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Sammanfattning
Famnas projekt för utveckling av ledarskap och kvalitet 2012-2014 har dels organiserats som ett
antal program inom ramen för Famnas Värdeforum, dels som en uppdragsutbildning på
högskolenivå.
Famnas arbete med att utveckla kvalitet bedrivs med stor sakkunskap och med
pedagogisk nit. Ambitionen är att implementera verksamhetsförbättrande arbetssätt genom
ett gemensamt lärande i ett medarbetarlag – ”förbättringsteam” – i lokala verksamheter. Det
finns teoretiskt stöd för det engagemangsfrämjande arbetssätt och det underifrånperspektiv som förbättringsarbetet i Värdeforums form kännetecknas av. Samtidigt pekar
projekterfarenheterna på organisatoriska störningskällor. Erfarenheterna visar att det
krävs tydlighet från de deltagande verksamheternas ledningar om man vill gå från ett
stadium där man prövat förbättringsarbetets metodik och har genomfört en utvärderad och
dokumenterad förändring, till ett stadium där man kontinuerligt arbetar med
förbättringsinitiativ, baserat på en erövrad kompetens att driva förändring och att skapa
mått för att beskriva den.
För detta är ansvariga ledare och chefer betjänta av ett utbildnings- och
processtöd. ESF-projektet utgör exempel på hur flera insatser kan komplettera varandra att
stärka ledarskapet inom vård och omsorg genom att bidra till kompetensutveckling och
organisationsutveckling. Till dessa insatser hör en praktiknära coachutbildning.
Erfarenheterna visar att det finns en potential bland deltagande organisationer att även
efter ett genomfört värdeforumsprogram tillvarata coachernas erfarenhet.
Projektet har möjliggjort att Famna med tillvaratagande av erfarenheterna från ett
tidigare socialfondsprojekt 2009-2011 genomfört en högskoleutbildning om15 högskolepoäng
med specifik inriktning på ledare inom vård och omsorg. ESF-projektet har därmed bidragit till
att öka kontaktytorna med högskolevärlden, främst en interaktion med Jönköping Academy for
Improvement of Health and Welfare.
Jämfört med målen om kvalitetsarbete och stärkande av ledarskap är projektets tredje
mål om att åstadkomma samverkan mellan sektorer en svag punkt. Bristen har delvis sin
grund i svårigheterna att rekrytera deltagare från offentlig och privat sektor. Men inte bara det.
Målen för vad projektet skulle bidra med var ofullständigt formulerade och metoderna att närma
sig visionerna om samverkan, på olika nivåer, var knappt definierade.
Det finns en tydlig ambition i Famnas arbete att anta en proaktiv hållning och i projektet
finns flera exempel på hur deltagande organisationer av Famnas utvecklingsledare utmanas att
arbeta med att själva definiera verksamheternas kvaliteter, och inte bara reaktivt anpassa sig till
vad andra institutioner förväntar eller kräver. Denna proaktiva hållning har i Famnas strategi
inbegripit, förutom arbete med lokalt förbättringsarbete, påverkan på nationell nivå. ESFprojektet har förstärkt en redan tidigare aktiv roll och därmed bidragit till att bredda basen för
Famnas strategiska påverkansarbete och givit möjligheter för deltagande organisationer att få
inblickar i skeendena på nationell nivå.
Utvärderarens bedömning är att projektets insatser har haft en tyngdpunkt på
strategisk verksamhetsutveckling där individens kompetensutveckling är ett medel.
Erfarenheterna från projektet kan fortsatt tillgodogöras genom att Famna har en intermediär
funktion.
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Förord
Utvärdering av Famnas utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet,
slutrapport sommaren 2014.
Projektet har fått medel från ESF-rådets programområde 1, Kompetensförsörjning.
Detta är en andra rapport och avslutande. Den första delrapporten lämnades efter ett knappt år
med projektet. Återkoppling har även givits under projektets gång, i samtal med projektledaren
och utvecklingsansvariga, och i styrgruppen. Tillsammans har kunskap utifrån projektets
erfarenheter sökts och formulerats tillsammans med projektets intressenter i workshops,
lunchsamtal, intervjuer i deltagande organisationer och på Famnas förbundskansli, samt i många
korridorsamtal.
Ett varmt tack till alla som delat med sig av erfarenheter och reflektioner!
Stig Linde
utvärderare,
FD i socialt arbete
Socialhögskolan i Lund
stig.linde@soch.lu.se
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna utvärdering av Famnas projekt för utveckling av ledarskap och kvalitet är att
bedöma om och hur projektets insatser bidragit till att
- arbeta med kvalitetsutveckling,
- stärka ledarskapet inom vård och omsorgen,
- åstadkomma samverkan mellan sektorer.
Utvärderingen utgår från en responsiv och lärande ansats vars avsikt är att identifiera kvaliteter
i projektets verksamheter. En aspekt av detta är att bedöma ”projektets långsiktighet vad gäller
hur resultaten implementeras och tillvaratas hos deltagande organisationer”.1 Utifrån ESFrådets intentioner med utvärderingar under programperioden ska utvärderingen belysa
aspekter som kan sorteras in under rubrikerna strategisk påverkan och samverkan.2 Som en
respons på halvtidsutvärderingen ombads utvärderaren att under projektets andra år särskilt
uppmärksamma ledarskapsutveckling inom kvalitetsutvecklingsprogrammet, något som kan
förstås som en kärnverksamhet i projektet.
För utförlig information om projektets program och aktiviteter se
- Utvärdering av Famnas utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet 2012-2014, delrapport
våren 2013 (Stig Linde)
- Projektrapport juni 2014 (Karolina Nordh/Famna)

Val av utvärderingsmodell och metod
Att utvärdera innebär två saker: dels att beskriva processer och resultat av ett program eller ett
projekt, dels att med hjälp av några slags kriterier eller standards bedöma dessa processer
och/eller resultat. Bedömningen sker i detta fall i relation till deltagares egna utsagor om
kvaliteter och brister i projektets aktiviteter, men också i relation till teorier om
organisationsutveckling.
EU anbefaller att formen för EU-finansierade socialfondsprojekts evaluering ska vara en ”ongoing evaluation”, också kallad ”processtödjande utvärdering” som i svenska EFS-rådets
tolkning benämns som ”lärande utvärdering”.3 Utvärderingen ska bedöma men också bidra till
projektets värdeskapande genom en återkopplande dialog med projektledningen. För att göra
detta är en responsiv utvärderingsansats relevant.4 Här fokuseras på de kvaliteter, eller värden,
som arbetas fram och gestaltas i projektets program. 5 Dessa kvaliteter kan sökas både i
programaktiviteterna, men också inom de verksamheter vars medarbetare och chefer genomgår
programmen. Det handlar i en lärande utvärdering också om att uppmärksamma svagheter och
tendenser till bristbildningar.
1

