiskt lärande och uppslag till förändring och
innovation (Sundin, 1998). Ett utvecklingsinriktat lärande uppstår dock inte
av sig självt. Forskningen visar att det måste finnas vissa förutsättningar för
att ett sådant lärande i nätverk ska komma till stånd (Svensson m.fl., 2001).
Det handlar bl.a. om tid och resurser, jämlika relationer, tillit och externt
stöd. Om mellancheferna ska få en central roll i ett hållbart utvecklingsarbete
så måste de få förutsättningar, samt skaffa sig en kompetens att organisera en
sådan samverkan med andra arbetsplatser och externa aktörer. De måste också få stöd av den högsta ledningen och ansvariga politiker för att få legitimitet i de externa kontakterna.

9.1.1

Att organisera utvecklingsinriktade nätverk

Jag kommer att analysera det externa stödet som getts i Vård- och omsorgsprojektet utifrån en modell ”Utvecklingsinriktad lärprocess i ett nätverkssamarbete” som utarbetats av Svensson m.fl. (2001). Modellen ska ses som ett
antal processer, där lärande och utveckling pågår hela tiden, och där tre faser
ses som avgörande för att det ska ske ett lärande. De olika delarna är ”att
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starta en lärprocess”, ”lära på djupet” och ”handling och fortsatt utveckling”. Jag ska tillämpa denna analysmodell på den utvecklingsprocess som
skedde på internatskolan (se kapitel 7).
Med sin medverkan i Vård- och omsorgsprojektet avsåg internatskolan
att få stöd i att utveckla ett minilärcentrum, som skulle fungera som ”motor”
för personalens kompetensutveckling och lärande. Jag och en kollega på
APeL-FoU gjorde en behovsinventering på arbetsplatsen. Det kan ses som ett
led i att ”starta en lärprocess”. Rapporten som togs fram visade att arbetsplatsen behövde arbeta med andra verksamhetsområden. Med forskarstödets
hjälp hade ett antal ”problemområden” definierats. Det fanns dock svårigheter med att ”bryta vanemönstret”. En orsak till detta kan vara, att de problemområden som definierats inte var nya områden, utan problem som funnits en
längre tid, men som de inte lyckats lösa på arbetsplatsen. Kontakter med
andra arbetsplatser kan i en sådan situation vara ett sätt att bryta vanemönstret. Två mellanchefer gick utbildningen ”Lärande ledarskap” och fick impulser att se andra utvecklingsmöjligheter på den egna arbetsplatsen.
Det finns olika sätt att starta lärprocessen, enligt modellen ovan. I detta
exempel handlade det om att mellancheferna ingick i ett nätverk där de träffade kolleger och där det skedde ett erfarenhetsutbyte i en reflekterande gemenskap. Även kontakten med forskar- och utvecklingsstödet och inslagen
från seminarierna bidrog till att bryta vanemönstret.
Min studie visar samtidigt hur svårt det är att göra en gemensam problemdefiniering. Det möter ofta på motstånd från olika nivåer och grupper i
organisationen. Ett exempel är när en av mellanchefernas chef var negativ till
utvecklingsarbetet, liksom de fackliga representanterna. Det kan handla om
en rädsla för förändring och att initiativet inte kom ”uppifrån”.
”Att lära på djupet” innebär att analysera problemet och skapa en helhetsförståelse av det. Denna fas i lärspiralen kom till uttryck när mellancheferna träffade de fackliga representanterna på den lokala arbetsplatsen. En
gemensam analys av utvecklingsidén gjordes av mellancheferna tillsammans
med de fackliga parterna på arbetsplatsen, där även arbetsplatsombuden fanns
med. På internatskolan var de inte vana vid att samverka i en utvecklingsprocess från idéfas till genomförande. Det var ett nytt sätt att tänka, och mellancheferna blev inspirerade under ett seminarium i nätverket. Det kan ses som
att det skedde en dubbel analys, först i nätverket i utbildningen och sedan på
den lokala arbetsplatsen. På det sättet kunde analysen kopplas till redan pågående processer. Det innebar att mellancheferna använde resultaten från den
tidigare behovsinventeringen som grund för att starta upp ”lärcirklar” för
kompetensutveckling och lärande av medarbetarna. Cirkelledarna utgjordes
av speciellt, för ämnesområdet, kompetenta medarbetare som ansvarade för
planering och genomförande av lärcirklarna tillsammans med mellanchefer-
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na. Ett lokalt nätverk bildades med de centrala aktörerna och personal från
APeL-FoU.
”Handling och fortsatt utveckling” är den tredje fasen i modellen, där stor
vikt läggs på att pröva i praktiken, att utvärdera samt att starta nya lärprocesser. Lärcirklarna är ett exempel på detta. Efter varje kurs gjordes en utvärdering och resultatet analyserade i det lokala nätverket för lärcirklarna.
Den teoretiska modellen för utvecklingsinriktade lärprocesser i nätverk
har visat hur mellanchefer i vård och omsorg kan driva utveckling på ett reflekterat och systematiskt sätt. Det var särskilt betydelsefullt att det var mellanchefer som drev utvecklingen. Det fick lättare fäste i organisationen. Utvecklings- och driftsorganisationen kunde kopplas samman. Det var viktigt
att det var två mellanchefer som agerade tillsammans. De menar att de haft
ett otroligt stöd av varandra i hela processen.

9.2

Forskarstöd

Den gemensamma kunskapsbildningen, där forskare och deltagare tillsammans lär av varandra, har varit central i forskningsprojektet. Avsikten var att
skapa subjektsrelationer, där både den teoretiska och den praktiska kunskapen kunde utvecklas. Forskningen visar att det har ett dubbelt syfte, dels att
skapa jämlika relationer och dels att skapa en gemensam kunskapsbildning.
Centralt i den gemensamma kunskapsbildningen är forskarens förmåga att
organisera lärprocesser som har en egen utvecklingskraft. Den reflekterande
gemenskapen är en form för samverkan mellan forskare och deltagare, där
tillit, respekt, öppenhet och acceptans är viktiga (Svensson m.fl., 2002). Betydelsen av ovanstående faktorer bekräftas även av min forskning. Det finns
exempel där det har fungerat bra, men även där det inte har lyckats.
Eftersom arbetssättet varit interaktivt har arbetsplatserna i samverkan
med forskaren arbetat fram en form för hur stödet skulle utformas. Den gemensamma planeringen för hur forskningsstödet ska se ut är väsentlig, menar
Svensson m.fl. (2002). Att göra detta tillsammans skapar förutsättningar för
att uppnå en tillit och respekt för varandras olika roller. Davies (1999) framhåller vikten av att de olika rollerna är tydligt formulerade så att inte orimliga
krav och förväntningar riktas mot de olika parterna. På vissa arbetsplatser var
det svårt att få en dialog med berörda, och de hade svårt att formulera sin
efterfrågan av stödinsatser.
Några arbetsplatser föll bort på grund av att de inte kunde delta på detta
aktiva sätt. Det interaktiva arbetssättet med forskarstöd kräver en aktiv medverkan från deltagarna. Det handlar om att de själva måste vara bärare av en
egen utvecklingskraft, men acceptera att blir ifrågasatta och ”störda” i sitt
arbete. Forskning handlar om att ifrågasätta det invanda och rutinmässiga
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handlandet till förmån för ett mera reflekterat och kritiskt tänkande (Svensson
m.fl., 2002). För några mellanchefer i min studie var inte detta möjligt. Det
kan ha sin orsak i att de inte fick tillräckligt stöd från sin ledning och att det
inte fanns organisatoriska förutsättningar för att driva verksamhetsutveckling.
Det kan även ha sin orsak i mellanchefernas bristande förändringskompetens,
eller otillräckligt forskningsstöd.
Det fanns andra arbetsplatser som hade ett mer öppet förhållningssätt till
att arbeta med utvecklingsarbete med forskarstöd. Där utvecklades jämlika
relationer med en tillit, respekt och en öppenhet för varandras kompetensområden. I min studie finns exempel på arbetsplatser som startat och genomfört
utvecklingsarbete, där deltagarna menar att forskarstödet har varit en avgörande faktor till att de lyckats. Mellancheferna beskriver att stödet från forskaren haft stor betydelse för deras ledarskap i utvecklingsfrågor. Forskaren
har fungerat som bollplank och har ställt kritiska frågor om deras ledarskap,
vilket bidragit till att mellancheferna fått nya perspektiv och stöd i den egna
reflektionen. Det har påverkat deras ledarskap och utformningen av de utvecklingsprocesser som de arbetat med i projektet. Deltagare i projektet ändrade uppfattning om mellancheferna och det gav dem en ökad självkänsla. En
facklig representant som deltog i utbildningarna uttryckte att han inte tidigare
sett att ledaren har så stor betydelse för utvecklingsarbetet.
Projektet har använt sig av en annorlunda utbildningsform som en del i
strategin att ge stöd till mellancheferna i deras arbete med utvecklingsfrågor,
men också som en metod för gemensamt lärande i forskningsprojektet. För de
mellanchefer som deltagit i utbildningen har ett nytt perspektiv framträtt, och
de har fått insikter om att utvecklingsfrågor och driftsfrågor måste gå hand i
hand. Utbildningen hade en interaktiv uppläggning, med tydlig koppling till
forskningen, där avsikten var en gemensam kunskapsbildning. Forskningens
syfte var att ge stöd till deltagarna för att kunna organisera lärprocesser på
den egna arbetsplatsen, men även att det skulle ske ett individuellt lärande för
deltagarna (se även Ellström, 2001). Vid varje tillfälle har ett seminarium
med etablerade forskare genomförts som en del i utbildningen. Det har hjälpt
deltagarna att utveckla teoretiska perspektiv som varit användbara i deras
eget utvecklingsarbete. Deltagarna bidrog med sina erfarenheter, dels muntligt vid de olika utbildningstillfällena, men även genom att innan seminariet
skicka frågor till forskarna, dessa frågor lyftes sedan på seminariet. Efteråt
har de skrivit reflektions-PM, där de kopplat innehållet i seminarierna till det
egna utvecklingsarbetet. Även slutseminariet på utbildningen ”Utveckling i
vardagen” var organiserat som ett lärande seminarium. Arbetsplatserna hade
var sin ”workshop”, där de presenterade det utvecklingsarbete som de arbetat
med under utbildningen. Utifrån ett kritiskt förhållningssätt fick de tips och
idéer på hur de kunde gå vidare i sitt eget lärande.
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Den gemensamma kunskapsbildningen som organiserats med vissa grupper har präglats av en öppenhet och en vilja bland deltagarna att lära av varandra. I utbildningen har de visat varandra respekt och det har funnits en tillit
till varandra. Deltagarna har kunnat gå in och ge varandra konstruktiv kritik,
detta har skett på de gemensamma seminariedagarna och genom reflektionsPM. Forskarstödet har bidragit till att det har utvecklats en ”community of
inquiry”, vilket forskningen visar är ett lärande i kollektiva former, som öppnar upp för förnyelse och kritisk dialog (Argyris m.fl., 1985). Teori och praktik har integrerats genom att deltagarna har arbetat med egna utvecklingsprojekt på hemmaplan under utbildningen. Deltagarna i utbildningen har med
teorins hjälp kunnat undersöka, experimentera, se sammanhang och samband
samt skapat mening på den egna arbetsplatsen. Att integrera det informella
och formella lärandet har stor betydelse för den gemensamma kunskapsbildningen, och resultaten i min forskning bekräftar att det leder fram till ett reflekterat lärande med ett analytiskt förhållningssätt (se även Svensson &
Åberg, 2001).
I dialog med deltagarna kan forskare stödja en gemensam kunskapsbildning, så att olika utvecklingsalternativ blir synliga, och förändringarna blir
underbyggda med ett bättre beslutsunderlag. En utvecklingsinriktad forskning
syftar till att organisera lärprocesser som har egen utvecklingskraft (Svensson, 2002). Hur hållbara de lärprocesser som beskrivits är kan jag dock inte
säga något om. Några av mellancheferna har slutat, men det tycks ändå som
om det nya synsättet fått en viss förankring i dessa organisationer. Nätverket
finns kvar, och ett utbyte pågår fortfarande (januari 2008).