Förfrågningsunderlag utvärdering av Famnas program för utveckling av ledarskap och kvalitet, Famna:
120514, s.2.
2
Svenska ESF-rådet (2011) Programkriterierna i Socialfondsprogrammet.
3
Brulin, Göran & Sven Jansson (2009). “En ny programperiod, en ny utvärderingsinsats!” I: Svensson, Lennart,
Göran Brulin, Sven Jansson & Karin Sjöberg (red.) Lärande utvärdering genom följeforskning. Lund:
Studentlitteratur. Se även www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden-2007-2013/Utvardering
4
Stake, Robert (2004) Standards-Based and Responsive Evaluation.Thousand Oaks, CA:Sage.
5
”Being responsive means orienting to the experience of personally being there, feeling the activity, the
tension, knowing the people and their values.” Stake, 2004, s. 88
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Avgränsningar
Den lärande utvärderingen är under projektets gång fokuserad på att följa projektet och ge
respons till projektledare och projektägare. Det innebär att fokus ligger på mikro- och
mesonivåer, och sällan på makronivå. Lärandet kommer därför i denna slutrapport också vara
inriktat på mikro- och mesonivå, i detta fall medarbetare och organisationer inom eller i direkt
anslutning till projektet. Det innebär att de kvaliteter som presenteras i denna utvärdering
främst är organisationsspecifika vilket gör dem svåra att sammanfatta. Aggregerade mått är
därför få. Utvärderingsformen, som konstaterats i metastudier6, innebär en svårighet att
generalisera utvärderingsresultat och därmed aggregera kunskap. Det innebär också att det är
svårt att jämföra med andra projekt. Viss kunskap kan utvinnas genom att relatera empiriska
rön till för området relevant teori.
Avgränsningen blir därmed utvärderingens fokusering: att även slutrapportens syfte blir att
spegla programmen i projektet, rapportera kvaliteter och synliggöra svagheter, för att
projektägaren och deltagande organisationer i sitt fortsatta arbete i projektmålens riktning ska
kunna tillgodogöra sig kunskap. Alla tre målen i projektet är även fortsättningsvis aktuella för
projektägaren och sannolikt, men på skilda sätt, också för de deltagande organisationerna.
Därför är vissa avsnitt lagda som bilagor att kunna nyttjas som underlag i kommande processer.
Därtill får finansiären och andra intressenter en tämligen detaljerad insikt i projektets program.
För tillvägagångssätt och metod, se bilaga IV

Utvärderingsrapportens disposition
Inledningsvis ges en kort bakgrund med en summering från halvtidsutvärderingen från 2013.
Därefter presenteras tre tidigare utvärderingar med relevans för denna rapport.
Utvärderingsrapporten tar upp följande teman:





Projektets rörelse mot angivna mål;
vilket inkluderar att stärka organisationernas kvalitetsarbete; att stärka ledarskap
genom kompetensutveckling samt att åstadkomma samverkan mellan verksamheter
inom idéburen, offentlig och privat sektor.
Strategisk påverkan
Jämställdhet och tillgänglighet

Som bilagor återfinns
Bilaga I: Coachen i förbättringsarbetet – potentiell ledarutveckling och organisatorisk
förändringsagent.
Bilaga II: Att balansera affärsmässighet och värdegrund – samtal i anslutning till Famnas
utbildning för ledarskap inom vård och omsorg.
Bilaga III: Enkätsvar rörande europeiska socialfondens mål om kompetensutveckling m.m.
Bilaga IV: Metod och tillvägagångssätt
Bilaga V: Förklaring till matris om redovisningsansvar
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Brulin, Göran, Ingrid Rydell & Marcus Holmström (2013) Strukturpåverkan genom strukturfonderna? En
diskussion om utvärdering av EU:s strukturfonder i Sverige och erfarenheter av teoribaserad utvärdering. Paper
till Svenska utvärderingsföreningens konferens nov. 2013.
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Bakgrund
Famnas ESF-finansierade utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet 2012-2014 har tre
huvudsakliga mål:
- Att arbeta med kvalitetsutveckling
- Att stärka ledarskapet inom vård och omsorgsverksamheter.
- Att åstadkomma samverkan mellan tre sektorer: offentlig, privat och nonprofit.
Halvtidsrapporten avlämnades i maj 2013. Däri sammanfattades projektets programteori, se
nedan.
Projektets programteori
Förutsättningar och
resurser
Att arbeta med
Fokuseringen av
kvalitetsutveckling kvalitetsarbete inom hela
vård- och omsorgssektorn;
Statliga riktlinjer för
kvalitetsledningssystem;
Famnas ambition att höja
kompetensen hos ledare
vad gäller strategiskt
ledarskap, affärsmässighet
och kvalitetsutveckling i
vård och omsorg;

Att stärka ledarskapet

Prestationer/
resultat

Verkan/effekt

Värdeforum:
Utbildning av
medarbetare i
förbättrings-kunskap;

Rum för reflektion;

Yrkesstolthet: ”Stolta
undersköterskor som
formulerat problem och
letat lösningar”;

Synliggöra denna
kunskap i
vernissagens form i
möte mellan
deltagare och
externa samhällsrepresentanter;

Famnas utarbetade
pedagogiska former,
rutiner, erfarna ledare,
uppföljningsprocedurer.

Processinriktad
utbildning av ledare
och ledningsgrupper

Famnas ambition att höja
kompetensen hos ledare
vad gäller strategiskt
ledarskap, affärsmässighet
och kvalitetsutveckling i
vård och omsorg;

Kvartsfarts
högskoleutbildning
för 50 personer
under två år:
kursträffar var femte
vecka, gruppvisa
nätdiskussioner

Erfarenheter från ESFprojektet AGERA 20092011

Att åstadkomma
samverkan

Aktiviteter

Famnas
medlemsorganisationer;
Projektets referensgrupp
med representanter från
SKL, Vårdförbundet m.fl.

Värdeforums
program Kvalitetsledning och Leda

Rekrytering av
deltagare även från
offentlig och privat
sektor;
Erfarenhetsutbyte
mellan företrädare
för olika
organisationer (inom
ramen för
Värdeforum och
högskoleutbildningen)

Konkreta beskrivningar
av kvalitet;
Ökad förståelse för
problemlösning;
Insikten att ”kulturen
inte sitter i väggarna”;

Uppfyllda lärandemål
med låg frekvens
avhopp;
Meriterande
högskolepoäng;
Att ledarna får verktyg
och självförtroende i
vardagen;
Tydliggjord
ledningsfunktion för
utvecklingsarbete

”Viljan att skapa en
kultur av ständiga
förbättringar”, inte bara
hos teamet utan i den
deltagande
organisationen.