9.3

De centrala parternas betydelse

Initiativet till Vård- och omsorgsprojektet togs av Svenska Kommunalarbetarförbundet i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. Parternas
tankar var att stödja nya metoder för lärande och utveckling i arbetslivet utifrån verksamhetens behov. De centrala parterna hade en gemensamt formulerad utvecklingsstrategi för partssamverkan. Arbetsgivaren och facket skulle
arbeta tillsammans i hela utvecklingsprocessen på arbetsplatsen. De ville
pröva i praktiken det som senare forskning lyft angående partsamverkan. För
att klara svåra omställningsprocesser och ett komplext utvecklingsarbete
behöver olika parter samverka och stödja varandra, menar både partsföreträdare och allt fler forskare (se även Kjellberg, 2003). Lokalt fanns inte detta
synsätt, och tanken upplevdes främmande, både hos arbetsgivaren och hos
det lokala facket.
Tanken var att de centrala parterna skulle fungera som ett stöd för det lokala utvecklingsarbetet, men det har endast skett i begränsad omfattning. Det
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fanns ingen konkret utarbetad strategi för hur det centrala stödet skulle se ut,
och det stöd som har funnits har mer haft karaktären av en bekräftelse och
uppskattning, där de lokala arbetsplatserna fått uppmärksamhet och legitimitet för de utvecklingsfrågor de arbetat med. Detta begränsade stöd har dock
varit betydelsefullt för vissa av mellancheferna i deras utvecklingsarbete.
Flera av mellancheferna menade att de fick bekräftelse på att deras utvecklingstankar var intressanta och aktuella. Det skedde genom att de centrala
parterna fanns med på de olika nätverksträffarna. Det gav legitimitet in i den
egna organisationen. Mellancheferna kunde använda den legitimiteten för att
i sin tur få stöd från högre ledning och från medarbetarna vid införandet av
det lokala utvecklingsarbetet på den egna arbetsplatsen. De centrala parterna
uppfattades inte som motparter, utan sågs som medparter. Däremot uppfattade flera mellanchefer att de lokala facken motarbetade dem i vissa utvecklingsfrågor. Detta togs bl.a. upp av mellancheferna på internatskolan (jfr Brulin & Ekstedt, 2003).
Skulle det ha sett annorlunda ut på arbetsplatserna om de centrala parterna varit mer aktiva, drivande och engagerade i att stödja och stimulera nya
idéer om lokalt utvecklingsarbete? De centrala parterna har inte utnyttjat sina
möjligheter i dessa avseenden eller kunnat hantera den problematik som den
lokala – centrala dimensionen innebär. Det framgick tydligt i projektet, att
frågor som parterna var överens om centralt inte fungerade i praktiken på de
lokala arbetsplatserna. Ett tydligt exempel var den gemensamma synen på
hur utvecklingsarbete skulle bedrivas lokalt.
De lokala arbetsplatserna hade en traditionell syn på samverkan, dvs. den
skulle ske genom information och förhandling. Flera mellanchefer menade att
det fanns ett motstånd från fackets sida till att samverka i ett utvecklingsarbete. Det gjordes vissa försök i Vård- och omsorgsprojektet att skapa ett nätverk mellan lokala fackliga representanter i projektet med stöd av de centrala
parterna. Det lyckades dock inte.
En orsak till misslyckandet kan vara svårigheterna för de centrala parterna att förmedla och implementera nya tankar ute på de lokala arbetsplatserna.
En väl fungerande samverkan skedde på den centrala nivån, där parterna var
överens om förändringar och nya samverkansformer, men det stannade på
denna nivå. För att lyckas med samverkan lokalt skulle parterna behövt utarbeta strategier kring ett interaktivt arbetssätt gentemot olika arbetsplatser.
Kjellberg (2003) visar i sin forskning, att om de lokala fackliga klubbarna är
aktiva och pådrivande i frågor som handlar om arbetsorganisationen, så finns
det i regel en samverkan mellan ledningen och de fackliga parterna. I min
forskning var oftast de lokala fackliga parterna ointresserade av att delta aktivt i en samverkan, de menade att de gav sin välsignelse till utvecklingsarbetet i det tysta. De hade inte tillräckliga resurser för att vara aktiva i en part-
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samverkan. Kjellberg (2003) menar att en orsak kan vara att de lokala arbetsplatserna har en minimal bemanning och att de fackligt förtroendevalda har
svårt att lämna arbetsplatsen för att arbeta med utvecklingsfrågor. Det vanligaste är att arbetsgivaren tar initiativet, och att de fackliga parterna intar en
mera passiv roll i utvecklingsarbetet (Kjellberg, 2003). Brulin och Ekstedt
(2003) och Kjellberg (2003) menar att parterna behöver samverka för att
klara den svåra omställningsprocessen och komplexiteten i utvecklingsarbetet
inom offentlig sektor. I min studie kallade arbetsgivaren till samverkansgrupper, som hade en mer traditionell och formell karaktär. Det finns ett exempel
i min studie som avviker, och följer projektets ursprungliga tanke. På internatskolan bjöd arbetsgivaren in facken till samverkan i hela utvecklingsprocessen, vilket också skapade ett positivt utvecklingsklimat.
En förklaring till svårigheten med samarbetet centralt – lokalt var att de
gemensamma målsättningarna för projektet var för vagt formulerade. Parterna hade inte heller de organisatoriska förutsättningarna eller resurserna för att
mer direkt stödja de enskilda arbetsplatserna. Det var inte tydliggjort vilka
vinster varje part skulle uppnå med projektet. Forskningen visar att syftet
med samverkan måste vara tydligt och att parternas olika roller och ansvarsområden måste formuleras konkret och i samverkan (Svensson m.fl., 2005;
Danermark & Kullberg, 1999).
Vissa av mellancheferna menade att de fackliga parterna haft en stämpel
på sig att endast vara till för medlemmar som misslyckats eller haft problem.
På ett av seminarierna i projektet fanns förste vice ordföranden i Kommunalarbetareförbundet med. Han framhöll då att fackets roll även var att stödja
medarbetare som vill lyckas och göra karriär. Mellancheferna menade att
detta synsätt var mycket viktigt för dem att lyfta fram i deras arbete med utvecklingsfrågor. Detta tillfälle blev en vändpunkt för mellancheferna och
deras syn på partsamverkan, speciellt på internatskolan. Efter detta seminarium gick två mellanchefer hem och började planera för ett gemensamt utvecklingsarbete med partsamverkan. Till en början fick de inte stöd av de lokala
parterna. Mellancheferna samlade de lokala fackliga ombuden för en gemensam dialog kring en utvecklingsidé. Efter flera träffar lyckades mellancheferna påvisa värdet av en samverkan, och att det skulle ge fördelar både för
medarbetarna och för organisationen (jfr Svensson m.fl., 2005). Utvecklingsarbetet startade, och arbetsplatsombuden blev samordnare och handledare för
flera lokala utvecklingsprocesser. Genom att mellancheferna började tillämpa
detta nya synsätt, och att det lokala facket gav sitt stöd till detta, kunde ett
lyckat utvecklingsarbete starta med samverkan från de lokala fackliga ombuden (se kapitel 7).
Ett tydligt resultat, som kan utläsas av min forskning, är att partsamverkan inte är någon självklarhet inom vård och omsorg när det gäller att driva
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utvecklingsarbete. Det finns ett motstånd som till stor det bygger på att de
fackliga parterna och arbetsgivaren inte bryter sina vanemönster och vågar se
samverkan på ett annorlunda sätt. Det handlar om att inte längre se varandra
som motparter. Här kan mellancheferna spela en stor roll för att bidra till att
vanemönster bryts så att det kan ske en samverkan i nya och jämlika former,
där fokus är på innovation och lärande (se kapitel 7).

9.4

Sammanfattning

Resultaten i studien visar att de interorganisatoriska aktiviteterna och kontakterna – i form av stöd från centrala parter, forskning och deltagarnas medverkan i nätverk – har bidragit till att flera arbetsplatser kunnat starta och
genomföra utvecklingsarbete. Detta hade troligen inte varit möjligt att göra
på egen hand för de enskilda arbetsplatserna. De externa kontakterna, framförallt utbildningarna och forskarstödet, har öppnat upp och gett mellancheferna en ökad förändringskompetens (se kapitel 10). Även de centrala parternas medverkan gav legitimitet till mellanchefernas roll i utvecklingsarbetet.
Det externa stödet har fungerat som en lokal utvecklingskraft, med ett starkt
inslag av reflekterat lärande.

9.4.1

Sammanfattande analys

Samverkan för gemensam utveckling genom externa kontakter är en relativt
ny metod inom vård och omsorg, och den var därför ovan för deltagarna i
projektet. Mellancheferna hade till en början svårt att se nyttan med det externa stödet. Det tog tid för dem att utforma sin nya roll, och det tog även tid
för dem att skapa externa kontakter som stöd för det egna lärandet.
Ett utvecklingsinriktat lärande i nätverksform kräver olika förutsättningar
för att lyckas. Nilsson (2004) menar att ett nätverk måste underhållas. Det
krävs ett gemensamt syfte, ett aktivt deltagande och att det finns pågående
förändringsarbeten på arbetsplatserna, att det finns avsatt tid och att motivationen hålls levande. Med den komplexa situation som mellancheferna befinner sig i, med krav både uppifrån och underifrån, kan detta uppdrag ses som
övermäktigt för dem och orealistiskt som en strategi för utveckling. Men
mellancheferna har kunnat utnyttja externa kontakter och använt dem på ett
medvetet sätt i det egna utvecklingsarbetet. På sjukhuset organiserade en
mellanchef en extern samverkan och ett erfarenhetsutbyte på ett framgångsrikt sätt. I min studie har stöd getts i projektform med forskarmedverkan,
vilket varit betydelsefullt för mellancheferna. Det analytiska och kritiska
förhållningssättet i forskningen har hjälpt deltagarna att få distans och att se
sin verksamhet utifrån flera perspektiv. Vissa mellanchefer har även tagit till
sig teoretiska analysverktyg för att kunna driva verksamhetsutveckling.
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Idag finns ett ökat intresse för nätverk som utvecklingsstrategi. En orsak
kan vara att den traditionella ”top down”-ansatsen inte längre fungerar för att
lösa komplexa problem eller för att tillgodose brukarnas/patienternas behov.
Nätverksstrategin kräver ett annat ledarskap, där delaktighet, värderingsförändringar och de anställdas kreativitet blir väsentliga i utvecklingsarbetet
(Svensson m.fl., 2001). Det kan dock uppstå vissa problem med att organisera utvecklingsinriktade nätverk i en politiskt styrd och hierarkisk organisation. Politiskt har det funnits en stor tilltro till central styrning av arbetslivet,
bl.a. genom lagar, statliga utredningar och avtal (Gustavsen m.fl., 1996).
Nätverk är en friare organisationsform som bygger på flexibilitet, och resultaten och effekterna av nätverket är svåra att följa. En viktig förutsättning för
nätverksstrategin är att det finns ett engagemang för utvecklingsstrategin i
hela organisationen. Det handlar då om både ekonomiskt och idémässigt stöd,
och att detta stöd är helhjärtat från högsta ledningen (Nilsson, 2004).
Min forskning visar att det externa stödet varit en viktig förutsättning för
mellancheferna för att driva egna utvecklingsarbeten på den lokala arbetsplatsen. Det externa stödet kan se olika ut, men en viktig förutsättning är att mellancheferna kan mötas, tillsammans med andra mellanchefer och medarbetare, för att reflektera och lära tillsammans om utvecklingsarbete. Min forskning visar även att stödet från forskningen, särskilt för att skapa en kritisk
lärprocess, varit värdefullt för utvecklingen av mellanchefernas förändringskompetens. Det är dock svårt att säga om utvecklingsinriktade nätverk kan
initieras och drivas av mellancheferna själva. Frågan handlar bl.a. om vilken
förändringskompetens de besitter.
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10 Analys av mellanchefernas förändringskompetens
I den tidigaste ledarskapsforskningen betonas de individuella egenskaperna
för att kunna bedriva ett gott ledarskap. Min forskning fokuserar på mellanchefernas utvecklingsinriktade ledarskap i ett organisatoriskt och interorganisatoriskt sammanhang. Därmed anknyter min forskning till teorierna om ett
situerat och transformativt ledarskap. Jag har framförallt studerat vilka villkor
och förutsättningar som mellancheferna har för att kunna bedriva utvecklingsarbete på den egna arbetsplatsen.
I de föregående kapitlen analyseras begränsningar och möjligheter med
avseende på ekonomi, balansen mellan utvecklings- och driftsfrågor, samverkan inom och mellan olika nivåer i organisationen samt förutsättningar för att
skapa lärande och reflektion i en tillåtande organisationskultur. Andra förutsättningar handlar om att lära av kolleger i nätverk och att kunna samverka
med fackliga representanter inom ramen för ett utvecklingsarbete.
I detta kapitel analyseras mellanchefernas förändringskompetens. Det
handlar om mellanchefernas sätt att tänka och handla i utvecklingsfrågor,
dvs. förmågan att driva ett hållbart utvecklingsarbete. Analysen utgår från
fyra individuella fallstudier, samt data från ytterligare ett tiotal mellanchefer
som medverkat i projektet – i form av utbildningar, genom reflektions-PM, i
seminarier, vid nationella träffar, i dialoger och gruppsamtal (se kapitel 3).

10.1 De fyra mellanchefernas förändringskompetens
Samtliga mellanchefer i min studie hade personal- och verksamhetsansvar
inom ramen för uppsatta mål och anslagen budget. Anna hade dock inte det
formella ansvaret för verksamheten, utan det låg på vårdchefen. Vårdchefen
delegerade ansvaret till henne. I praktiken hade hon stora befogenheter, och
hon lärde sig att utnyttja dem för att kunna genomföra det som hon ansåg
nödvändigt. David hade, förutom sitt eget budgetansvar, även ett delansvar
för att skolans totala budget skulle hållas.

10.1.1 Förutsättningar för förändringskompetens på
organisationsnivån
Vissa av mellancheferna i min studie såg sig själva som viktiga länkar för att
skapa förutsättningar för ett hållbart utvecklingsarbete på arbetsplatsen. De
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förutsättningar som erbjuds i organisationen är avgörande för om utvecklingsarbetet blir lyckat. Detta sociologiska synsätt får stöd i forskningen.
Senge (1995) menar att organisationen ska ses som en naturlig plats för utveckling och förändring. Jonsson (2001) menar att forskningen kring ledarskapsfrågor alltmer fokuserar på villkor, i och utanför organisationen, som
har betydelse för mellanchefernas förutsättningar att bedriva utvecklingsarbete. I min studie finns exempel både på arbetsplatser som haft och som inte
haft förutsättningar för att stimulera en förändringskompetens hos mellancheferna.
Två arbetsplatser inom den kommunala verksamheten är exempel där
både förvaltningsorganisationen och den politiska organisationen var turbulent. Flera politiker fick avgå och förvaltningschefer blev omplacerade och
även långtidssjukskrivna. Under denna period fanns ingen stabilitet och
trygghet i den högre ledningen, vilket avspeglade sig i brist på stöd till mellancheferna – både i drift- och utvecklingsfrågor.
Dessa exempel visar tydligt på hinder för mellancheferna att utveckla en
förändringskompetens, men oftare var situationen mer otydlig. Det fanns
sällan något samspel mellan de olika beslutsnivåerna i organisationen, och de
högre cheferna gav inte kontinuerligt stöd till mellancheferna i deras utvecklingsarbete. Det är avgörande, menar Andersson m.fl. (2005) och Richard
(1997), att mellancheferna ser sig själva i en större helhet. Ett utvecklingsarbete måste genomsyra alla nivåer i organisationen för att bli hållbart. Avsaknad av stöd från överordnade chefer innebär en rollkonflikt för mellancheferna och de har svårt att tolka sitt ledarskapsuppdrag i organisationen (Aronsson m.fl., 1995; Hagström, 1990).
Avsaknaden av utvecklingsarbete i den kommunala verksamheten berodde följaktligen inte nödvändigtvis på att mellancheferna saknade förändringskompetens. Det var ibland en omöjlighet att bedriva utvecklingsarbete i en
situation som var alltför instabil och otydlig. Mellancheferna fick axla uppdraget att prioritera i verksamheten, vilket ofta ledde till att utvecklingsarbetet sattes på undantag. Forskningen visar att allt större ansvar läggs på tjänstemännen när det gäller att balansera mellan resurser och behov i verksamheten, ofta med hänvisning till teorin New Public Management (Agevall, 2005).
Dessa svårigheter för mellancheferna bekräftas i min forskning, där kraven
var alltför höga i förhållande till de resurser som fanns tillgängliga. Annan
forskning (Gustavsson & Svensson, 1999; Christensen & Laegreid, 2001)
visar att detta stora ansvar kan upplevas som allt för tungt när vårdbehoven
ökar och resurserna samtidigt minskar.
En förändringskompetens innebär en förmåga att klara av en uppgift i en
viss situation, men också att förändra situationen (Aronsson m.fl., 1995). Den
senare förmågan saknade dock de flesta mellancheferna, vilket är förklarligt
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mot bakgrund av de ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som
beskrivits ovan (jfr Gustavsson & Szebehely, 2001; Trydegård, 1996; Gynnerstedt, 1993; Nordström, 1998; m.fl.). Mellancheferna ser utvecklingsbehov i verksamheten som inte alltid stämmer överens med de övergripande
målen. Sundin (1997) menar därför att mellancheferna är viktiga informationsbärare och nyckelpersoner, eftersom de har större kunskaper om verksamhetens förutsättningar och behov än vad högre chefer har. Senare forskning har lyft fram det handlingsutrymme som trots allt finns när mellanchefer
ska verkställa beslut som är fattade på högre nivåer. Utrymmet kan variera i
storlek, men mellancheferna kan i viss mån göra egna bedömningar och fatta
egna beslut (SOU 1998:4). Förändringskompetens innebär att uppfatta och
utnyttja detta handlingsutrymme.
Min studie visar vikten av att mellancheferna har en kombination av egen
drivkraft och goda förutsättningar i organisationen för att kunna organisera
ett utvecklingsarbete och använda det handlingsutrymme som finns. Detta
forskningsresultat får stöd i teorin om det transformativa ledarskapet, vilket
visar att både individuella och organisatoriska förutsättningar är betydelsefulla för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. I min studie framkommer att förutsättningarna för förändringskompetens och organisatoriska förutsättningar
framförallt fanns på sjukhuset och på internatskolan (jfr Rendal, 1997; Bass
& Avioli, 1993; Yukl, 2002).
Några av mellancheferna i min studie ifrågasatte de invanda rutinerna
och förhållningssätten som fanns på arbetsplatserna, vilket är en viktig del i
en förändringskompetens (Andersson m.fl., 2005; Börnfelt, 2006). I mellanchefernas förändringskompetens ingår även att skapa tid för utvecklingsarbete, vilket är svårt i en organisation som oftast är hårt slimmad (Björkman,
2003; Womack, 1990). Trots denna svårighet visar mellanchefen på sjukhuset att det är möjligt att skapa utrymme för utvecklingsarbete i en organisation med knappa resurser. Hennes metod var att omprioritera i den dagliga
verksamheten, att lägga in tid för utvecklingsarbete i det ordinarie arbetsschemat, samt att göra alla medarbetare delaktiga i utvecklingsarbetet utifrån
deras egna förutsättningar. Mellanchefen i det exemplet hade en förändringskompetens som, enligt Senge (1995), innebär att ledarskapet kan ses som en
kombination av att vara ”formgivare”, ”lärare” och ”förvaltare”. Mellanchefen på sjukhuset var formgivare i den bemärkelsen att hon skapade förutsättningar för alla medarbetarna att kunna hantera de problem som verksamheten
mötte. Hon gav förutsättningar så att medarbetarna utvecklade en handlingsberedskap för att möta nya problemområden. Den lärande funktionen använde hon genom att alla medarbetare fick ett uppdrag och ett ansvarsområde i
verksamheten. Medarbetarna fick utbildning inom området, och de hade kravet på sig att utveckla detta och delge sina arbetskamrater erfarenheter som
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ett led i att utveckla verksamheten. Den förvaltande delen handlar, enligt
Senge (1995), om att se verksamheten som ett naturlig forum för utveckling
och förändring. Mellanchefen arbetade med att förändra synsättet, så att alla
medarbetare var bärare av den nya kulturen, som innebar att arbetsplatsen var
ett forum för utveckling och att alla medarbetare skulle vara delaktiga utifrån
deras kompetens och möjligheter.
Mellanchefen på sjukhuset betonade vikten av att som chef ha egna idéer,
insikter och egen drivkraft, liksom ett starkt eget intresse för utvecklingsfrågor. De egna idéerna testades på medarbetarna för att se om de var genomförbara.
Mellancheferna på sjukhuset och internatskolan har den förändringskompetens som Aronsson m.fl. (1995), och Börnfelt, (2006) beskriver, nämligen
förmågan att ifrågasätta det invanda, våga ta initiativ och att ha en tilltro till
att förändringen är möjlig. Denna förändringskompetens var även flera mellanchefer i min studie bärare av, men förutsättningar saknades ofta för att de
skulle kunna tillämpa denna.
Inspirationen till att arbeta med utveckling hämtade mellanchefen på
sjukhuset från litteratur, från nyheter inom området, från chefer som hon
själv hade haft, samt från andras erfarenheter, kollegers synpunkter m.m. Hon
lyfte även fram erfarenheter som hon fått genom att ha andra typer av ledaroch styrelseuppdrag på fritiden, samt politiska och fackliga uppdrag. Forskningen visar på vikten av att ha externa kontakter för utvecklingen av den
egna förändringskompetensen (Svensson m.fl., 2005).
Vissa av mellancheferna lyckades alltså att skapa ett handlingsutrymme
för utveckling. Mellancheferna på sjukhuset och på internatskolan startade
nya enheter med ett utvecklingsuppdrag att förändra innehållet i verksamheten. Mellancheferna upplevde att deras överordnade chefer hade en stark
tilltro till deras arbete och till dem som mellanchefer. Det var ”högt i tak”,
med ett stort utrymme för att kunna pröva nya saker. Det arbetssätt som mellancheferna använde sig av stämmer väl överens med aktuell forskning, som
menar att en utvecklingsinriktad verksamhet måste arbeta öppet, flexibelt,
våga pröva nya angreppssätt och ha ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt
till den egna verksamheten (Ellström, 2001; Svensson & Åberg, 2001). Vad
mellancheferna däremot inte fick stöd för var möjligheten att upprätthålla
balans mellan drift- och utvecklingsorganisationen. Det dagliga arbetet tog
stor del av tiden, och det var svårt att prioritera utvecklingsfrågorna i en pressad situation. Mellancheferna fick dra ett tungt lass, och mycket tid gick åt
till att motivera och engagera medarbetarna att delta i utvecklingen.
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10.1.2 Förändringskompetens genom medarbetarna
En av de metoder som mellancheferna såg som grundläggande i en förändringskompetens var att utveckla medarbetarna. En förutsättning för att kunna
bedriva utvecklingsarbete är att ha personalen med sig, menade mellancheferna (jfr Eriksson, 1999; Södergren, 1996; Ellström & Ekholm, 2004).
Forskningen visar samtidigt att endast ett fåtal ledare känner att de har
tillräckliga kunskaper för att leda ett utvecklingsarbete med bred delaktighet
(Ellinger & Boström, 2002). I min studie var det en mellanchef som tidigare
hade arbetat med utvecklingsfrågor som tyckte att hon hade förändringskompetens i detta avseende. De övriga menade samtliga att de hade intresse för
utvecklingsfrågor, men ingen direkt erfarenhet av att leda underifråndrivna
processer. Det egna intresset var drivkraften, och de såg detta som en förutsättning för att de skulle kunna skapa tid för utveckling. ”Vi måste vara en
förebild för medarbetarna och visa stor generositet samt sprida det egna synsättet i arbetsgruppen”, menade mellanchefen på sjukhuset. Ellström och
Ekholm (2004) betonar på ett likartat sätt vikten av att mellancheferna är
bärare av en förändringskompetens, vilket har stor betydelse för att lärande
och utveckling stimuleras på arbetsplatsen. Utifrån mina resultat kan man
utläsa att tidigare erfarenheter av att arbeta med utvecklingsarbete i verksamheten inte hade så stor betydelse, men däremot viljan till att pröva nya saker
och ifrågasätta det invanda arbetssättet och rutinerna i verksamheten. Forskningen om det transformativa ledarskapet bygger sina teoretiska utgångspunkter på att ledarna ska skapa individuella och organisatoriska förutsättningar som stimulerar utveckling och förändring hos medarbetarna. Detta
synsätt blir trovärdigt när mellancheferna själva är bärare av förändringskompetensen, vilken därmed blir en drivkraft i utvecklingsarbetet (Rendal,
1997; Bass & Avioli, 1993; Yukl, 2002).
Individuella och organisatoriska förutsättningar för utveckling skapade
mellancheferna bl.a. genom att tillvara medarbetarnas kunskaper om och
intresse för verksamheten. Ett sådant stödjande och utvecklingsinriktat ledarskap ställer nya krav på mellancheferna. Ellström och Kock (2003) visar hur
ledarna kan fungera som ”facilitators” för att medarbetarna ska kunna arbeta
självständigt och få ett utökat handlingsutrymme. Ledarrollen blir därmed
mer konsultativ, genom att den ger ramarna för medarbetarna och genom att
stimulera och vägleda dem i utvecklingsarbetet.
Denna syn på ledarrollen har likheter med ”human relations”-teorin som
framhåller att ledaren ska motivera, engagera och skapa goda relationer till
medarbetarna (Rohlin m.fl., 1995).
Flera av mellancheferna menade att det var lättare att arbeta med idéer
som kom från personalen, eftersom det då fanns en vilja till förändring. I
dessa fall kunde utvecklingsprocessen gå fortare. Hultman (2004) menar att
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det viktigaste i ett utvecklingsinriktat ledarskap är att kunna identifiera utvecklingsbehov inom organisationen och arbeta med ett underifrånperspektiv.
Mellancheferna beskrev olika metoder för att motivera medarbetarna till
att delta i utvecklingsarbetet. De menade att det var viktigt att medarbetarna
såg sig själva som en del i en helhet och att arbetsplatsen fungerade som en
lärande miljö. Inom ledarskapsforskningen idag finns ett stort intresse för
”management of meaning”, vilket innebär att styrningen av verksamheten
sker genom innebörder, dvs. att medarbetarna tillägnar sig vissa värderingar,
normer och gemensamma synsätt (Alvesson, 2003b). Forskningen talar om
ledarskap som en styrning genom kulturpåverkan (Bolman & Deal, 2005).
Det finns dock ett etiskt dilemma som ledaren måste vara uppmärksam på.
Det handlar om att inte tvinga på sina medarbetare värderingar och synsätt.
Det är viktigt att det handlar om gemensamma värderingar i organisationen,
som utgår från verksamhetens behov (se Alvesson, 2003b). En del i en sådant
förändrat synsätt kan innebära att medarbetarna ändrar sitt förhållningssätt till
arbetet – från ett personalperspektiv till ett brukar-/patientperspektiv. Patienterna/brukarna ska vara i centrum och de ska ha egen makt över sin situation,
menade samtliga mellanchefer i min studie.
Flera mellanchefer försökte motivera medarbetarna till att använda sina
färdigheter och kunskaper i verksamhetsutvecklingen. Mellanchefen på internatskolan arbetade med liknande processer, men vände sig till hela arbetsgruppen i en grupprocess. Mellanchefernas förutsättningar att organisera för
delaktigheten är en del i deras förändringskompetens (delaktighet har analyserats tidigare i avsnitt 8.1.3.3). Det finns stora svårigheter med en delaktighet som omfattar all personal, menade mellancheferna. Delaktighet kan utövas på flera olika sätt, och det är den direkta delaktigheten som ger det
största engagemanget hos medarbetarna, och mellancheferna använder den
direkta delaktigheten som en metod i verksamhetsutvecklingen. I en stor organisation är det dock svårt att ha en direkt delaktighet i alla frågor. Det situationsanpassade och transformativa ledarskapet bygger på allas delaktighet i
utvecklingsprocesser (jfr Bennis, 1986; Northouse, 2001; Rendal, 1997; Drakenberg, 1997). Det är ett målmedvetet arbete som mellanchefen kan organisera om de ges förutsättningar och om de har förändringskompetens. Mellancheferna kan genom sin position både stimulera till och motverka delaktighet.
Forskning visar att delaktighet är en av de viktigaste förutsättningarna för att
skapa utveckling i en organisation, menar bl.a. Eklund (2003).
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10.2 Hur har mellancheferna skaffat sig förändringskompetens?
En viktig fråga är hur mellancheferna fått sin förändringskompetens. Studien
visar att utbildning i liten utsträckning bidragit till deras förändringskompetens. De mellanchefer som ingått i min studie hade inte fått någon ledarskapsutbildning när de anställdes som chefer. Cheferna menade att det var en
kombination av erfarenhet, utbildning, eget intresse, nyfikenhet och stöd i
organisationen för att experimentera och pröva på nya saker, som bidrog till
att utveckla deras förändringskompetens.
Några av mellancheferna uttryckte värdet av att komma in ett nytt sammanhang utanför den egna arbetsplatsen för att få nya idéer, andra infallsvinklar och olika perspektiv på det egna arbetet. Vård- och omsorgsprojektet
gav mellancheferna en sådan möjlighet.
Tidigare erfarenheter av varierande slag visade sig viktiga för att utveckla mellanchefernas förändringskompetens. Erfarenheter av att delta i utveckling i olika sammanhang hade inneburit ett lärande för mellancheferna. Förändringskompetensen kan alltså ses som uttryck för ett utvecklingsinriktat
lärande (jfr Ellström, 2002; Börnfelt, 2006; Aronsson m.fl.,1995).
Förändringskompetensen kan också stödjas och organiseras. Mellancheferna framhöll betydelsen av att ha egen handledning, ”triader” där de kunde
diskutera sitt ledarskap och få feedback, som ett led i att utveckla sin förändringskompetens. Mellancheferna menade att deras yrkesroll var otydlig och
att de därför behövde diskutera denna. Deras uppdrag var så omfattande att
de ibland upplevdes övermäktiga. Mellancheferna fick själva, till stor del,
tolka sina egna uppdrag, och många gånger var det svårt att uttyda vad de
kunde fatta beslut om.

10.3 Sammanfattning
Förändringskompetens har tidigare använts och analyserats utifrån ett individ- och grupperspektiv, framförallt med fokus på anställda som inte har
några ledningsfunktioner (Börnfelt, 2006; Aronsson m.fl., 1995). Aronsson
m.fl. (1995) ser förändringskompetens utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv, dvs. individerna ses framförallt i relation till den grupp de ingår i och
samverkar med.
Jag använder teorin inom ett annat område, nämligen inom ledarskap,
och vill analysera förändringskompetensen utifrån individen (ledaren), men
analysen sker i ett organisatoriskt sammanhang. Ekonomi och organisation
sätter tydliga ramar för mellanchefernas möjligheter att driva utveckling och
därmed att skaffa sig en förändringskompetens. Min analys utgår från sam-
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spelet mellan ledaren och medarbetarna, med ansvariga på högre nivåer, men
delvis också med andra aktörer utanför organisationen
Några av mellancheferna är bärare av flera förändringskompetenser, men
ingen är bärare av alla. De flesta cheferna har inte fått möjlighet att utveckla
en sådan förändringskompetens. Förändringskompetens handlar till stor del
om att kunna se möjligheter och alternativ och våga ifrågasätta det invanda
(Aronsson m.fl., 1995).
Organisationens kontext och förutsättningar har stor betydelse för om
mellanchefen utvecklar en sådan förändringskompetens. Förändringskompetens är något som utvecklas med tiden om mellanchefen får arbeta i en tilllåtande, flexibel och demokratisk miljö. Den kan även utebli om inte mellanchefen ges handlingsutrymme eller resurser för utveckling. Mellancheferna
blir då förvaltare av organisationen, istället för utvecklare av den.
Organisationen formar individernas sätt att tänka och handla. Den tayloristiska organisationsteorins arbetsmetoder lever till viss del kvar och kan
vara svår att förändra på vissa arbetsplatser. I dessa miljöer, med auktoritära
lednings- och styrsystem, är det svårare för mellancheferna att utveckla en
förändringskompetens (Aronsson m.fl., 1995). Förändringskompetensen underlättas om verksamheten utformas så att den möjliggör ett öppet och tilllåtande samarbete mellan olika nivåer i organisationen, där verksamhetens
krav står i centrum. Dialogen blir då ett viktigt redskap, och mellanchefen
kan i en sådan situation fungera som pådrivare och bollplank, som kan ge
socialt stöd till utvecklingsarbetet (jfr Börnfelt, 2006).
Alla mellancheferna upplevde motstånd i utvecklingsarbetet. Det handlade om intressekonflikter av skilda slag – mellan olika yrkesgrupper, mellan
olika personalgrupper och individer, mellan under- och överordnade. Forskningen benämner detta som motvärnskompetens, dvs. förmågan att kunna stå
emot påtryckningar från den omgivande kontexten för att förhindra att en
utveckling kommer till stånd (Aronsson m.fl., 1995; Börnfelt, 2006). En vilja
att driva en hållbar verksamhetsutveckling kan alltså innebära ett motstånd
mot förändringar som upplevs som kortsiktiga, inskränkta och intressebaserade. Mellancheferna i min studie hade sällan en sådan uttalad motvärnskompetens.
Ledarskapsteorierna – det transformativa, det situationsanpassade och det
utvecklingsinriktade ledarskapet – innefattar alla ett organisatoriskt perspektiv. Rendal (1997) menar att mellancheferna ska skapa organisatoriska förutsättningar, dvs. sociala och flexibla miljöer med öppenhet för förändringar i
organisationen (Northouse, 2001). Det situationsanpassade ledarskapet ses
som beroende av de förutsättningar som finns i organisationen. För att tillämpa det situationsanpassade ledarskapet krävs en bred och flexibel erfarenhet
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för att kunna variera ledarskapet efter de rådande förutsättningarna (Drakenberg, 1997; Ellström & Kock, 2003).
I min studie hade mellancheferna en lång arbetslivserfarenhet från flera
områden. Det kan vara en förklaring till att några lyckades med att genomföra och driva utvecklingsarbeten. Ledarskapet är kontextuellt och utvecklingsbart. I gynnsamma miljöer kan mellanchefernas förändringskompetens utvecklas, vilket stimulerar en flexibel organisation som anpassas efter verksamhetens krav. I organisationer där mellancheferna inte får utvecklas kan de
bli ”bromsklossar” som bevakar och kontrollerar sina revir. I dessa organisationer finns inget utrymme för lärande och utveckling. I de diskussioner som
fördes inom Vård- och omsorgsprojektet gavs flera exempel på mellanchefer
som uppfattades som hinder för utveckling.
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11 Slutsatser och diskussion
Det övergripande syftet med min avhandling är att studera om och hur mellanchefer inom vård och omsorg kan arbeta med att organisera för en hållbar
verksamhetsutveckling. Vilka förutsättningar har de och vilka mekanismer
möjliggör eller hindrar dem i detta arbete? Kan mellanchefernas engagemang
leda till att utvecklingsarbetet blir mer hållbart?
I min avhandling är det organisatoriska perspektivet centralt, där mellanchefernas formella och informella villkor för att organisera ett utvecklingsarbete står i centrum.
Det första avsnittet innehåller en sammanfattning av resultaten i min avhandling. I de följande avsnitten diskuteras studiens bidrag till teoriutvecklingen. Jag redovisar mina viktigaste slutsatser och illustrerar dem i en analysmodell och i en figur som visar mellanchefens roll och förutsättningar för
att driva verksamhetsutveckling. Metoden och behovet av fortsatt forskning
diskuteras. Den interaktiva metoden kommenteras. I en avslutande del diskuterar jag den praktiska nyttan av min forskning.