Undanröja hinder för
tillväxt och utveckling;
”Att, för att arbeta med
tillväxt och utveckling,
kunna vara affärsmässig
och förstå det företagsmässiga, men du måste
ha din värdegrund kvar.
Och du måste kunna
påvisa dom värden du
skapar”.

Träffa andra och få
inspiration;

Ökad förståelse för
nonprofit-sektorn;

men även insikter om
att det är mer som
förenar än skiljer, ”det
vi sliter med, sliter alla
med”;

Ökad förståelse för att
vara företagare;

Bildande av nätverk

Lärande om
konkurrensutsättningens följder och
hanterbarhet;
Ökad anställnings-barhet
(över sektorsgränserna);
Framtida gemensamma
insatser.
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Sammanfattning av halvtidsutvärderingen
Kvalitetsarbete är ett arbete som Famna bedriver med stor sakkunskap, teoretiskt förankrat
och med pedagogisk nit. Det egna arbetet kvalitetssäkras. Att förankra tänkandet om ständiga
förbättringar och implementera redskap för detta arbete inom vård och omsorg gynnas av den
bredd i Famnas kvalitetsarbete som ESF-projektet bidrar till.
Stärkandet av ledarskapet inom vård och omsorg genom högskoleutbildning är ett arbete som
Famna inte kan kreera med egna resurser. För detta anlitas en högskola, Jönköping Academy.
Kursutvärderingarna efter första terminen är i stort positiva, och kursledningens följsamhet
gentemot deltagarnas synpunkter har ökat. Den risk för avhopp och låg examinationsgrad som
tidigare erfarenheter indikerat syns efter första terminen vara optimalt hanterad, men
naturligtvis kvarstående.
Jämfört med målen om kvalitetsarbete och stärkande av ledarskap är det tredje målet om
samverkan mellan sektorerna projektets svaga punkt. Svagheten beror delvis på svårigheterna
att rekrytera deltagare från offentlig och privat sektor. Men inte bara det. Målen för vad
projektet ska bidra med är ofullständigt formulerade och metoder att närma sig visionerna om
samverkan, på olika nivåer, är vagt definierade. Här behöver föras en diskussion om önskvärda
mål, möjliga mål, metodik och resursanvändning.

Management response
Projektledaren återkopplade styrgruppens respons på halvtidsutvärderingen (2013-11-11)
enligt nedan.
Sektorssamverkan
De intensiva ansträngningarna att rekrytera deltagare från Botkyrka och Södertälje kommun samt Karolinska Astrid Lindgrens barnsjukhus, har tyvärr inte lett till resultat.
För att öka bredden av aktörer och öka sektorsövergripande lärande har vi ändrat upplägg i höstens
Värdeforum. Detta genom att ha parallella lärandeseminarier med förbättringsteam i äldresatsningen. Vi
lyckades rekrytera nya deltagare i äldresatsningen från verksamheter som å ena sidan inte är medlemmar i
Famna men som är idéburna (Finskt äldrecentrum, Stockholm och Tunaberg, Järna).
Vi ser möjligheter att tydliggöra teamens egna utveckling, att förstå sin roll i vård- och omsorgssystemet, vilket
följer projektets beskrivning av behoven för inre och yttre systemförståelse. Detta skapar en medvetenhet
kring andra sektorer/roller i systemet, t.ex. beställare - utförare, konkurrenter, olika drivkrafter, mm. Här
behöver vi utveckla innehållet i ”systemmomentet” i Värdeforum för att förstärka sektorsförståelsen och visa
på resultat ang. samverkan.
Högskolekursen och Värdeforum möttes till gemensamt lärande den 30/9. På träffen den 9 december kommer
kursledaren och projektledaren att lyfta frågan kring hur deltagarna tar med erfarenheterna från kursen ut i
verksamheten. Har de kontakt med teamen i sin verksamhet/eller andra utvecklingsinitiativ?
Det pågår samverkan på makronivå med både Vårdföretagarna, SKL, regeringen och myndigheter i andra
nationella projekt som Öppna jämförelser, Nationell eHälsa, Patientsäkerhet, idéburet företagande,
forskningsfrågor – detta påverkar självklart innehållet i ESF projektet, men är inte en central del av insatserna.
Jämställdhetsintegrering
Vi kommer fokusera på kompetensutveckling om jämställdhetsintegrering på Famnas kansli och planering
pågår för en intern workshop under våren.
Jämställdhetsperspektivet integreras i LEDA genom att det tas upp som ett perspektiv i de diskussioner som
förs med deltagarna.
Diskussioner kring hur perspektivet kan föras in tydligare i Förbättra och coacha kommer att föras under
hösten.
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Tidigare utvärderingar
Tre utvärderingar – av Värdeforum, en tidigare högskoleutbildning och socialfonden – ska här
inledningsvis refereras eftersom de kan bidra till utvärderingen av projektet.
Truls Neubeck (2013) Tre år med systematiskt kvalitetsarbete i idéburen vård och omsorg – en
utvärdering av Värdeforum och Famnas kvalitetsarbete. Famna.
Famnamedarbetaren och doktoranden Truls Neubeck har med handledning från Jönköping
Academy for Improvement of Health and Welfare skrivit en utvärderingsrapport om Famnas
kvalitetsarbete 2009-2012. Här beskrivs det arbetssätt som tog sin utgångspunkt i den
kvalitetsstrategi Famna antog 2009 och som utvecklades till det som fick namnet Värdeforum.
Under de tre första åren deltog 600 deltagare från 31 olika organisationer. För att få underlag
för det fortsatta arbetet genomfördes en s.k. kvalificerad uppföljning där också bieffekter
eftersöktes. Chefer och ledare från organisationer inom fyra verksamhetsområden
(äldreomsorg, LSS, Kriminalitet/missbruk/ och socialpsykiatri) intervjuades, inalles åtta
organisationer. Frågor som undersöktes var huruvida Värdeforum bidragit till ett godkänt
ledningssystem för kvalitet i organisationen, om det sker systematiska uppföljningar, om det
finns beskrivningar av verksamheternas kvalitet, m.fl. frågor.
Alla intervjuade organisationer utom en hade ett ledningssystem för kvalitet men dessa
används mer som en garanti för att rutiner finns på plats än som ett redskap för att hantera
resultat och uppföljningar. Att ledningssystemen fanns var i de flesta fall ett resultat av
deltagandet i Värdeforum. Alla organisationer samlade in data och resultat, bl.a. relaterat till
krav från uppdragsgivare och tillsynsmyndigheter, men har svårt att använda det i ett arbete för
att utveckla kvaliteten i verksamheten. Ett par mellanchefer uppfattar insamling och
rapportering som ett hinder i arbetet. Utvecklingsprojekt för att höja kvaliteten är vanliga och
ofta en följd av kontakterna med Värdeforum. Som bieffekter identifieras att deltagandet i
Värdeforum hos vissa fungerat som en katalysator för verksamhetens kvalitetsarbete. Flera
uttrycker att man har fått ett gemensamt språk och en förståelse för hur man kan beskriva det
pågående arbetet i kvalitetstermer.
Eftersom Famna bedriver arbete på nationell nivå i relation till bl.a. Socialstyrelsen och
SKL identifierar utvärderaren en ”dubbelriktad legitimering”:
Dels får organisationer legitimering för att göra förändringar inom ramen för nationellt
kvalitetsarbete, dels får Famna legitimering för att driva kvalitetsarbete på nationell nivå
inom ramen för de deltagande organisationernas erfarenheter. 7