11.1 Några viktiga resultat
Jag kommer i detta avsnitt att kortfattat redovisa de viktigaste resultaten av
min forskning i en mer beskrivande form.
Mellanchefernas dilemma, men samtidigt stora utmaning, är att både arbeta med utvecklings- och driftsfrågor i en hårt slimmad organisation. Både
mellancheferna och de fackliga representanterna var eniga om att driftsfrågorna tog för stor del av deras arbetsuppgifter, och de betonade hur nya arbetsuppgifter och ökade krav på mellanchefen försvårade ett engagemang i
utvecklingsfrågor.
Trots dessa svårigheter anser vissa av mellancheferna att det går att kombinera utveckling och driftsfrågor. På en arbetsplats fanns det ett förhållningssätt hos mellanchefen där det var naturligt för henne att driva utvecklingsprocesser, och där hade vissa organisatoriska förändringar genomförts.
Efter en tid i projektet började flera mellanchefer fundera kring utvecklingsfrågor, och på internatskolan initierade två mellanchefer en långsiktig lär- och
utvecklingsprocess.
Den ansträngda ekonomin har framstått som ett stort hinder, men det är
inte en avgörande svårighet för mellancheferna att driva ett utvecklingsarbete. Mellancheferna i min studie hade olika ekonomiska förutsättningar för att
kunna driva och organisera ett hållbart utvecklingsarbete, men de skilda för-
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utsättningarna var inte alltid avgörande för resultatet. Den arbetsplats som
hade en budget i balans – med resurser avsatta för kompetensutveckling för
personalen – hade även den svårt att utveckla verksamheten. En annan arbetsplats, som hade en hårt ”slimmad” budget, lyckades trots detta utveckla
verksamheten.
Samtliga mellanchefer betonade betydelsen av ett aktivt stöd från högre
chefer. De flesta mellancheferna uppgav att de hade ett sådant stöd, men det
var oklart vad det innebar i praktiken. Det var viktigt att ledning och politiker
angav tydliga ramar för vilken utveckling som efterfrågades. I de kritiska
händelserna som mellancheferna återgav finns dock exempel på motsatsen,
nämligen att de inte fått tillräckligt med stöd för att driva ett utvecklingsarbete. Ett par mellanchefer uppgav att de hade ”känt sig överkörda”, ”varit i
underläge”, eller att den högre chefen ”missbrukade sin makt över dem” och
inte var lyhörd för deras problem. Det förekom att mellanchefer hade blivit
fråntagna sina beslutsmandat vid besparingar.
Ett viktigt resultat var att de utvecklingsarbeten som initierats av mellanchefen, och som var baserat på verksamhetens behov, hade större potential att
lyckas jämfört med dem som initierats av någon person inom staben, dvs. en
utbildare eller utvecklingsansvarig. När utvecklingsarbetet var integrerat i
linjeorganisationen var det mer hållbart.
På vilket sätt kan mellancheferna organisera för utvecklingsarbete? Mellanchefen måste ha en egen vilja och ett eget intresse för utvecklingsarbete,
visar det sig. De bör ha egna visioner och målsättningar för utvecklingen och
själva skapa utrymme för detta och prioritera i verksamheten. Mellancheferna
måste ha en förändringskompetens. I annat fall tar driftsfrågorna överhanden
och utvecklingsfrågorna ges inte nödvändigt utrymme.
Mellancheferna tog upp svårigheten att driva utveckling i en professionell organisation. Mellancheferna försökte förändra starka traditionella organisationsstrukturer – mellan skol- och behandlingspersonal, mellan olika
yrkesgrupper i vården samt mellan läkare och omvårdnadspersonal. Ett viktigt syfte med utvecklingsarbetet var att de olika kunskapsområdena skulle ha
lika värde, oberoende av formell position, när det gällde att komma med nya
idéer.
Mellancheferna menade att delaktighet bland de anställda var en hörnsten
i ett hållbart utvecklingsarbete. Det var dock ingen självklarhet att medarbetarna ville vara delaktiga, och i flera fall upplevde mellancheferna ett motstånd från medarbetarna. Studien visar att förutsättningar för delaktighet måste skapas och att mellancheferna kan bidra till detta. Medarbetarna måste
kunna känna en trygghet på arbetsplatsen, få nödvändig information om
verksamheten och dess förutsättningar, ha bra kommunikation med berörda
och ges tid att delta och bli motiverade genom ansvar och belöningar.
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Forskningen visar på olika sätt som mellancheferna använde för att organisera ett utvecklingsarbete. De försökte att påverka organisationskulturen för
att öka förutsättningarna för lärande och utveckling. Mellancheferna menade
att det finns två sidor av lärandet – den ena är att själv utvecklas och få nya
kunskaper, den andra är att vara kunskapsbank för andra, dvs. att kunna ”lära
ut” till sina arbetskamrater. Ett sätt att stödja lärande och reflektion i vardagen är att skapa ett öppet klimat, som uppmuntrar de anställda att ifrågasätta
rutiner och förhållningssätt och får dem att fundera över vem de är till för.
Organisationsperspektivet är centralt i analysen. Samspelet och samverkan mellan olika nivåer i organisationen och i relation till omgivningen visade sig vara viktiga förutsättningar för utvecklingsarbetet. Det var också utgångspunkten för utvecklingsprojektet ”Arbetsplatslärande inom vård och
omsorgssektorn”. Projektet innebar ett stöd till mellancheferna i deras utvecklingsarbete genom olika interorganisatoriska aktiviteter, vars syfte varit
att stimulera deltagarnas lärande genom att organisera träffar och seminarier.
Vissa mellanchefer har även utbytt erfarenheter med varandra vid sidan av de
gemensamma träffarna, vilket även har fortsatt efter projektets slut.
Den interaktiva forskningens uppgift var att ge stöd i utvecklingsarbetet
och stimulera till gemensam kunskapsbildning. Mellancheferna upplevde
detta stöd som värdefullt. Forskningsstödet hjälpte dem att få nya perspektiv,
att se nya saker och att diskutera sin ledarroll, vilket bidrog till utvecklingen
på några arbetsplatser. Projektet utvecklade ett nätverk, som fungerade som
ett gemensamt stöd och en lärarena för mellancheferna i deras utvecklingsarbete.
Bland de centralt ansvariga fanns en gemensam syn på att de fackliga organisationerna skulle medverka i det lokala utvecklingsarbetet. På den lokala
nivån fanns dock inte detta synsätt. I det avseendet fanns en kritik från mellancheferna mot de fackliga parternas passivitet inför att engagera sig i utveckling. Facket har varit osynligt i vardagsarbetet på arbetsplatserna, tyckte
mellancheferna. Flera mellanchefer hade bjudit in de fackliga företrädarna att
delta i det lokala utvecklingsarbetet.
De fackliga parterna hade en annan syn på hur samverkan hade gått till.
De menade att de inte hade blivit inbjudna förrän ett utarbetat förslag på en
förändring var framtagen. Facket måste bjudas in till dialog i ett tidigt skede i
processen, menade de fackliga företrädarna.

11.2 Bidrag till teoriutvecklingen
Min forskning har inte syftat till att i detalj beskriva eller analysera vad som
hänt på de enskilda arbetsplatserna, utan mitt syfte har varit att identifiera
viktiga mekanismer för ett hållbart utvecklingsarbete. Utgångspunkten har
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varit att se om mellanchefen kan spela en viktig roll i detta arbete. Jag menar
att jag fått stöd för detta antagande, men det krävs att vissa förutsättningar
finns eller tillskapas. Det är här som mitt organisatoriska perspektiv och en
processyn på utvecklingsarbete kommer in (se Figur 4). Lärprocesser ses som
nödvändiga för att skapa en hållbar utveckling, dvs. för att resultaten även
ska leda till långsiktiga effekter (se Figur 4). Det handlar inte om att åstadkomma snabba lösningar, utan det krävs ett medvetet och systematiskt arbete
med bred involvering och aktivt ledningsstöd för att åstadkomma långsiktiga
effekter, liksom att det måste finnas ett externt stöd för lärande och reflektion. I detta stöd kan en interaktiv forskning ingå.
I Figur 4 illustreras några viktiga förutsättningar för att mellanchefen ska
kunna organisera ett hållbart utvecklingsarbete. Figuren kan sägas sammanfatta de viktigaste slutsatserna av min forskning.
Förutsättningar

Lärprocesser

Resultat

Lärande nätverk

Bidra till nya
perspektiv
Kunskapsreflektion

Externt stöd
Interorganisatorisk
nivå

Nationell
partsamverkan
Forskarstöd
Samverkan utåt

Gemensam
kunskapsbildning

Organisationsnivå

Ledningsstöd

Nya organisationslösningar

Kombinera drift och utveckling

Ökad effektivitet

Organisationskultur

Högre kvalitet

Reflektion och lärande

Organisera lär- och
utvecklingsprocesser

Tillvarata medarbetarnas

Brukar-/patientperspektiv

kunskaper
Delaktighet
Handlingsutrymme/tid resurser
Partsamverkan
Ökat inflytande
Arbetsutvidgning
Individnivå

Förändringskompetens

Kompetensutveckling

Ökad förändringskompetens
Större analytisk förmåga

Figur 4 Analysmodell för mellanchefers förutsättningar att driva hållbart utvecklingsarbete.

Figur 4 visar samtidigt hur mellancheferna kan få en ny och starkare roll i
organiseringen av utvecklingsarbetet jämfört med i traditionella ledarskaps-
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och organisationsutvecklingsteorier, där mellancheferna sällan lyfts fram
eller ses som utförare av ledningsstrategier. Begreppen i Figur 4 är välkända
från tidigare forskning, och i det avseendet har jag inte bidragit med något
nytt. Det jag i stället försökt göra är att visa på sambanden mellan faktorer på
olika nivåer utifrån konkreta utvecklingsprocesser, som dessutom genomlysts
på ett nytt sätt genom den gemensamma kunskapsbildningen i den interaktiva
forskningen.
Jag kommer att illustrera analysmodellen i Figur 4 med ett exempel från
min studie. Syftet med presentationen är att visa på sammanhanget och samspelet mellan förutsättningarna inbördes, liksom kopplingarna till lärprocesserna och resultaten och de tänkbara effekterna. (De centrala begreppen berörs och markeras med kursiv stil.)

11.2.1 Ett exempel
Exemplet är hämtat från Kärnsjukhuset i Skövde. Mellanchefen var ansvarig
för en verksamhet där de ekonomiska förutsättningarna var begränsade. Hårda besparingar och en slimmad organisation påverkade mellanchefens möjlighet att bedriva hållbart utvecklingsarbete. Mellanchefen lyckades, trots
detta att genomföra ett utvecklingsarbete, genom att hon hade egen förändringskompetens och kunde ifrågasätta läkargruppen, som är en stark professionell intressegrupp (se avsnitt 4.1.1). Mellanchefen hade stöd från sin högre chef. De var båda sjuksköterskor och hade en samsyn kring utvecklingsfrågor. En viktig gemensam nämnare var att synliggöra sjuksköterskornas
kompetensområde, ”omvårdnadskunskap”. De menade att omvårdnadskunskapen var lika viktig som den medicinska kunskapen (läkarnas kompetensområde).
En patientgrupp ansågs för kostnadskrävande för verksamheten, och läkarna krävde att patientgruppen skulle flyttas till en annan avdelning. Mellanchefen protesterade mot detta, eftersom deras avdelning hade expertkunskaper kring patienternas diagnos. Mellanchefen gjorde medarbetarna delaktiga i frågan. Hon samlade medarbetare som var intresserade av patientgruppen och som hade goda kunskaper inom diagnosområdet till en gemensam
reflektion.
Merparten i patientgruppen var brukare inom den kommunala äldreomsorgen. Flera hade hemtjänst och särskilt boende och var inte i behov av
akutsjukvård, det som de behövde var kunnig personal inom sårvård. Mellanchefen och medarbetarna arbetade fram en plan för ett samarbete med kommunens personal. Den kommunala äldreomsorgen kopplades in som externt
stöd och samverkanspart.
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Ett trycksårsteam bildades från sjukhusavdelningen som åkte ut till patienterna i deras hem. Teamet ansvarade för de kvalificerade sjukvårdinsatserna. Äldreomsorgens personal fick utbildning i enklare sårvård, och det bidrog
till att de fick mer kvalificerade arbetsuppgifter. Även medarbetarna på avdelningen fick ett område som de fick utveckla och lära ut till annan personal.
Patienterna kom in till avdelningen på kortare vårdtider när det inte var tillräckligt med omvårdnaden i det egna hemmet.
Ett organisatoriskt lärande utvecklades på arbetsplatsen med nya samverkanslösningar. Tid frigjordes för andra patientgrupper och brukarperspektivet var i fokus i utvecklingsarbetet.
Exemplet visar alltså hur mellanchefen lyckades kombinera drift- och utvecklingsorganisationen. Hon tog tillvara på det handlingsutrymme som
fanns och verksamheten effektiviserades. Medarbetarna fick använda sina
kunskaper och utveckla dem och lära mer inom området.

11.3 Förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete
Jag har deltagit i ett stort nationellt utvecklingsprojekt med forskning som en
integrerad del, där deltagarna har fått stöd i sina lär- och utvecklingsprocesser
för att kunna arbeta med hållbart utvecklingsarbete. Hållbarheten definieras
som verksamheter och processer som skapar och återskapar mänskliga resurser snarare än att förbruka dem. Det innebär att ha ett resursperspektiv, dvs.
att kraven i det långa loppet står i balans med de tillgängliga resurserna
(Svensson m.fl., 2007). Mellancheferna på internatskolan och på sjukhuset
har använt arbetsmetoder som stämmer väl överens med definitionen på hållbart utvecklingsarbete. Resursperspektivet och balansen mellan drift och
utveckling är verktyg som tillsammans kan användas för att behålla jämvikten och balansen i vardagsarbetet.
Ett hållbart utvecklingsarbete kräver stöd från högsta ledningen, en bred
delaktighet bland berörda och en involvering av linjechefer (Svensson m.fl.,
2007). Utvecklingsarbetet i projektet utgör empirin i min forskning. Forskningsstödet har framförallt bidragit till deltagarnas reflektion och lärande,
både individuellt, i grupp och i nätverksform. Forskningen har inte direkt
syftat till att förändra, dvs. jag har inte haft ambitionen att vara aktionsforskare, utan haft en interaktiv forskningsansats.
Till viss del har projektet lyckats med det partsgemensamma arbetet och
att mellancheferna och medarbetarna själva kommit att bli bärare av det lokala utvecklingsarbetet. Dessutom består vissa av resultaten efter projektets slut
och utvecklas vidare. I det avseendet kan projektets sägas vara hållbart, dvs.
det har både lett till kortsiktiga resultat och långsiktiga effekter på vissa ar-
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betsplatser. Projektets ansats med partssamverkan, nätverksamarbete, nationellt stöd och interaktiv forskning har alltså visat sig fungera, även om det
funnits stora brister i introduktionen, urvalet, uppbyggnaden, det centrala
engagemanget m.m.