Även risker med Famnas engagemang för kvalitetsarbete lyfts fram. Finns en risk att
organisationernas kvalitetsarbete blir beroende av Famnas stöd? Detta vägs mot behovet av
mötesplatser och plattformar för att lyfta fram goda exempel, samt strategier för att utveckla
internt kvalitetsarbete i medlemsorganisationerna.
Anders Kassman (2012) Högskolebaserad ledarskapsutbildning för ideell sektor. Ersta Sköndal
högskola.8
Under våren 2008 undersökte Famna kompetensbehovet bland sina medlemsorganisationer och
efter att 2009 fått stöd av Europeiska socialfonden startade så en uppdragsutbildning vid Ersta
7
8

Neubeck 2013, s.14.
Arbetsrapport nr 76, www.esh.se
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Sköndal högskola. Kursen skulle bedrivas på deltid under fyra terminer och ge 15
högskolepoäng (hp). 182 kursdeltagare från inalles 21 olika ideella vård- och
omsorgsorganisationer stod på kurslistorna när kursen startade höstterminen 2009. I oktober
2011 var 43 personer godkända för högskolepoäng, dvs. en knapp fjärdedel fullföljde hela
kursen. 47 personer fick intyg som visade att de närvarat vid minst 80 % av föreläsningar och
seminarier, om än inte genomfört examinationer.
Med hjälp av enkäter och intervjuer eftersöktes deltagarnas respons under kursens gång.
Utvärderaren summerar ett par slutsatser:



Kursdeltagarna var inte medvetna om kurskraven.
Bristande överensstämmelse mellan lärandemål, undervisning och examination.9

Eftersom det är en deltidskurs som riktar sig till yrkesarbetande, ofta i ledningsposition, så
pekar utvärderaren på vikten av att tydliggöra vilka krav kursen ställer på deltagande. Det gäller
också kraven på den akademiska formen, vilket ställs i fokus när man kommer till
examinationerna.
Ramböll (2013) Utvärdering av europeiska socialfonden i Sverige. Slutrapport, december 2013
Ramböll Management Consulting AB (Ramböll) har genomfört en slututvärdering av det svenska
socialfondsprogrammet (2007-2013). Utvärderingens syfte var att undersöka vilka effekter som
programmet har bidragit till på individnivå, organisationsnivå och strukturnivå, samt att
analysera vad som förklarar dessa effekter.
På grundval av en enkätundersökning pekar utvärderarna på att socialfonden i relativt
liten utsträckning har bidragit till att effektivisera medverkande organisationer och
arbetsställen. Insatserna beskrivs ha en tydlig individansats, ”men att de sällan kombinerats
med en strategisk verksamhetsutveckling”.10 Det hindrar inte att företagen stärkt sin
konkurrenskraft genom socialfondens utvecklingsstöd – ”men då informellt genom individers
utveckling och inte genom ett systematiskt arbetssätt”.11
Socialfonden ska, förutom att leda till en ökad tillväxt, ta ett antal processorienterade mål i
beaktande, däribland jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Dessa kallas ”horisontella
kriterier”. Utvärderingen visar att dessa teman ”sällan ges en viktig och strategisk roll i
projektverksamheten”.12 De horisontella kriterierna och programkriterierna beskrivs sakna
direkt koppling till programmets målsättningar. Därmed har också möjligheten att de ska få en
strategisk roll i projekt och program begränsats.13 Utvärderarna frågar därför i vilken
utsträckning som ett framtida program bör fokusera på den här typen av processmål. En annan
diskussionspunkt som utvärderarna vill lyfta relaterar till det metodutvecklande inslaget i
Socialfonden. Stora resurser satsas inom ESF på att utveckla nya metoder som sällan lever kvar
efter projektslut. Frågan är därför om ett större fokus på evidensbaserad praktik hade inneburit
en mer effektiv resursanvändning?14

9

Kassman 2012, s. 23.
Ramböll 2013, s. 15.
11
A.a., s. 15.
12
A.a., s.4.
13
A.a., s. 17.
14
A.a., s. 4.
10

10

Projektets rörelse mot angivna mål
eller: möter projektets insatser angivna behov?
Att stärka organisationernas arbete med att utveckla kvalitet är ett arbete som Famna
bedriver sedan 2009 och som också är en del av ESF-projektet. Att stärka ledarskapet
inom vård och omsorg genom kompetensutveckling är projektets andra strävan som
förverkligas genom en uppdragsutbildning men även som en dimension av
kvalitetsutvecklingsarbetet. Det tredje målet om samverkan mellan verksamheter från
idéburen, privat affärsdrivande och offentlig sektorer beskrevs i halvtidsutvärderingen
som projektets minst utvecklade del.
Trettioen organisationer har deltagit, i ett eller flera program, med en eller flera deltagare.15
Vad finns det då att lära från två års projektarbete med dessa mål i sikte? I detta avsnitt ska
kvaliteter och brister i programmet, lyftas fram.