11.3.1 Mellanchefernas roll i ett hållbart utvecklingsarbete
Min forskning visar på betydelsen av att mellancheferna involveras och får
ett ansvar för att organisera utvecklingsarbetet. Mina resultat bekräftas till
vissa delar av tidigare forskning. Mellancheferna spelar en viktig roll i flera
avseenden, menar Drakenberg (1997), och deras bedömningar, tolkningar
och prioriteringar påverkar verksamhetens innehåll. Trots detta är det sällan
som mellancheferna får en central eller strategisk roll i utvecklingsarbetet.
Den bild som tidigare forskning ger är tudelad. En bild är att mellanchefer är
passiva utförare av beslut som fattats av högre chefer (Hagström, 1990; Henning, 2000; Sundin, 1998; Wallenberg, 2004; m.fl.). Den andra bilden visar
på att de kan ha en strategisk roll i hållbart utvecklingsarbete (Mantere, 2007;
Vogler, 2007; Briggs, 2005).
Ett par av arbetsplatserna i min studie visar att mellancheferna kan bli
”motorer” i det lokala utvecklingsarbetet och skapa bättre förutsättningar för
att det kan bli hållbart. I mellanchefens förändringskompetens ingår att vara
lyhörd, att ge stöd i olika skeden, att se till att tid för utveckling prioriteras
och att se till att få mandat hos ledning och politiker. Mellancheferna befinner sig nära medarbetarna och kan genom sitt ledarskap påverka och förändra
synsättet så att det blir mer utvecklingsinriktat. Min forskning visar att mellancheferna – med stöd av ledningen och tillsammans med medarbetarna –
kan bidra till att skapa en kultur som är tillåtande på arbetsplatsen och som
gynnar lärande och innovation.
Ett utvecklingsarbete som mellanchefer driver kan bli mer hållbart jämfört med det som initieras från staben eller konsulter. Det är lättare för mellancheferna att integrera drifts- och utvecklingsfrågorna, dvs. att skapa en
balans mellan produktions- och utvecklingslogiken (Ellström, 2001). Mellanchefen kan genom sitt ledarskap använda och skapa handlingsutrymme i
verksamheten för utvecklingsfrågor genom att se till att tid och resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Exemplen från sjukhuset i Skövde visar att det går
att skapa utrymmen för reflektion och utveckling även i en hårt rationaliserad
verksamhet. På Dammsdal var det först när cheferna tog tag i den tid som
fanns för utveckling (två timmar i veckan) som det började hända saker i
verksamheten. Då skedde närmast en explosion av lärprocesser.
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Min undersökning visar även på en rad hinder för en sådan utveckling,
något som bekräftats av tidigare forskning. Samverkan mellan yrkesprofessioner har visat sig vara ett stort problem på flera arbetsplatser (Rönnqvist,
2001; Lindgren, 1992; Bang, 1999). Hur har mellancheferna hanterat det
hindret? Mellancheferna menar att samverkan underlättas om fokus i arbetet
ligger på brukaren/patienten och att arbetssättet är processinriktat, dvs. att
man arbetar tillsammans kring gemensamma mål och inte är inriktad på enskilda arbetsuppgifter. En hög delaktighet av hela personalen kan motverka
ett sådant professionellt motstånd. Centralt för alla mellancheferna har varit
att ta tillvara på medarbetarnas kunskaper och att stimulera till ett kontinuerligt lärande mellan medarbetarna, både i vardagen och genom formell utbildning. Mellanchefernas möjligheter att påverka den högsta ledningen och politikerna är begränsad.
För att driva ett organisatoriskt utvecklingsarbete kan en samverkan
”utåt” (med andra organisationer, forskare, nationella aktörer m.fl.) fungera
som ett stöd för mellancheferna. De interorganisatoriska aktiviteterna i projektet har bidragit till att flera mellanchefer kunnat starta och genomföra utvecklingsprocesser. Det interorganisatoriska samarbetet har även gett mellancheferna en utökad förändringskompetens och nya kontakter som de kan
använda i ett framtida utvecklingsarbete.
Högre Chefer
Linjenivå

övriga
mellanchefer

Mellanchefens
integrerade roll i
hållbart utvecklingsarbete

Externa
kontakter

Verksamhetsnivå

Underställd
personal

Figur 5 Mellanchefers förutsättningar för att driva ett hållbart utvecklingsarbete

Figur 5 sammanfattar de resultat som min forskning visat, nämligen att mellancheferna har en betydelsefull roll i att organisera och driva verksamhetsutveckling som är hållbar över tid. För att utvecklingsarbetet ska bli hållbart
krävs en kombination av underifråndriven och uppifrånstödd strategi, där
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delaktighet, innovativitet och legitimitet ingår. Mellancheferna kan knyta
samman strategierna ”uppifrån” och ”underifrån”, eftersom de kan verksamheten. Mellancheferna kan fylla en vertikalt integrerad funktion genom att
fungera som en ”kanal” uppåt. De kan öka långsiktigheten i utvecklingsprocesser som drivs underifrån genom att dessa förankras uppåt. Mellancheferna
kan även fungera i en horisontellt integrerad funktion genom att balansera
mellan drifts- och utvecklingsorganisationen, få linjeorganisationen och staben att samarbeta på ett jämlikt sätt samt genom att arbeta med utvecklingsinriktat lärande och reflektion i den dagliga verksamheten. Min forskning visar
även på betydelsen av det informella stödet i form av externa kontakter och
dialog med andra mellanchefer.

11.4 Metoddiskussion
Min forskning har genomförts inom ramen för ett stort nationellt FoU-projekt
med många kontakter och möten i en interaktiv process. Det angreppssätt
som jag har använt – det interaktiva förhållningssättet och trianguleringen –
har medfört att en stor mängd datamaterial har insamlats under hela forskningsprocessen. Det har periodvis varit svårt att sortera materialet och fokusera på de väsentligaste delarna. Flera genomläsningar av materialet ledde till
en indelning i tre temaområden.
Det interaktiva förhållningssättet har gjort det möjligt att återkomma till
forskningsfrågan utifrån nya sammanhang och med skilda perspektiv, vilket
har bidragit till en fördjupning av materialet och analysen. Som forskare har
jag tillsammans med deltagare och forskare analyserat och reflekterat över
resultaten. Det har bidragit till att bilden av mellanchefernas förutsättningar
för att driva hållbart utvecklingsarbete har klarnat med tiden (jfr Aagaard
Nielsen & Svensson, 2006; Larsson, 2006).
Jag har deltagit i flera aktiviteter som inte direkt har gett ett avtryck i min
avhandling. Ett stort antal av dessa träffar har syftat till att stödja mellancheferna i deras utvecklingsarbete, samt till att planera och strukturera projektet.
Under första året ägnades en stor del av min tid till att vara ute och inspirera
och intressera olika arbetsplatser för att delta i projektet. Under projektets
gång har även träffar med arbetsplatserna genomförts, där även styrgruppens
representanter medverkat tillsammans med forskaren, forskningsledare och
utvecklingsledare. I och med att mitt arbete varit en del i ett FoU-projekt har
det inneburit andra åtaganden än vad som är vanligt i ett avhandlingsarbete.
Det har varit en stor tillgång att få delta i ett stort nationellt projekt.
Den interaktiva forskningens kärna innebär att forska tillsammans med
deltagarna (Svensson & Aagaard, 2006). Detta kräver att deltagarna är aktiva,
reflekterande och analyserande. I mitt fall har mellancheferna varit aktiva och
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involverade, och genom sin förmåga att vara analyserande och reflekterande
har de bidragit till att öka kvaliteten och validiteten i mina forskningsresultat
(jfr Eikeland, 2006).
Min förförståelse, som bygger på min erfarenhet av att vara mellanchef,
kan innebära både för- och nackdelar som forskare. Verksamheten har engagerat mig i min forskning, och jag har haft en mental närhet till den genom
min förförståelse. Jag har i vissa situationer känt mig frustrerad över att jag
inte har kunnat gå in och påverka vissa situationer utifrån en chefsroll. Min
forskarroll har varit att ge stöd i lärprocessen och därmed bidra till kritisk
reflektion. Davies (1999) menar att i vissa fall kan det vara svårt att kritisera
dem som man arbetat med och lärt känna. Min uppfattning är att om det finns
en tillitsfull relation mellan forskaren och deltagarna är det möjligt att ha ett
kritiskt förhållningssätt till dem. Det finns forskning som betonar vikten av
en förförståelse och även betydelsen av att ha egna yrkeserfarenheter. Wolmesjö (2005) menar att det är väsentligt att forskningen om mellanchefer
inom vård och omsorg utförs av dem som själva har yrkeserfarenheter från
området. Det instämmer även Holmberg (2003) i, som menar att kunskapen
måste formas utifrån ett inifrånperspektiv. Min upplevelse av att själv ha varit
verksam som mellanchef och verksamhetsansvarig har jag analyserat i kapitel
3 (se avsnitt 3.2.5). Om jag inte haft min förförståelse hade troligtvis andra
frågor varit i fokus. Vid starten av projektet ”Arbetsplatslärande inom vård
och omsorgssektorn” var inte ledarskapsperspektivet centralt.
I den interaktiva forskningen har forskaren olika roller. Det handlar om
att samla in data för den egna forskningen, men även att ha en stödjande roll i
deltagarnas lär- och utvecklingsprocess. Den stödjande rollen har i vissa situationer varit svår att hantera. I dessa situationer har betydelsen och medvetenheten av närhet och distans varit viktig för mig (Aagaard Nielsen &
Svensson, 2006; se avsnitt 3.2.3). Deltagarna i min forskning har fysiskt befunnit sig på ett geografiskt avstånd från mig som forskare. Jag har varit
tvungen att resa till arbetsplatserna. Det har bidragit till att jag lättare har
kunnat distansera mig från det som hänt där. Däremot har verksamheten engagerat mig, och jag har en mental närhet till den genom min förförståelse.
Mellancheferna har uttryckt att den stödjande rollen som jag som forskare
haft har varit betydelsefull för deras ledarskap. Den har lett till en personlig
utveckling för mellancheferna och kan ses som en utbildning, menar de. Stödet har även bidragit till en påtaglig och snabb verksamhetsutveckling på
internatskolan.
Genom att det har skett en utveckling av ledarskapet, bl.a. genom att
mellancheferna har blivit mera medvetna och reflekterande över sitt ledarskap, så har även forskningen utvecklats över tid. Den interaktiva forskarrollen har likheter med ledarrollen. Det handlar om att lyssna in, vara lyhörd,
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ifrågasätta och uppmuntra till kritisk reflektion över praktiken. Deltagarna
och jag har gemensamt utvecklats och kommit att se saker på annat sätt. Det
innebär ett brott mot ”common sense”, dvs. vår ursprungliga och begränsade
förståelse i inledningen av projektet (jfr Svensson m.fl., 2007). Det som är
speciellt med en interaktiv forskning är att den kritiska distanseringen inkluderar även deltagarna.

11.4.1 Validitet och trovärdighet
Patton (2002) beskriver ett antal valideringskriterier som är tillämpbara vid
bedömningen av kvaliteten och trovärdigheten i kvalitativa studier. Triangulering ses som en metod som ökar trovärdigheten. Det är framförallt kombinationen av att analysera och jämföra de olika resultaten, som fås genom att
använda flera metoder, som blir intressant i analysen. Det är inte antalet olika
metoder som är avgörande, utan hur de används. I min studie har resultaten
från de olika metoderna analyserats i en interaktiv process med de berörda.
Negativa fall är ytterligare ett valideringsinstrument, enligt Patton
(2002). De negativa fallen, de som inte passar in i mönstret, ger en alternativ
tolkning. I min studie finns det mellanchefer som avviker från den uppfattning som flertalet beskriver. Jag har även genom mitt deltagande i Kompetensstegen fått exempel på mellanchefer som inte ser sig själva som utvecklingsledare. Dessa resultat har varit en tillgång för min egen reflektion och
analys.
Patton tar även upp forskarens trovärdighet och tidigare erfarenheter som
ett verktyg för att bedöma studiens validitet; detta benämns som forskareffekter. Min egen förförståelse har jag analyserat i metodavsnittet (se avsnitt
3.2.5). Jag har även analyserat forskarrollen i metodavsnittet (se avsnitt
3.2.1). I kvalitativa studier, och som i mitt fall en studie med ett interaktivt
förhållningssätt, är forskaren ett verktyg (instrument), enligt Patton (2002).
Forskarens erfarenheter och perspektiv påverkar forskningsfältet. Även forskaren påverkas och förändras under studiens gång. Patton menar vidare att
forskaren inte kan förhålla sig helt objektiv till forskningsobjektet, eftersom
det hela tiden sker en utveckling av kunskaper och erfarenheter. I dessa
sammanhang är reflexiviteten ett sätt att hantera dilemman som forskaren
hamnar i. Reflexivitet är ett brett teoretiskt begrepp, som har stor betydelse
för forskningsprocessen och forskningens giltighet i relationen till praktiken.
De olika synsätten – forskarens dilemman, metodologiska ställningstaganden
och kontextens betydelse i självreflektionen – speglar olika nivåer, där forskaren pendlar mellan närhet och distans. Det handlar om forskarens förförståelse, närhet och distans i samtalen och intervjuerna, den professionella le-
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darrollen och den kontext som mellancheferna befinner sig i (jfr Davies,
1999; Adkins, 2001; Widerberg, 2002).

11.4.2 Genusperspektivet
Det perspektiv och de metoder som forskningen utgår från är styrande för de
data som samlas in och de analyser som görs. I min forskning har jag inte
haft ett genusperspektiv. Det betyder att jag undgått att se och förklara viktiga fenomen. Jag har blivit klar över detta efter hand. Det finns flera förklaringar till att jag inte utgått från ett genusperspektiv.
Jag hade inte detta teoretiska perspektiv med från början. Mellancheferna, som med något undantag var kvinnor, hade själva svårt att se hur genus
kunde förklara deras möjligheter att driva en hållbar verksamhetsutveckling. I
detta avseende kan man alltså se en svaghet med en interaktiv kunskapsbildning, dvs. om den inte fokuserar på svåråtkomliga fenomen. Avsaknaden av
genusperspektiv betyder inte att det är ointressant. Det var dock svårt att tilllämpa, och det måste därför bli en uppgift för min fortsatta analys och för
framtida forskning. I detta avsnitt ska jag lyfta fram några intressanta ingångar och alternativa tolkningar på min forskningsfråga utifrån ett genusperspektiv.
Både i teori och i praktik ses ledarskap oftast som något könsneutralt.
Det innebär att ledarna framställs som att de saknar könstillhörighet. Alternativt har chefer på ett självklart sätt beskrivits som att de är män. De beskrivningar som finns präglas av den könsordning som finns i samhället i stort,
d.v.s. manlig överordning och kvinnlig underordning. Att män ses som självklara i ledarpositioner förklaras med att de är speciellt lämpade och kompetenta för dessa uppdrag och att kvinnor anses sakna de rätta egenskaperna.
Detta resonemang medför att män som chefer blir den rådande normen och
kvinnorna står för det avvikande, menar Wahl (1997).
I vård- och omsorgsarbete är kvinnor i stor dominans och kvinnliga chefer är en självklarhet. Mellancheferna är oftast kvinnor som beslutar över
andra kvinnor. Högre upp i hierarkierna finns männen med betydelsefulla
uppdrag, vars beslut starkt påverkar utformningen av de kvinnliga arbetsplatserna. Även om kvinnorna dominerar till antalet inom den offentliga sektorn
är det männen som har makten och inflytandet över beslutsprocesserna, både
när det gäller driftsfrågor och i utvecklingsarbetet. Kvinnliga mellanchefer
får verkställa de rationaliseringsstrategier som den manliga ledningen utformat, med andra erfarenheter och det privata näringslivet som förebild.
Inom vård och omsorg är mellancheferna oftast kvinnor. De har sällan
några rollmodeller att efterlikna, och de upplever ofta att de är utsatta för
stereotypa könsrollförväntningar från omgivningen. Kvinnliga chefer vill
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dock tona ned maktavståndet mellan dem och medarbetarna. Det finns en risk
att de blir bedömda antingen som okvinnliga eller som dåliga chefer. Det kan
vara svårt att leva upp till dessa motstridiga krav (Ellström, Ekholm & Ellström, 2003).
Den offentliga sektorn är organiserad på basis av rationaliserings- och
managementteorier som kommer från den privata industrin. Mellancheferna
är lojala och försöker följa de politiska ambitionerna, samtidigt som kraven
från personalen och brukarna växer (SOU 1998:4). Manliga politiker kan
föredra kvinnliga mellanchefer, eftersom de är ”lydiga” och lättstyrda (Hedlund 2004, s. 8). Samtidigt som mellancheferna ska klara driftsfrågorna får de
ofta uppdraget att genomföra olika utvecklingsprocesser som politiker och
högre chefer beslutat om. Mellancheferna får sällan det stöd, den tid och de
resurser som de behöver för att arbeta med utvecklingsprocesser på ett långsiktigt och systematiskt sätt. Det finns också en ovana vid att bilda allianser
med makthavare.
I en sådan situation är kvinnliga chefers möjlighet att driva ett processoch deltagarorienterat ledarskap, som innefattar en ansvars- och omsorgsrationalitet, mycket begränsad. I stället tvingas de anpassa verksamheten till en
stark företagisering och en snäv ekonomism (Hedlund 2004, s. 21). Det visar
sig också att kvinnliga projektledare, som drivit ett utvecklingsarbete utifrån
verksamhetens och personalens krav, riskerar att komma i konflikt med
makthavare, och därmed sätta sin karriär ”i pant”. Manliga projektledare
riskerar mindre sällan att hamna i denna situation. Det beror bl.a. på att de
rekryterats externt och/eller att de har en starkare ställning i organisationen
(Svensson m.fl., 2007).
Mellancheferna har i många avseenden orimliga arbetsvillkor, där ambitionen att förena drift- och utvecklingsfrågor i verksamheten blir en omöjlig
uppgift. Forskning har visat att kvinnliga chefer är särskilt utsatta och att de
riskerar sin hälsa. Kvinnliga chefer säger sällan ifrån, utan de genomför de
uppdrag som de fått sig tilldelade även om resurser och förutsättningar saknas. Detta leder till upplevelser av otillräcklighet, något som påverkar både
mellanchefen och medarbetarna i organisationen (Ekberg, 2006; Barajas,
2006).
Kvinnliga chefer har ytterligare ett ansvarsområde som gör att de är extra
utsatta, nämligen ansvaret för hem och familj. Det finns en växande forskning som visar att kvinnor som befinner sig i situationer med krav från olika
håll ofta utvecklar utmattningssyndrom (Ekberg, 2006).
Jag har sett exempel på betydelsen av genusperspektivet i min studie,
men jag har inte använt det i min analys, eftersom jag inte samlat data utifrån
detta perspektiv från början. Exemplen har handlat om kvinnornas begränsade möjligheter att påverka manliga överordnade strukturer, konsekvenser av
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ekonomiska styrprinciper för kvaliteten, kortsiktiga besparingskrav, ojämlika
maktrelationer, inslag av härskartekniker m.m. Genusperspektivet är väsentligt och därför är det en viktig uppgift för min framtida forskning att fördjupa
ett genusperspektiv på mellanchefer som utvecklingsledare.

11.5 Behov av fortsatt forskning
I detta avsnitt kommer jag att lyfta behovet av fortsatt forskning på området.
En central utgångspunkt har varit att sätta in forskningen i ett större sammanhang, framförallt i ett organisatoriskt och historiskt perspektiv.
Genomgående går det att utläsa av historiebeskrivningen att mellancheferna inte haft någon framträdande roll i någon av teorierna om hur utveckling bör bedrivas. I och med att mellancheferna inte synliggörs i teorierna blir
deras handlingsutrymme i utvecklingsfrågor ytterligare begränsat.
Ett troligt antagande är att bristen på hållbarhet i organisatoriska utvecklingsarbeten kan ha att göra med att mellancheferna inte involverats. Förändringarna har ofta drivits ”vid sidan av linjen”, och de har ofta organiserats i
form av kortsiktiga projekt. Båda sakerna kan förklara att utvecklingsarbetena sällan blir hållbara.
Hur ett hållbart utvecklingsarbete ska organiseras och vilka förutsättningar som krävs vet vi en del om (se bl.a. Stjernberg 1993; Svensson m.fl.,
2007). Kunskapen gäller viktiga pusselbitar – i form av ledningsstöd, delaktighet, partsamverkan, en koppling mellan utvecklings- och driftsfrågor, extern samverkan m.m. Hur dessa ”pusselbitar” ska passas ihop och vem som
ska göra det, vet vi dock mindre om.
Jag hoppas att jag bidragit till att visa på hur mellancheferna kan ha en
viktig roll i att ”lägga pusslet” eller, rättare sagt, att vara med och organisera
detta arbete. Det krävs en närhet, en daglig samordning, en analysförmåga, en
framförhållning, ett ständigt lärande och en kritisk reflektion, dvs. en förändringskompetens som är ständigt närvarande. Det är svårt att se att ett hållbart
utvecklingsarbete kan drivas utan ett aktivt engagemang från mellanchefernas
sida.
Hur det ska gå till och vad som krävs för att mellancheferna ska klara
detta har jag gett några exempel på. Hur pass generella dessa resultat är, och
om en sådan utvecklingsstrategi kan fungera i andra miljöer, det ger min
forskning inget svar på. Det är en uppgift för en framtida forskning, som jag
menar kan främjas av en tvärvetenskaplig och interaktiv ansats. Min forskning kan ses som ett bidrag till fortsatta studier inom ett intressant område,
där det funnits en omfattande forskning, men utan denna ingång

229

Kapitel 11 Slutsatser och diskussion

11.6 Den praktiska nyttan av forskningen
Projektet ”Arbetsplatslärande inom vård och omsorgssektorn” initierades av
parterna på arbetsmarknaden. Deras ambition var att bidra till en hållbar utveckling. På ett par arbetsplatser har en långsiktig utveckling påbörjats eller
förstärkts. Om den blir hållbar eller inte är för tidigt att bedöma. Men vilka
mer generella och praktiska slutsatser kan man dra av min forskning? Hur
skulle mina resultat kunna tillämpas i andra kommuner och landsting?
Jag ska ge ett exempel som bygger på en dialog med en stadsdel i Stockholm, som ville ha hjälp med att utveckla en organisation för hållbar utveckling. Det förslag som presenterades bygger på att mellancheferna får en central roll i utvecklingsarbetet. Det var ett sätt att bryta med den tradition som
fanns, där projekt initierades på löpande band av personal i staben och externa konsulter. Bara inom äldreomsorgen fanns ett tjugotal projekt, men inget
bedömdes vara hållbart av de ansvariga cheferna. Förslaget såg ut på följande
sätt:
Varje enhet får en utvecklingsresurs i tid, t.ex. motsvarande två veckotimmar, som de själva ansvarar för att ge innehåll och utformning. Chefer,
anställda och brukare formulerar tillsammans en strategi för fördelningen av
tiden på olika aktiviteter och med olika deltagare. Tiden ska användas till att
utveckla och förändra verksamheten utifrån de behov som finns. Arbetet ska
vara långsiktigt, fokuserat och ske på ett systematiskt sätt.
Varje enhet gör en inventering över verksamhetens behov, samt en analys av medarbetarnas kunskaper och färdigheter i relation till verksamhetens
behov. Den individuella målsättningen diskuteras och planeras i medarbetarsamtal. Det måste vara tydligt att individens utveckling ska gå hand i hand
med verksamhetens krav, som formuleras i dialog med förvaltningsledning,
brukare och politiker.
Utifrån denna analys (på individ- och verksamhetsnivå) görs en planering
av utvecklingsarbetet för ett år i taget. Varje enhet disponerar över den öronmärkta tiden, men det krävs att de ger argument för valet av aktiviteter, följer
upp resultaten och delar med sig av erfarenheterna.
Projektmedel är välkomna, eftersom de kan bidra till att den avsatta tiden
kan tillföras extern kompetens eller användas för samarbete utåt. Ett långsiktigt utvecklingsarbete kan dock inte stå och falla med att projektmedel tillförs
en organisation.
”Vad händer då med oss?” var en fråga som ställdes av de utvecklingsansvariga i stadsdelen. Verksamheten är ju inte till för dem, men de kan ändå
komma att behövas, även när ansvaret ligger på mellancheferna och medarbetarna, dvs. i linjeorganisationen. De centrala utvecklingsenheterna får en annan roll, nämligen att stödja personalen på olika enheter. De kan stödja linjen
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i att formulera utvecklingsplaner och hjälpa till med att följa upp och analysera resultaten av insatserna. De utvecklingsansvariga kan hjälp till med att
söka projektmedel externt och visa på vad som händer på annat håll.
Med en integrerad utvecklingsorganisation, där mellancheferna har en
central roll, så blir det lättare att driva en utveckling som bygger på en lokal
efterfrågan underifrån, där medarbetarna upplever en större nytta med utvecklingsarbetet.
Erfarenheterna från projektet när det gäller forskningsstöd, nätverkssamarbete, partsamverkan och utbildning i nya former är andra exempel på den
praktiska nyttan av min studie. Kunskaperna har redan förts in i flera andra
projekt och nationella utvecklingsprogram, men det är för tidigt att säga något om vilken långsiktig betydelse de kommer att ha. Jag ska ge några exempel på hur resultaten från projektet spridits.
Det har funnits ett stort intresse för lärande och utvecklingsfrågor, inte
minst från de centrala parterna i projektet. Trygghetsfonden, som finansierat
projektet, har spridit kunskaperna vidare via sin Idébank, en IT-länk på hemsidan (www.idebanken.nu), som presenterar olika projekt och utvecklingsarbeten. Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Kommunalarbetarförbundet har på samma sätt använt projektet som referens i frågor som rör
verksamhetsutveckling och arbetsplatslärande. Det har även publicerats en
slutrapport som har spridits genom de centrala parternas informationsorgan.
Det finns ett stort intresse i landet för dessa frågor, och jag har medverkat
på flera seminarier och föreläsningar på temat ”Kan mellanchefer leda och
driva utvecklingsarbeten”. Jag har även varit på flera universitet och föreläst
för studenter inom Socionomprogrammet vid åtskilliga tillfällen.
Socialdepartementet har beviljat pengar i Kompetensstegen för kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre, genom
kompetensutveckling av personal. Jag finns med i en forskargrupp i Kompetensstegens försöksverksamhet, som studerar mötet mellan formellt och informellt lärande, integrering av individuellt och organisatoriskt lärande samt
validering som en integrerad del i verksamhet. Resultaten från min rapport
finns inlagda i Kompetensstegens betänkande (SOU 2007:88). Resultaten har
även analyserats och spridits genom interaktiva processer i Kompetensstegens olika aktiviteter (se även Larsson, 2007).
Örebro Läns Landsting gör en stor satsning för sin personal, ”Metodutveckling för arbetsplatsbaserat lärande”, där APeL-FoU finns med som en
stödjande part i deras utvecklingsprocesser. Jag har medverkat och redovisat
min forskning vid olika seminarier som ingår som en del i ett försök att organisera ett hållbart utvecklingsarbete. Den största praktiska nyttan av forskning är troligen de lär- och utvecklingsprocesser som initierats, både på lokal
och på nationell nivå. Min fortsatta forskning utgår från dessa kontakter, och
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förhoppningsvis kan den stödja dessa utvecklingsprocesser, som verkar ha en
stark kraft och som röner ett stort intresse.

232

Summary

Summary
Middle managers who implement changes –
prerequisites for sustainable development efforts within healthcare and caring
Introduction
The healthcare and caring sector is an important component of the publicly
financed welfare system. It is a subject of extensive media interest and civic
interest. Changes in the welfare system affect not only those who avail themselves of these services, but also affect those working within this area of activity. At the same time this implies new prerequisites for, and demands on,
those leading activity areas within the welfare system. A large portion of the
changes are concerned with improvements in efficiency and that the healthcare and caring sector should become a more attractive employer; which requires an ability to nurture and develop competence and new working practices (Wallenberg, 2004; Wolmesjö, 2005).
An important issue is how changes should be implemented in order to
have an impact on daily activities and in order for them to be sustainable.
Traditional strategies – both attempts at driving change from the top down
and from the ground up – have not been successful (Svensson et al, 2007).
Middle managers in healthcare and caring have traditionally had the responsibility for leading activity areas that should be both cost-effective and that
have a quality demand. They have the responsibility for ensuring that the
users/patients needs are fulfilled as well as having responsibility for their
colleagues working environment. Currently there are also clear demands for
their activity areas to develop and to be able to accommodate new and unknown future requirements. Responsibilities for development issues traditionally lie with managers higher up in the hierarchy and are not pronounced
for the middle managers, which makes their powers of authority and resources in these matters strictly limited.
In my dissertation the middle managers within healthcare and caring and
their opportunities for driving development activities are analysed. What
prerequisites do the middle managers have for actively driving sustainable
development activities within healthcare and caring?
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In the dissertation the organisational perspectives are central, where the
middle managers’ formal and informal prerequisites for structuring a developmental activity are placed in the spotlight.
My research has been carried out within the framework of an expansive
national R&D project, where the aim has been to create a sustainable operational development, i.e. to achieve results that also lead to long-term effects
within the activity area.

Description of the R&D project
The aim of the national development project which I participated in as a researcher was to work on a sustainable development effort, which used a
broad participation of employees and managers as a foundation. Eight workplaces from a total of six regions participated. The Swedish Municipal Workers Union commissioned the project in collaboration with the Swedish Association of Local Authorities and Regions, and carried out, together with
APeL-FoU 33 the long-term development effort with research support. The
project was named ”Arbetsplatslärande inom vård och omsorgssektorn –
arbetsgivare och arbetstagare i samverkan kring lokal metodutveckling”
(Workplace learning within the healthcare and caring sector – employers
and employees in cooperation concerning local method development).
The project was common to all parties and had as its foundation a mutual
learning collaboration in the form of a network among the workplaces involved. The starting point was a local responsibility, where the individual
workplaces should drive a development effort, with support provided by the
project. The support came partially from the central partners (The Swedish
Municipal Workers Union and the Swedish Association of Local Authorities
and Regions) and partially from the R&D centre – APeL-FoU (see
www.apel-fou.se). I have worked with research support together with those
responsible for the developmental efforts at APeL-FoU for approximately
four years.
The R&D project was financed by the fund Trygghetsfonden. The project
was led by a steering group which had representatives from the Swedish Municipal Workers Union and the Swedish Association of Local Authorities and
Regions, APeL-FoU and Trygghetsfonden. The steering group had a coordinating function for the planning, follow-up and spread of information and
met four times annually.

33

APeL-FoU is a regional centre for research into and development within workplace learning and is physically located in Lindesberg (see www.apel-fou.se).
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The aims and questions addressed by the dissertation
The overall aim of my research is to describe, analyse and discuss those organisational and inter-organisational conditions which are important for the
enablement of middle managers to drive sustainable development within the
activity area. I also study the interaction between organisational and interorganisational conditions coupled to the change competence of the middle
managers.
Within the framework of the general aim I have chosen to formulate the
following set of questions:
• Which organisational prerequisites, in the form of obstacles and opportunities, are the middle managers faced with when organising development within the activity area?
• How do the middle managers work to drive development within the
activity area at the local workplace?
• How have the projects efforts (activities) worked in giving the middle managers an understanding of the inter-organisational prerequisites for driving development within the activity area?
• Which competences in dealing with changes are required in order for
a middle manager to be able to drive a sustainable development effort?