Att stärka organisationernas utveckling av kvalitet
Målet att stärka organisationernas arbete med att utveckla kvalitet motiveras med att
kvalitetsutveckling ses som en organisationsstrategi. Detta är inte något som inte är
specifikt för Famnas medlemskader, utan gäller för hela vård- och omsorgssektorn.
När vi arbetar med kvalitetsutveckling så rör det inte bara oss i nonprofitsektorn
utan det är ett generellt behov. Vi jobbar med frågan brett, det är inte för att skapa
konkurrensfördelar.16

Arbetsformer
Detta arbetssätt karaktäriseras av ett lokalt lärande i det att ett team med 4-6 medarbetare
från en arbetsplats lär sig modeller för att tänka kring och utveckla sin egen praktik.17
Programstrukturen är sådan att deltagarna under en termin träffas i lärandeseminarier, så
kallade Värdecaféer, för att introduceras i metodiken och planera konkreta
förbättringsarbeten i den egna organisationen. De i teamen utsedda coacherna erbjuds
handledning mellan träffarna. I programmet inbegrips ett tänkande om system, och om att
olika delar av ett system samfällt ska skapa värde för brukare/klienter/patienter i det som
kallas mikrosystemet – mötet mellan vårdare och patient eller behandlare och klient etc.
Här presenteras även metoder för att kartlägga processer. Syftet är då att tydliggöra vad
som sker i verksamheten och däri synliggöra kritiska situationer, både där värde skapas och
värde riskerar att förloras. Förbättringsbehov för att öka värdet för patienten/brukaren/
klienten identifieras, förbättringsinitiativ tas och – här är en viktig poäng – utvärderas. 18 Att
finna ut mått för att synliggöra om förändring skett är en viktig men svår sak för teamen att
åstadkomma. Här är stödet från Famnas utvecklingsledare i många fall en förutsättning.

15

Se Projektrapport 2014, www.famna.org
Truls Neubeck, ledare för Famnas kvalitetsarbete i Värdeforum
17
Så kallade Quality Improvement Collaboratives, se Godfrey, Marjorie,M. (2013) Improvement Capability at
the Front Lines of Healthcare. Helping through Leading and Coaching. Dissertation no 46. School of Health
Sciences. Jönköping University. s. 37 ff.
18
Se dokumentationen från Värdeforums vernissager där de olika unika förbättringsprojekten finns redovisade
i posterformat: www.famna.org/mediabibliotek
16
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En viktig faktor i detta är förbättringsteamens coacher. Denna roll presenteras utförligt i
utvärderingsrapportens bilaga I.
Är då Famnas sätt att gripa sig an problemet fruktbart? Hur implementeras och tillvaratas
lärandet kring kvalitetsarbete i de deltagande organisationerna? Syns arbetssättet vara
hållbart på längre sikt än den enstaka insatsen under en termin? För att kunna ge svar ska
nu erfarenheter av arbetssättet i Värdeforum relateras till teorier om sociala rörelser och
kontroll.
Engagemang och kontroll i teorin
En teoretisk inspiration för Värdeforum anges vara det som Bate, Robert & Bevan frågar i en
artikel från 2004: Vad kan vi lära oss från sociala rörelser när vi vill förbättra
hälsovården?19 Här presenteras teorier om sociala rörelser som en möjlig modell för att
förstå förändring i hälso- och sjukvårdsorganisationer. Utan att utesluta en mer rationell
och planeringsinriktad förändringsmodell pekar de på skillnader:



En centralt initierad förändring utifrån formella roller där människor ska motiveras
och motstånd ska övervinnas,
ställs mot en rörelse ”bottom-up”, där människor involveras och där deras frågor
ses som positiva bidrag och energi som ska förlösas.

Sällan är något renodlat det ena eller det andra, och författarna skriver om förändring som är
frigjord, tillåten och kanaliserad (s. 64). Detta sker genom att anknyta till den lokala praktiken,
och däri förekommande förväntningar och engagemang. Det handlar om att skapa en ram för
förståelse av förändringsbehovet och vad som kan göras. För det behövs lokala aktivister och
fanbärare som bidrar till att skapa den kritiska massa som behövs för att förändring ska komma
till stånd. Den går inte att beordra, men aktörer kan identifiera och försöka skapa ett mottagligt
sammanhang och bidra med möjliggörande initiativ.
I frågan om kvalitet möts frågeställningar om engagemang och kontroll. I en teoretisk modell20
om ledningens kontroll över offentliga och inte vinstdrivna verksamheter förs följande tes fram:
Ju mer formaliserat ett kontrollsystem är, ju större är risken att det i praktiken är en pseudokontroll. Andra forskare varnar för liknande risker när kontrollmåtten blir de mål som formar
verksamheten, eller när granskningen enbart rör frågan om det finns interna kontrollsystem.21
Denna irrelevanta kontroll kan undvikas genom att eliminera de psykologiska belöningarna för
denna, dvs. att inte premiera intresset för de använda måtten, utan för själva processen.
Hofstede (1981) pekar på en strategi för detta: att förlägga kontrollen till den nivå där de finns
som intervenerar i processen. Hofstede pekar på att detta är motsatsen till Taylors princip om
att separera kontroll och utförande. Det ersätter extern kontroll med självkontroll...

19

Bate, P., G. Robert & H Bevan (2004) “The next phase of healthcare improvement: what can vi learn from
social movements?”. Qual Saf Health Care. 13: 62-66. Doi:10.1136/qshc.2003.006965
20
Hofstede, Geert (1981) “Management control of public and not-for-profit activities”. Accounting,
Organizations and Society. Vol 6, No.3, s 193-211.
21
Power, Michael (1997) The Audit Society. Oxford: Oxford University Press; Lindgren, Lena (2001) “The
non-profit sector meets the performance-management movement”. Evaluation. Vol. 7/3 (s 285-303);
Lena Lindgren, Maria Ottosson & Osvaldo Salas (2012). Öppna jämförelser. Ett styrmedel i tiden, eller,
”Hur kunde det bli så här?” FoU Väst, Rapport 2:2012
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…in which the whole cybernetic cycle of measuring, comparing to standard, feeding
information back, and intervening is in the hands of the same person or work group. 22

Perspektiven om engagemang och kontroll ska här nedan relateras till projektets aktiviteter
och deltagarnas reflektioner.
Kontroll och engagemang i deltagande verksamheter
Går det att se om de inslag av kontroll som förbättringsarbete innebär – med interventioner,
mätningar, bedömning av resultat och återkoppling – är sammanhållna och i händerna på
dem som driver förbättringsarbetet? Pedagogiken i Värdeforumprogrammet Förbättra &
Coacha kan mycket väl beskrivas på det sättet.23 En intervjuad chef delgav vid en intervju
sina iakttagelser från deltagande team i Värdeforum.
Det såg jag ju mycket hos dom här, att dom plötsligt fick verktyg att göra någonting. Och att
det påverkade systemet.24

En erfarenhet från projektet är att fördjupad kunskap ökar förutsättningarna för att genom
förbättringsinitiativ och utvärdering driva förändring. En av medarbetarna på ett boende
(LSS) hade först varit medlem i ett förbättringsteam och sedan följande termin utsetts till
coach för ett annat team. Just att hen deltagit i två processer gjorde det enklare, menar hen,
…att ha dom verktygen i mig. Också med att jag har gått coach-grejen så kan jag ju
se det på ett helt annat sätt hur man ska arbeta i processen och hur man kan hjälpa
till att dra i trådarna för att förändringen ska komma. 25

I en organisation kan man jämföra Värdeforumsmetodiken med en tidigare konsultinsats
med en känd kvalitetssäkringsmodell. I efterhand beskriver verksamhetschefen
konsultinsatsen som ”någon slags ambition att snickra ihop det här systemet åt oss”.
Jag kan väl säga att den här Värdeforaprocessen har hjälpt oss att snickra vissa
grunder själva istället. Det måste ju vara på det sättet, det blir ju ihåligt annars.26

Värdeforumsprogrammet MÄTA27 strävar efter att bygga upp kompetensen att mäta och
redovisa i den enskilda verksamheten. Problem som de deltagande verksamheterna beskriver är
när man jämförs med standardiserade mått, exempelvis Stockholm stads, och då inte upplever
sig komma till sin rätt. Andra frågor som deltagarna väckt är om man mäter rätt saker, och ”hur
får vi fram de mjuka värdena?” För en äldreverksamhet blev resultatet av MÄTA att man
synliggjorde kompetensutvecklingen hos undersköterskorna under de senaste fem åren. En
annan organisation undersökte hur enskilda samtal i en behandling värderades av klienter och
personal.
Förbättringsarbete som uppifrån eller nedifrån kommande igenkänns och beskrivs av en av
projektdeltagarna. Den kommun hens verksamhet finns i har en kvalitetsavdelning. Det

22

Hofstede 1981, s 199
Att deltagarna identifierar ett förbättringsområde i syfte att skapa värde för den verksamheten är till för,
genomför sedan någon form av intervention, utvärderar denna och redovisar utfallet.
24
Intervju 131014
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Fyra dagar under vårterminen 2014 där fem organisationer deltog.
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kommunala kvalitetsarbetet kommer uppifrån, menar denne medarbetare inom äldrevården,
och handlar mer om kontroll och styrning och mindre om vad som ger värde.
Som jag upplever det: de granskar gärna men kommer inte med så mycket hjälp, med vad
som behöver förbättras, och hur. 28

”Värdeforum börjar ju nedifrån. Vad vill dom här tolv boende, vad är viktigt för några av dem,
som kan hjälpa dom andra?” Ett kvalitetsmål kan vara ”tre rätter att välja mellan”. Men om det är
slamrigt och stökigt?
Det är lätt att man mäter fel saker – i det här fallet inte trivsel.

En av deltagande organisationer i ESF-projektet är en vårdavdelning inom landstinget. På detta
sjukhus jobbar man även med ett centralt kvalitetsprojekt där bland annat processer kartläggs.
Chefen på vårdavdelningen är involverad i både sjukhusets större arbete och de mindre
avdelningsknutna förbättringsarbetena i Värdeforum. Detta ger möjlighet att beskriva
erfarenheten av skillnaden i arbetssätt:
Den största skillnaden som jag upplever är ju att vi jobbar ju i det lilla, i
direktkontakten. Det vi testar får omedelbar effekt. Det som sjukhuset jobbar med ju
ganska stora enheter, det är flera avdelningar. 29

I det sjukhusövergripande projektet deltar avdelningschef samt någon mer medarbetare från
avdelningen. Här synliggörs en markant skillnad i jämförelsen med Värdeforums
förbättringsprojekt. På denna avdelning med ett trettiotal anställda har nu tre team, dvs ungefär
hälften, deltagit i Värdeforum. Avdelningschefen konstaterar att de olika ingångarna att arbeta
med förbättringar har var och en sina fördelar.
Projektena med Famna känns…man får ju energi av det! Man ser ju, bara processen ger
energi.

Två synsätt, två resultat
Erfarenheterna från utvärderarens besök i deltagande organisationer kan summeras genom att,
grovt generaliserat, beskriva två synsätt:



Förbättringsprojektet är slut och verksamheten löper på, med vissa erövrade insikter
och med en poster att visa upp i personalrummet.
Förbättringsprojektet är ett i raden, och nästa termin deltar ett nytt team med, som i
några fall, en coach som var deltagare i ett tidigare team.

Att någon fortsättning inte följer är i några fall orsakat av resursbrist. I små verksamheter där en
daglig vård- eller omsorgsverksamhet ska upprätthållas finns det svårigheter med att skicka ett
helt team under flera dagar. I andra fall syns man vara rätt nöjd med det som uppnåtts i det
enstaka förbättringsarbetet och ger inte uttryck för något tryck på sig att fortsätta. Det kan också
varit så att deltagandet i Värdeforum förorsakats av ett krav, i ett fall ett påpekande från
kommunen att förbättra dokumentationen, som med hjälp av deltagandet i Värdeforum
åtgärdats. Alternativt finns så många andra utvecklingsprojekt i organisationen att
förbättringsarbete i sig inte framstår som något prioriterat. I en organisation påbörjades en
större organisationsförändring som gavs större prioritet än fortsatt utvecklingsarbete i
Värdeforum. Förbättringsprojektet kan också ha uppfattats mer eller mindre meningsfullt. I en
decentraliserad organisation upplevdes förbättringsteamet varken organiskt eller strategiskt
28
29
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sammansatt och hade svårt att hitta motivation. Det finns också teammedlemmar som inte
upplevt sig bekräftade av sin ledning och därmed tappat förändringskraft.
Så vi är lite grann på paus, känns det som. 30

I andra fall fortsätter samarbetet med Famna i en strävan att komma vidare. I ESFsammanhang pratar man ibland om ”pärlbandsprojekt”. Med det menas att
projekterfarenheter tas tillvara och kan vidareutvecklas, inte bara upprepas. ”Det innebär
att det händer saker mellan projekten”.31 I överförd bemärkelse skulle man inom
Värdeforumarbetet kunna tala om lokala pärlbandsprojekt där ett förbättringsprojekt har
följt på ett annat. Vilka uttryck tar sig då det?
I samtal med tre coacher på en avdelning, där avdelningens chef var coach i det första
teamet, beskrivs hur avdelningspersonalen numera ”är inne i det här hur vi tänker med
förändringsarbete”. Med det avses att det finns en acceptans för att en grupp
medarbetare under en tid arbetar med ett särskilt projekt. Arbetssättet beskrivs vara
”etablerat”. Att prata om testperioder och utvärdering känns ”tryggt i gruppen”, menar
avdelningens chef, ”alla vet vad det handlar om”. Samtidigt beskrivs också att
avdelningens organisering underlättats. Exempel som nämns är arbetsmoment under
planeringsdagar: ”Det var inte svårt att få hela gruppen att förstå vad vi skulle göra”.
Gruppledare i sådana grupprocesser beskrivs vara de som deltagit som
teammedlemmar i Famnas Värdeforum.
”Resultat” i detta sammanhang kan förstås på två sätt; i en mening som en genomförd och
utvärderad intervention, och i bästa fall en förbättring med ökat värde för
brukaren/patienten/klienten. Resultatet kan i en annan mening förstås som en på gruppoch verksamhetsnivå uppnådd kompetens att iscensätta ett organisatoriskt lärande.