Method
The study can be described as a qualitative study with an interactive research
approach. The qualitative research has a factual and an interpretive angle and
the studies are directed to that which happens over time i.e. it is the processes
that are focused on (Merriam, 1994).
My method has been based on an interactive type of relationship, where
the aim has been to create a joint learning between the participants and researchers during the entire research process – from problem formulation to
analysis and circulation of the results (Svensson & Aagaard, 2006). The aims
have been twofold – partially to support development practically and partially
– and primarily – to provide improved theory development (Svensson et al,
2002).
There have primarily been six middle managers that I have interviewed
and followed in-depth. The others who have participated in the project, approximately 30 people, have served as further interpretation and validation
subjects for the material I have obtained in interviews and in reflective per-
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sonal memos. They have also functioned as questioners and critical evaluators of the basic material.
In the study a combination of different research methods (triangulation)
have been used to enable a number of actors to be involved in the research
process and to be able to access a difficult to grasp knowledge from different
approaches (Bryman, 2002). Triangulation is a method which increases the
reliability of the research results in that a number of methods and respondents
are used and can strengthen the credibility of the results (Jensen, 1995). The
methods that I have used in my study are interviews, critical incident, reflective-PMs (within the framework of leadership education), auscultation, dialog
seminars, analytical and reflective seminars. A common analysis of the research results has taken place through collaboration between parties in the
project’s different activities. A common reflection and analysis has been carried out in these forums. Members of other professions, union representatives, members of the steering group and so on have contributed and shared
their experiences and knowledge concerning development efforts, with a
focus on leadership. Examples of these activities are national seminars, steering group meetings and informal conversations.
The ontological and methodological starting points in the study are inspired by pragmatism and by critical realism. Pragmatism can function as an
interpretation framework for a research which is based on experience and
which attempts to equate relations. The practical realities become the starting
points for the theoretical work. The theory can serve as a guide for theoretical
development, but cannot mechanically steer it (Svensson et al, 2002).
The critical realism is a valuable complement to pragmatism (Danermark, 2003; Svensson et al, 2002). The critical realism emphasizes that there
are strong mechanisms within the community that affect the actors independently of their knowledge of these mechanisms. An important task of the research is to reveal these mechanisms and explain how different conditions
(structures, patterns, systems of rules) within the community limit or enable
people’s actions (Svensson et al, 2002; Danermark, 2003).
Abduction is a central concept in the research process. This means that
science should not only describe but should ”newly describe”, discover context and provide new meanings for that which is taken for granted. The phenomenon under study is placed in a new context in order to obtain a deeper
understanding. Abduction is about switching between empirical and theoretical in a long-term knowledge gathering process, where variations in perspective and analysis levels give new explanations (Danermark et al, 2003;
Svensson et al, 2002).
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My contribution to theoretical development
My research has not aimed to describe in detail or analyse what has occurred
at the individual workplaces, but my aim has instead been to identify important mechanisms for a sustainable development effort. The starting point has
been to examine if middle managers can play an important role in this work. I
show that I have obtained support for this proposal, but that certain prerequisites must exist or be created. It is here that my organisational perspective
and a process view of the development effort come in (see figure 1). Learning
processes are seen as essential for creating sustainable development, i.e. so
that the result should even lead to long-term affects (see figure 1). It is not
about achieving quick solutions, but instead requires a conscious and systematic effort with broad involvement and active management support in order to
achieve long-term affects, as well as requiring external support for learning
and reflection. An interactive research can be included in this support.
In figure 1 some of the important prerequisites for enabling middle managers to organise a sustainable development effort are illustrated. The figure
can be said to summarise the most important conclusions of my research.
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Prerequisites

Learning Processes

External support
Interorganisational
level

Learning network

National partnership

Results
Development of
new perspectives
Critical reflection

collaboration
Research support
Outward collaboration
Common
knowledge
gathering
New organisational solution

Management support
OrganisationalCombined operations and
level
development

Improved effectivity
Higher quality
User/patient perspective

Organisational culture
Organise learning and
development
processes

Reflection and learning
Utilize colleague’s
knowledge
Participation
Room/time resources for action
Partner collaboration

Individual level Change competence

Competence
development

Increased influence
Job enrichment
Expansion of job activities
Analytical thinking

Figure 1. Analysis model showing the prerequisites for middle managers to drive
sustainable development efforts.

Figure 1 at the same time demonstrates how middle managers can acquire a
new and stronger role in the organisation of the development effort compared
to the traditional management and organisational development theories,
where middle managers are seldom highlighted or seen as implementers of
leadership strategies. The concepts in figure 1 are well known from previous
research and in this respect I have not contributed anything new. What I have
instead attempted to do is show the connections between factors at different
levels using concrete development processes, which are further seen in a new
light through the common knowledge gathering in the interactive research.

Prerequisites for sustainable development efforts
An interactive research can provide support for the participants to create a
sustainable development effort (Svensson et al, 2007). The term sustainable
development comes originally from the area of the environment and envi-
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ronmental politics, but has been expanded to apply to organisational development. Sustainable can be defined within working life as operations and
processes that should create and recreate human resources rather than exhaust
them. This means that a resource perspective is needed, i.e. that demands
over the long-term are in balance with the available resources. A sustainable
developmental effort requires support from the highest management, a broad
participation among those affected and the involvement of the line managers.
It is only then that the results of the project will lead to long-term effects, i.e.
will be integrated into the activity area and into the development strategies
(Svensson et al, 2007).
The role of the middle manager in a sustainable development
effort
My research demonstrates the importance of involving the middle managers
in, and giving them a responsibility for, the organisation of a development
effort. My results are confirmed to a certain extent by those of previous research. The middle managers play an important role in several aspects, states
Drakenberg (1997), and their judgments, interpretations and prioritisations
affect the content of the activity area. Despite this the middle managers are
seldom given a central or strategic role in development efforts. The picture
that earlier research presents is divided. One image is that middle managers
are passive implementers of decisions that are taken by higher managers
(Hagström, 1991; Henning, 2000; Sundin, 1998; Wallenberg, 2004; et al.).
The other image shows that they can have a strategic role in sustainable development efforts (Mantere, 2007; Vogler, 2007; Briggs, 2005).
A couple of the workplaces in my study demonstrate that middle managers can be the “engine” in the local development efforts and create better
prerequisites for this to be sustainable. Included in the middle managers
competence for change are an ability to understand others, to give support
under different phases, to ensure that time for development is given priority
and to ensure that they have the mandate of management and politicians. The
middle managers are close to their co-workers and through their leadership
can influence and change opinions so that these become more developmentally oriented. My research demonstrates that the middle managers – with the
support of the management and together with their co-workers – can contribute to the creation of a culture which is permissive at the place of work and
which is beneficial to learning and innovation.
A development effort that is driven by the middle managers can be more
sustainable than those initiated by management or consultants. It is easier for
the middle managers to integrate operational and developmental change is-
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sues, i.e. to create a balance between the logistics of production and development (Ellström 2001). Through their leadership the middle managers can
use and create room for action within the activity area for development issues
by ensuring that time and resources are utilised in an effective manner. The
example from the hospital in Skövde demonstrates that it is possible to create
room for reflection and change initiatives even within a strictly rationalised
organisation. At Dammsdal it was only after the managers got to grips with
the time available for development (two hours a week) that things started to
happen within the activity area. Then there was almost an explosion in learning processes.
My investigations have also shown that there are a number of obstacles
for such a development; something that is confirmed by previous research.
The interplay between the professions has been demonstrated to be a big
problem at a number of the workplaces (Rönnqvist, 2001; Lindgren, 1992;
Bang, 1999). How have the middle managers dealt with this obstacle? The
middle managers say that the interplay is easier if the focus of the work lies
on the users/patients and that the working practices are process directed, i.e.
that everyone works together with a common goal and are not concentrating
on individual work tasks. A high degree of participation of all of the personnel can counteract such type of professional resistance. Central for all of the
middle managers has been the utilization of the knowledge of their coworkers and to stimulate continuous learning between colleagues, both day to
day and by formal education. The middle manager’s possibilities of influencing the highest management are however limited.
In order to drive an organisational developmental effort, a co-operation
”outward” (with other organisations, researchers, national actors etc.) can
function as a support for the middle managers. The inter-organisational activities in the project have contributed to a number of middle managers being
able to start and complete development processes. The inter-organisational
collaborations have even given the middle managers an expanded competence for change and new contacts that they can utilize in a future development effort.
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External
contacts

Activity area level

Employees under
management level

Figure 2 Prerequisites for middle managers to drive a sustainable development effort

Figure 2 summarises the results that my research demonstrates, namely that
the middle managers have a meaningful role in the organisation of and in
driving development within the activity area that is sustainable over time. For
the development effort to be sustainable a combination of a strategy of support from the bottom up and support from the top down is required, where
participation, innovation and legitimacy are included. The middle managers
can tie together the strategies ”from above” and ”from the grass roots”, as it
is they who know the operational activities. The middle managers can perform a vertical integration function by functioning as a ”channel” to the top.
They can increase the longevity of the development processes that are driven
from the ground up by gaining approval from the top. The middle managers
can even perform a horizontal integration function by balancing the operational and development organisation, getting the line organisation and management to cooperate in an equal manner, as well as by working with developmentally oriented learning and reflection in the daily activities. My research also shows the importance of the informal support in the form of external contacts and dialog with other middle managers.

Need for continued research
In this section I will highlight the need for continued research in the area. A
central starting point has been to establish the research within a larger context, especially from an organisational and historical perspective.
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Throughout the historical description it can be understood that middle
managers have not had a prominent role in any of the theoretical undertakings about how development should be carried out – encompassing Scientific
Management to Lean Production. Due to the fact that the middle managers
are not clearly apparent in the theoretical process their room for action in the
development issues is additionally constrained.
We know something about how a sustainable development effort should
be organised and which prerequisites are necessary (see amongst others
Stjernberg, 1993; Svensson et al, 2007). The knowledge concerns important
pieces of the puzzle – in the form of support from higher management, participation, collaborations between parties, a coupling between development
efforts and operational issues, external collaborations and so on. We know
less however about how these “pieces of the puzzle” fit together and who
should carry this out.
I hope that I have contributed to demonstrating how the middle managers
have an important role in “solving the puzzle”, or, more accurately stated, to
be part of the organization of this work. It requires a close proximity, a daily
co-ordination, an ability to analyse, forward-planning, a continuous learning
and a critical reflection, i.e. a continuous competence for change. It is difficult to see that a sustainable development effort can be driven without an
active involvement on the part of the middle managers. The difficulties are
numerous and must be more clearly illuminated by continued research, where
a gender perspective is necessary. The question is what room for action can a
female middle manager have within a hierarchy and male dominated organisation, where rationalizations are increasingly frequently driven from the top
down, short-term and with traditional efficiency criteria as a basis.
I give some examples of how things should be carried out and what is required in order for the middle managers to achieve this. My research does not
give an answer to how generally applicable these results are and how such a
development strategy can work in other environments. That is a task for future research, which I believe can benefit from a cross-disciplinary and interactive effort. My research can be seen as a contribution to continued studies
within an interesting area, where there has existed extensive research, but has
lacked this approach.
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Beskrivning av arbetsplatserna
Åtta arbetsplatser har deltagit i projektet med egna lokala utvecklingsprojekt. Fyra av dessa har jag följt mera ingående och de har medverkat i min
forskning. Dessa arbetsplatserna beskrivs mera utförligt i kapitel 6. Det är
Vansbro kommun, äldreomsorgen, med två arbetsplatser, en inom hemtjänsten och en är ett särskilt boende. Den andra arbetsplatsen är en internatskola
för ungdomar med autism och Aspergers syndrom, Dammsdalsskolan; som
drivs av landstinget. Den fjärde arbetsplatsen är en avdelning och en mottagning på Kärnsjukhuset i Skövde. Några av arbetsplatserna har varit mera
aktiva i projektet än andra. Jag kommer att beskriva de olika projekten kortfattat, de som har deltagit i forskningen och en beskrivning av deras utvecklingsprojekt. De övriga arbetsplatserna som deltagit i projektet kommer också
att nämnas.

Äldreomsorgen i Vansbro
De verksamheter i Vansbro som är med i projektet är ett hemtjänstområde och ett Särskilt boende inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen i Vansbro
kommun har satsat på att utbilda 26 stycken trainees. Det är undersköterskor
som varit med i ett friskvårdsprojekt tidigare och som nu har fått extra utbildning för att arbeta med arbetsmiljö och friskvård på sina respektive arbetsplatser. I projektet har dessa personer ett utökat ansvar gällande arbetsplatslärande, både det informella och formella lärandet, och de arbetar bl.a.
med kvalitetsarbete och hälsofrågor. Vansbro kommun hade fått Mål 3 pengar för att kompetensutveckla sin personal. Kommunen har gjort en behovsinventering över vilka utbildningar som kommunens äldreomsorg är i behov
av. Lärcentrum i Vansbro har fått i uppdrag att upphandla den formella delen,
bl.a. utbildning inom demens, palliativ vård, psykiatri, ortopedi mm. En första planeringsträff för samtliga trainee ägde rum i oktober 2003 och sedan
följde utbildningsstarten i november då personalen från olika servicehus,
äldreboenden och hemtjänstgrupper fick del av utbildning i omgångar fram
t.o.m. våren 2005. För att fånga upp frågor, idéer och initiera reflektion kring
det deltagarna får del av under utbildningarna fungerar alla trainee som
”bollplank” och utvecklingsstöd ute i verksamheterna.
I övrigt finns det en styrgrupp för projektet bestående av några enhetschefer, facklig representant, utbildningsanordnaren Lärcentrum Vansbro m.fl.
I den styrgruppen finns APeL med som ett externt stöd. Projektet har påverkats av en omorganisation som innebär att den person som tidigare var socialchef inte längre är kvar på sitt uppdrag. Den tidigare socialchefen var tidigare mycket aktiv i projektet och hade en viktig roll i styrgruppen.
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Dammsdalsskolan i Vingåker
I Vingåker finns en internatskola som är specialinriktad för elever med
autism och Aspergers syndrom. Projektet är inriktat mot kompetens- och
verksamhetsutveckling i bred bemärkelse. Personalen använder sig av en
metod som kalls Teacch metoden, en metod som är specialanpassad till ungdomar med autism och metoden kommer från USA. All personal har fått
utbildning i metoden. Det finns konflikter mellan de som vill arbeta enligt
teacch metoden och de som vill bevara det gamla arbetssättet. Tidigare var
det lärarkollegiet som var den personalgrupp som var i auktoritet och bestämde, numera har det skett en förändring, behandlingspersonalen har fått
mera att säga till om, eftersom skolan och fritiden bedöms som lika viktig för
eleven, och de arbetar för att det ska vara lika förhållande mellan dessa grupper avseende makt och inflytande.
En av enheterna har bl.a. startat ett nytt boende och flyttat ut verksamheten från skolområdet till en byggnad mitt i samhället. I det nya boendet bor
elever som har autism/Aspergers syndrom samt tilläggshandikapp. Den nya
enheten arbetar med att integrera skola och boende, personalen arbetar både
som skolassistent och behandlingspersonal. Det nya arbetssättet är flexibelt
och ska anpassas efter hur eleven mår, vad de orkar och hur motiverade de är.
Det kan t.ex. innebära att eleverna arbetar med skolarbete på helger och kvällar. Elevens livskvalitet är en bärande princip, pedagoger och behandlingspersonal planerar tillsammans och genomför arbetet utifrån tre teman, samhällsträning, boendeträning och arbete. Det nya arbetssättet ger personalen
möjlighet att vara mera delaktiga och ta ett eget ansvar för verksamheten och
det ställer större krav på dem att vara flexibla och kunna samarbeta med varandra över yrkesgränserna.