Absorbering och implementering
I en utvärdering av Europeiska socialfonden lyfts två begrepp upp som relevanta för att förstå
socialfondens resultat.




Absorbering innebär att enskilda medarbetare utvecklas under projektets gång. Dessa
för med sig nya idéer, tankar och perspektiv till den ordinarie verksamheten, vilka
eventuellt influerar deras kollegor.
Implementering förstås vidare som en process där nya metoder, på ett formellt sätt,
införs av ledningen. Detta sker, bland annat, genom förändrade rutiner, manualer och
uppföljningssystem.32

Här vill jag inte se dessa begrepp som värderande, och kommer inte att använda dessa
begrepp som uttryck för att något skulle vara bättre än det andra. Jag vill hellre se dem som
30
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Svensson, Lennart, Göran Brulin, Sven Jansson & Karin Sjöberg (red.) Att fånga effekter av program och
projekt. Lund: Studentlitteratur, s. 129.
32
Utvärdering av Europeiska socialfonden i Sverige. Slutrapport dec 2013. Ramböll. s. 14. Utvärderingen
beskriver att socialfondsprogrammet har medfört en positiv utveckling bland enskilda medarbetare, men
mindre så att resultaten tillvaratas på ett systematiskt sätt inom organisationen. ”Denna slutsats kan även
uttryckas som att fonden har lett till absorbering oftare än till implementering”. (A.a.)
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begrepp för två parallella processer, som i godartade fall kan förstärka varandra. En
verksamhetschef som deltagit både i Värdeforum och högskoleutbildningen delgav en gång
sin erfarenhet av att leda förändringsarbete:
Om organisationen får hjälp med att utbilda medarbetarna i förbättringsarbetets
metoder blir det mer lättarbetat att jobba med förändringar för förändringsledaren,
ja, att överhuvudtaget börja prata i förbättringstermer. Annars ska ledningen både
utbilda medarbetarna och driva förändringsarbetet.
Med följande reflekterade erfarenheter från projektdeltagare vill jag först demonstrera ett
exempel på absorbering, och sedan på hur implementering inte alltid går hand i hand med
absorbering.
En teammedlem, tillika mellanchef på en äldreinstitution, berättade vid en
workshop om en erfarenhet från Värdeforumsarbetet. Hen beskriver sig inte ha
varit emot förändringar, men ändå tyckt det varit skönt att lära sig en sak och
vara nöjd med att ”Nu funkar det här!”. Men därmed uppstår frustration när det
kommer något nytt som påkallar förändring; ”F-n också!”. Vid ett tillfälle talade
en utvecklingsledare i Famna om att komma till insikt om att ”Du blir aldrig klar”.
Detta skapade en ny förståelse, berättade denna chef.
Det var så jätteskönt att förstå att jag måste alltid jobba med något nytt hela tiden. Då
kunde jag slappna av. Det är så här jobbet är.

Implementering och absorbering är två inte helt synkroniserade processer, vilket nedanstående
exempel visar.
I en av de organisationer som är bland de mest frekventa ”nyttjarna” av ESFprojektet beskriver en verksamhetsansvarig chef behovet av att
”professionalisera” organisationen och ”nödvändigheten av att visa på kvalitet”. I
flera delar pekar hen på viktiga värden organisationen fått ut av deltagandet. Hit
hör arbetet, och nyttan, med att ta fram och utveckla kvalitetsledningssystem.
”Det är ju en förutsättning idag. Vi kan ju inte gå in i upphandlingar utan det.”
Andra framarbetade resultat är ett för hela organisationen gemensamt system för
avvikelserapporter samt lärandet kring kvalitetsindikatorer och mätande.
Verksamhetschefen menar att ”det har höjt medvetenheten hos oss”, men
tillägger:
… hos en del av oss. Jag kan känna att det har kanske inte riktigt sipprat ut
på medarbetarnivån alla gånger.33

Att så inte skett kan härledas till flera faktorer. En enhetschef menar att det finns
en misstänksamhet mot mätningar, i ett socialt arbete där ”det enda redskap vi
har, det är att bygga relation”. Mätningar är något ovant i dessa sammanhang.
Verksamhetschefen pekar på organisationens gamla identitet ”att verka i det
tysta”, men ser också självkritiskt på att ledningen kunde följt upp
förbättringsteamens insatser på ett bättre sätt: ”Hur går det att implementera det
här ni har jobbat med?”
En implementerad ordning rapporteras från den vårdavdelning som tidigare nämnts,
där tre team genomgått Förbättra & Coacha-programmet, uppemot hälften av
33
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personalstyrkan. På somrarna när avdelningspersonal nyttjas över större enheter
utsätts organisationen för påfrestningar. Chefen för den personal som över sommaren
kommer in på vårdavdelningen kan se utvecklingen och refererar röster från sin
personal:
Tidigare var det väldigt tungt att gå upp och jobba, men nu säger dom att man
glider in, det är väldigt välorganiserat. Det har blivit en tydlig struktur på
avdelningen, tydlig rutin: Så här jobbar vi här! 34

Att implementera enstaka förbättringsprojekt är en sak, som kräver sitt. Att implementera ett
kontinuerligt förbättringsarbete är något delvis annat. Två chefer på en äldreinstitution pekar på
ännu inte realiserade möjligheter när de under en workshop tänkte framåt:
Det skulle vara så himla kul om varje avdelning kunde få en Famnapott. Och vill
dom göra ett förbättringsarbete så kan dom plocka ut den där Famnapotten.