Kärnsjukhuset i Skövde
Vårdavdelningen öppnades hösten 1999 med ett särskilt ansökningsförfarande för personal som ville arbeta på den nya avdelningen, och det fanns
stora möjligheter att välja personal med rätt kompetens. Den nya avdelningen
kan ta emot fjorton patienter. Flertalet av platserna utnyttjas för patienter med
komplicerade bensår och fotsår, men därutöver omhändertas också patienter
med hudsjukdomar som kräver slutenvård, samt patienter som fodrar kärlkirurgisk rekonstruktion utan att ha fotsår, samt diabetespatienter med svårläkta
sår. 2002 fick avdelningen och mottagningen en gemensam vårdföreståndare.
Målsättningen med att ha samma chef var att få en ökad flexibilitet avseende
bemanningen, få till stånd ett ökat utbyte av kunskap mellan de olika enheterna samt få en ökad dynamik på mottagningen eftersom det är en liten personalgrupp.
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Deras projektarbete innebär att minska klyftan mellan olika personalkategorier både inom enheterna och mellan mottagningens och avdelningens
personal. Målsättningen är också att läkarna ska bli mer delaktiga i omvårdnadsarbetet och ta ansvar för och bidra till utvecklingen av den verksamheten. Personalen är på bred front involverade i utvecklingen och har stor delaktighet i hur man vill utveckla sina yrkesroller, sitt samarbete med varandra
och förändra organisationen så att man på ett mer kvalificerat och effektivt
sätt kan tillgodose vårdtagarnas behov. Utifrån verksamhetens behov har
personalen utvecklat sina yrkesroller och fått nya arbetsuppgifter. För att
klara de nya utmaningar som de nya arbetsuppgifterna innebär har personalen
bl.a. fått del av utbildningar som arrangerats både internt och externt, handledning, lärande kolleger emellan samt genom att pröva i praktiken. Konkreta
resultat av utvecklingsarbetet visar sig bl.a. genom ökad patientgenomströmning, kortare vårdtider, minskad sjukfrånvaro och minskad personalomsättning.

Lindesbergs lasarett
Ett stort antal anställda har hittills erbjudits kompetenshöjande insatser
på arbetsplatsen genom distansstudier i det egna lokala Lärcentret - Kompetenscentrum Uggl@n. Diskussioner förs om att förlägga gymnasieskolans
omvårdnadsprogram till Kompetenscentrum Uggl@n. Genom kontakter via
APeL-FoU har verksamheten vid kompetenscentrum följts upp av studenter
vid Örebro Universitet under våren 2004. Syftet med den studien är främst att
fokusera på frågan hur de kompetenshöjande insatserna kan nyttogöras i
verksamheten på lasarettet. På vilket sätt kan personalen få använda sina
nyförvärvade kunskaper? Hur kan organisationen utvecklas i takt med att
personalen förvärvar nya kunskaper? osv.
Som ett indirekt resultat av kontakterna mellan Kompetenscentrum
Uggl@n och APeL-FoU har ett samverkansavtal undertecknats mellan Lindesbergs lasarett och sjukhuset i Ormskrik i England. Utbytet syftar till att
utveckla ett lärande mellan verksamheterna och ett ömsesidigt och kontinuerligt lärande mellan personal.
Från Lindesbergs lasarett har även två mellanchefer från två vårdavdelningar deltagit samt två fackliga representanter.

Arvika kommun
Ett valideringsprojekt är igång på ett av kommunens äldreboenden Gunnebo där 70 personal arbetar för ca 30 vårdtagare. Syftet med valideringen är
att uppgradera erfarna sjukvårdsbiträden till den kompetensnivå de egentligen
har, samt att kunna effektivisera utbildningen till undersköterskor genom att
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deltagarna inte behöver läsa in det de redan är kunniga på. Ytterligare ett
syfte är att synliggöra den kompetens som finns för att kunna ta tillvara den
bättre. För att genomföra försök med validering sker en samverkan mellan
kommunen och ANC- Arvika Näringslivs Centrum. Vid ANC arbetar bl.a.
erfarna vårdlärare som tagit fram en valideringsmodell. I modellen ingår exempelvis tester av kompetens i reell miljö genom så kallad ”skuggning”.

Landstinget Kronoberg
Inom Landstinget Kronoberg pågår två projekt inom ramen för Vård- och
Omsorgsprojektet. Det är dels ”Age management +55” där mycket aktiviteter
har genomförts samt projektet ”Hälsosamma arbetstider”. För båda dessa
projekt gäller att de är förankrade i högsta ledningen. Landstinget Kronoberg
har även utvecklat ett samarbete och idéer från Lindesbergs lasaretts Kompetenscentrum.

Landstinget Västernorrland/Sollefteå sjukhus
Här är fokus på att utveckla en KY - utbildning för steriltekniker, i så fall
den första i sitt slag i landet. De har avsatt ca.300 000 kr för detta. Kommer
inte att medverka via nationella träffar, etc. framöver.

Karlskoga lasarett
Karlskoga lasarett har inte vid flera tillfället försökt att komma igång
med ett utvecklingsprojekt men har inte lyckats. Det har funnits en kontakt
mellan ApeL-FoU och Karlskoga lasarett under hela projekttiden och flera
försök har gjorts för at få en mer aktiv medverkan i projektet. En facklig representant från verksamheten deltog på utbildningen ”Lärande ledarskap”
som arrangeras av ApeL-FoU/Arbetslivsinstitutet under 2004. Två utvecklingsledare har funnits med på några av de nationella konferenserna samt på
avslutningskonferensen. Det har funnits svårigheter med att få kontakt med
den operativa verksamheten, flera försök har gjorts men har blivit avbrutna
på grund av bristande intresse från arbetsplatserna. Kontakten med arbetsplatserna har skett genom utvecklingsledarna.
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Frågor till ledare i projektet
Arbetsplatsnivå:
Kan du beskriva din verksamhets organisation, personalbemanning och förhållande till övriga enheter inom ert verksamhetsområde?
1. Kan du beskriva din ledarroll i organisationen och i projektet?
Hur ser du på dina möjligheter och hinder.
2. Hur blev du chef?
3. Hur ser du på uppdraget?
4. Vad är viktigt för dig i din ledarroll?
Varför är det viktigt?
Stämmer de överens med de övergripande målen? Vad vill du
uppnå?
Vilka utmaningar / svårigheter ser du i ledarrollen?
5. Vilka fördelar/nackdelar ser du med att arbeta i en politiskt
styrd organisation?
6. Hur lägger du upp ditt arbete när du arbetar med förändringar
och utveckling (i projektet?)
Vilka krav önskemål kommer uppifrån / underifrån
Hur gör du? Hur kommer förändringarna till stånd?
Vad är viktigt?
Har du någon strategi?
Vilka mål och bärande idéer har du för utvecklingsarbetet
7. Hur arbetar du med personer som inte är motiverade?
8. Kan ledaren organisera ett lärande (ledarskap) på kollektiv
nivå?
Vad bör man tänka på i så fall?
Olika förutsättningar för olika grupper (yrkesgrupper) och intressen mm.
Hur bör Samverkan, delaktighet, påverkan i beslutsfattande se
ut.
Hur ser den interna kommunikationen ut i ert projekt?
Hur upplever du att relationen fungerar mellan den övergripande administration och verksamheten?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

Hur tänker du när det gäller:
Hur ser du på kompetensfrågor för personalen? Utbildning/
lärande i arbetslivet/ lära av varandra
Hur kombinerar du det informella - formellt lärande så att det
blir ett utvecklingsinriktat lärande?
Hur återförs lärandet till det dagliga arbetet, informella/formella lärandet?
Hur ser du på balansen mellan anpassnings – och utvecklingsinriktat lärande
Hur ser du på det Individuellt lärande - organisatoriskt lärande?
Hur tänker utifrån din ledarroll avseende begreppen delaktighet, samverkan, påverkan, beslutsfattande, intern kommunikation, information och stöd från ledningen.
Hur arbetar ni med avvägningen mellan personalens intressen
och patienternas/brukarnas behov.
Vilket stöd har du i ditt ledarskap på hemmaplan? (Nätverk,
enhetschefsträffar, reflektionstid mm)
Vilka drivkrafter/mål/visioner har du för verksamheten när det
gäller ditt ledarskap? Utifrån vad och Varifrån har du fått dessa?
Vilket angreppssätt har du för att komma dit?
Regional nivå:
Finns det någon arbetsplats i projektet som verkar intressant?
Hur kan man organisera lärandet mellan dessa arbetsplatser,
skapa kontakter? Tänk fritt, hur kan man göra?
Vad krävs i form av ledningsstöd för att lärandet i nätverk ska
få effekter på lärandet på arbetsplatsnivå?
Kan man ha utbyte av de andra ledarna/cheferna i projekten? I
så fall på vilket sätt, hur kan det organiseras?

Nationell nivå:
1. Vad händer på de nationella träffarna? Hur förbereder ni träffarna samt, hur följer du/ni upp dessa? För- och efterarbete.
2. Hur använder du Landstingsförbundet/Kommunförbundet och
Kommunal?
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3. Har du uppbackning på din ordinarie arbetsplats? Kan du beskriva på vilket sätt?
4. Kan den nationella projektorganisationen vara ett stöd för den
enskilda arbetsplatsen utveckling av lärprocesser?
Rita upp det projektet som du arbetar i:
Vilket stöd behövs, vilka hinder finns som du ser det?
Är du intresserad av att gå ledarskapsutbildning om det anordnas i projektet?

261

Bilaga 3

Frågor till mellanchefer på Dammsdal
1. Hur länge har ni arbetat som chefer på Dammsdal?
2. Vilken utbildning har ni och tidigare erfarenheter?
3. Hur ser ni på utvecklings- och förändringsarbete? Finns det
skillnader i tidigare synsätt och det nuvarande?
4. Finns det övergripande strategier för hur utvecklingsarbete ska
bedrivas på Dammsdal? Kopplar ni ihop erat utvecklingsarbete
med de övergripande riktlinjerna?
5. Finns det en dialog mellan er som mellanchefer till verksamhetschef och förvaltningschef om utvecklingsfrågorna?
6. Har ni som mellanchefer egna idéer kring hur utvecklingsarbete
ska bedrivas?
7. Vilken idé hade ni? Vad var det som ni ville förändra?
8. Hur förankrade ni det i organisationen? Fanns det motstånd?
9. Fick ni stöd utifrån för att utveckla strategin? Involverar ni
andra aktörer utanför arbetsplatsen?
10. Vilka strategier använde ni för att skapa delaktighet? Nyckelpersoner? Arbetssätt?
11. Vilken strategi hade ni för att samverka med de fackliga parterna?
12. Vad betyder det att involvera arbetstagarna i utvecklingsarbetet?
13. Vilka arbetsformer har ni?
14. Hur ser förhållandet ut mellan utvecklingsarbetet och det operativa arbetet? Finns det tid och resurser?
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15. Varför blev det inte utbildningschefen som startade upp den här
utbildningsinsatsen?
16. Hur kan chefen arbeta med utvecklingsarbete som en lärprocess?
17. Varför blev det ett intresse hos er? Vilka drivkrafter har ni?
18. Har det någon betydelse att ni arbetar tillsammans? Om ja på
vilket sätt?
19. Vad lär man sig att detta? Nya utbildningar, utbildningsformer?
Sprida till andra?
20. Är det något kortsiktigt?
21. Vad ska chefen göra för att upprätthålla detta?
22. Vilken nytta har det för verksamheten? Kvalitet för eleverna?
23. Vad behöver man tänka på för att lyckas med det arbetet som ni
har startat?
24. Kan metoden som ni har använt er av leda till att strategin för
utbildningsfrågor förändras?
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Till intervjupersonerna i projektet ”arbetsplatslärande inom vård och omsorg”
Undertecknad är antagen som doktorand vid Linköpings universitet
inom ämnet sociologi och arbetar som forskningsassistent i projektet
”Arbetsplatslärande inom vård och omsorg”. Mitt intresseområde är
ledarskap i offentlig förvaltning och hur ledare arbetar med utvecklings- och förändringsarbete.
Ni har tidigare deltagit i en inledande intervju som handlade om ledarskap, lärande och förändringsarbete, där ni har beskrivit hur ni arbetar
och hur ni skulle vilja arbeta med lärande och förändringsarbete. Hur
återkoppling av resultatet från denna intervju ska genomföras kan vi
diskutera när vi träffas nästa gång.
Jag har tänkt att vi ska träffas för ytterligare intervjuer, var tredje månad. Intervjuerna kommer att ta ca 1,5 – 2 timmar. Tidplanen för de
kommande intervjuerna under detta år är förslagsvis att vi träffas i september och december. Metoden som vi kommer att använda oss av
benämns ”kritiska händelser” och fungerar så att ni som ledare ska
fundera över betydelsefulla händelser, positiva eller negativa som har
påverkat er som ledare, er personal och er verksamhet så att en förändring har skett, positiv eller negativ. Händelserna kan vara något som
nyss har hänt eller har hänt tidigare. Utifrån dessa händelser har vi en
dialog med varandra med utgångspunkt av en kritisk reflektion kring
händelserna.
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När ni förbereder er inför intervjuerna kring de kritiska händelserna
kan ni fundera över vad det var det som hände, vem som rapporterade
om händelsen, var det egna upplevelser som rapporterades eller var det
en observatörs beskrivning av händelsen? Var alla relevanta faktorer
med i rapporten och varför upplevdes denna händelse som kritisk.

Har ni funderingar och frågor kring detta brev så hör gärna av er till
mig via telefon eller mail.
Tel nr. 070 / 678 03 21
kjerstin.larsson@apel.nu

Hälsningar Kjerstin Larsson
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Vad är ett reflektions-PM?
För att närmare förklara vad vi menar med uppgiften att skriva ett reflektions-PM, kommer här ett försök till en förklaring hur ett dylikt
PM kan se ut. Det är annars en risk att det blir mer i form av en utvärdering av olika inslag vid kurstillfället.
Syftet är att du ska föra en fördjupad reflektion över den teori eller det
exempel som presenterades vid kurstillfället. Utgå från det egna utvecklingsarbetet och de lärprocesser som pågår på din egen arbetsplats
(eller som du anser borde påbörjas). Stämmer det eller stämmer det
inte? Ger presentationen ett nytt perspektiv på det utvecklingsarbete du
arbetar med (eller vill arbeta med) på din arbetsplats? Blir något synliggjort som du inte såg innan? Får du en bekräftelse på vad du redan
tidigare kände på dig? Kan du omsätta det som sagts till ”ditt” utvecklingsarbete? Fokusera på något du tycker är viktigt för just det utvecklingsarbete du arbetar eller vill arbeta med.
Vi vet (både genom forskning och praktisk erfarenhet) att utvecklingsarbetet sällan slår igenom i verksamheten, att det ofta blir kortsiktigt
och splittrat, att det sällan sker ett lärande mellan projekt, svårigheten
att få delaktighet och engagemang från samtliga berörda osv. Vad kan
man då som stödjare av utveckling tänka på för att skapa en hållbar
utveckling? Ifrågasätt gärna förutsättningarna eller komplettera det ni
via föreläsningarna får ta del av. Håller du med om det som diskuteras
och det som står skrivet i den kurslitteratur som ingår i utbildningen?
Hur har det i så fall gått till på din arbetsplats och utifrån dina erfarenheter?
Resonera utifrån någon eller några av dessa frågor i ditt PM, koppla till
litteraturen, kommentera och analysera.
Omfattningen av ett reflektions-PM bör vara en till maximalt två A4sidor. Ett reflektions-PM skrivs efter varje träff och inlämningen ska
ske individuellt.
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För att skrivandet på bästa möjliga sätt ska bli en integrerad del i lärandet, är vårt förslag att samtliga deltagares PM ska delges till samtliga deltagare i utbildningen. Det ingår då också att samtliga deltagare
ska läsa samtligas PM inför varje träff. Det är också önskvärt att du
som deltagare går in och gör en kort kommentar till de PM du läser
genom att besvara de e-postmeddelanden där ett PM är levererat. Detta
för att vi gemensamt ska kunna reflektera och lära oss av varandras
exempel och erfarenheter, men också för att vi ska kunna stödja varandra i varandras arbete.
Vårt förslag är att ditt reflektions-PM ska delges (via e-post) till samtliga kursdeltagare senast 10 dagar efter senaste träff.

Kursledningen gm
Helena Andershed & Kjerstin Larsson
APeL – FoU
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