Med ”Famnapott” menas här en vikariepott, en budget för att kunna plocka in vikarier för
den personal som då frigörs för att genomföra ett förbättringsarbete.
- Tänk om vi kunde ha ett förbättringsarbete per år, ett per avdelning.
- Och vi som coacher finns ju kvar, så även om man inte haft med Famna att göra kunde man
använda våra kunskaper. 35

Det har visat sig svårt att utifrån ett bredare underlag kunna påvisa i vad mån absorbering
och/eller implementering får konsekvenser för deltagande individer. I bilaga III redovisas
enkätsvar som riktats till alla deltagare i både Värdeforum och högskoleutbildningen.
Svarsfrekvenserna är dessvärre låga. Av de svar som inkommit finns få indikationer på att
deltagandet i projektet lett till någon individuell karriärutveckling.
I intervjumaterialet finns dock röster som formulerar vissa kvaliteter. Coachens svar
på utvärderarens fråga nedan kan sägas integrera de båda begreppen absorbering och
implementering.
- Om ni skulle rekommendera Famnas Värdeforum till en annan avdelning
vad skulle ni säga då? Vad är det dom ska ha det verktyget till,
Värdeforumsarbetet?
- Men det är väl framförallt att lära sig jobba tightare på avdelningen, alltså
komma närmare varandra i olika yrkesgrupper, och sedan ett arbetssätt
just för förändringar som man kan använda i det lilla, överallt, ta med sig
genom hela livet.36

Hinder och problem i förbättringsarbete i team
Utvärderaren har under olika delar av Värdeforum observerat problem och hinder för
konstruktiva processer.
Vissa svårigheter är relaterade till deltagarnas verksamheter. Team har fått sig tilldelade
uppgifter att lösa från sina hemorganisationer som de inte haft nog förankring för eller
kunskap om. Det har funnits svårigheter att hitta tider att jobba på hemmaplan och man
34
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har därför inte hunnit med och har stressat fram en slutpresentation som inte alltid känts
genomarbetad. Här har funnits synpunkter på att teamens egna arbetsuppgifter borde fått
ta mer tid under Värdecaféerna.37 Detta har motsagts av Värdeforums utvecklingsledare
som pekat på att ett kontinuerligt och uthålligt arbete med förbättringar måste få ta tid, i
vardagsarbetet på hemmaplan.
Andra hinder hör till formen som inte passar alla. Coacher har beskrivit hur det
funnits teammedlemmar som känt sig obekväma, eller kanske ovana, vid sättet att öppet
diskutera svårigheter på en arbetsplats, och också överhuvudtaget att framföra synpunkter
i grupp eller större fora. En pedagogisk utmaning Värdeforum har att möta är att det tar tid
att förstå och ta in förbättringsidéns Varför-fråga, tätt följd av att omsätta den i ett Vad? och
ett Hur? Här finns synpunkter från deltagare att tempot är för högt eller att innehållet för
”akademiskt”. En deltagare såg tillfällena att åka bort, till värdecaféer och coachträffar, som
en värdefull reflektionstid. Men hen gav också uttryck för kritik.38
Det var väl det att det kändes väldigt teoretiskt ibland och att dom var väldigt
bekväma med sina redskap. Jag menar, dom kunde ju det där som ett rinnande
vatten. Men vi satt ju där som fågelholkar ibland och fattade ingenting.

En annan faktor som kan innebära problem är professionernas roll och makt. Från en
deltagande observation har jag noterat följande. I ett förbättringsteam ingick en
medarbetare med en sådan yrkesidentitet som en statlig legitimation för vårdyrken ger.
Hen var den enda i sin profession i teamet. Inför de övriga teammedlemmarna markerade
hen att hen utvärderade sitt eget arbete inom sin profession och med dess verktyg och
kriterier. Denna medarbetare uteslöt därmed sitt arbetsområde från det fält som
förbättringsarbetet kunde komma att beröra.
På en annan arbetsplats driver en enhetschef, med Värdeforum som redskap, ett
arbete att främja teamarbete och samsyn om behandlingsinsatser. När en tongivande
profession på enheten inte har engagemang för denna mission börjar vardagsarbetet halta.
Erövrade förbättringar beskrivs vika tillbaka och frustration uppstår.
Störningskällor finns alltså att rapportera från flera håll: arbetsformen,
kunskapsförmedlingen och lärprocessen, liksom från de deltagande organisationerna och
de deltagande professionerna. Dessa svårigheter är inte unika för detta projekt. Hur dessa
störningar hanterats inom projektet ska här kort kommenteras.
Hur en deltagande organisation ska hantera ett externt program av det slag som
Värdeforum utgör är förstås en fråga för den organisationens ledning och berörda
medarbetare. Det kan vara en fråga om timing. Det finns ett exempel från ett äldreboende
där verksamhetsledningen inte ville gå in i ett värdeforumsarbete förrän en revidering av
organisationens mål och visioner gjorts i styrelsen. Det kan också vara en fråga om
tidsplanering. Som nämnts kan ett team vilja göra sitt ”hemarbete” under Värdecaféernas
tid. Det kan tyckas rationellt när ändå teamet är samlat. Samtidigt så kan det ses som en del
av ”lärandet” – att kunna organisera och skaffa en rutin för, förbättringsarbete i den egna
organisationen.
Kunskapsförmedlingen, det pedagogiska upplägget, är en fråga som mer ligger på
Famnas utvecklingsledares bord. Här finns rutiner för att tydliggöra vilka lärandemål som
37
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finns för just denna samling/Värdecafé, vilka förväntningarna är just denna dag och
avslutningsvis också initiera en enkel utvärdering av varje träff.
Tidsutrymmet utökades av pedagogiska skäl under projektets gång så att Värdecaféerna
som först var halvdagar blev heldagar. Intervjuade coacher beskriver att Famnas
utvecklingsledare har ett tillmötesgående förhållningssätt, att man som coach är
välkommen att ringa och att utvecklingsledarna kommer ut till verksamheterna om det
uppstår friktion eller oklarheter. Likväl är det ett ämne för ”ständiga förbättringar” att
skapa ett tillåtande klimat, att följa med i teamen och i någon mån individernas
lärandeprocess samt matcha varje teams arbete utan att ta över. Att stärka coacherna roll
kan vara ett sätt, och coachträffarnas innehåll har förändrats under projekttiden. Efter en
workshop om coachrollen reflekterade en av utvecklingsledarna:
Jag känner mig sugen att träffa varje coach, personligen, innan man startar, och ha ett
samtal.

I en sådan ambition skulle förståelsen av det kommande Värdeforumarbetets funktion och
villkor också kunna involvera den närmaste ledningen med någon form av förmedling av
tidigare erfarenheter och en riskanalys. Från chefshåll i deltagande organisationer finns i
intervjumaterialet också kommentarer om hur man bättre borde följa upp teamens
genomförda förbättringsprojekt.
Somliga problem kan sägas tillhöra den process som varje deltagande grupp har att lära sig
att hantera, en del av lärandet. Andra processer underlättas med tydlighet och goda rutiner,
och i synnerhet om det paras med god vilja. Ytterligare en del av uppkomna svårigheter får
sägas ligga utanför en rationell kontroll.

Rollen som intermediär
Behovet av sammanhållande och organiserande krafter för att utvecklingssatsningar ska bli
långsiktigt hållbara har lett till att ”intermediära” funktioner uppmärksammats. I en ESFfinansierad rapport från forsknings- och utecklingsenheten APEL,39 beskrivs lärdomar från
sådana rolltaganden i socialfondssammanhang. I studien framträder två huvudsakliga
funktioner. Dels leder intermediären en operativ samverkan med relevanta aktörer i syfte
att koordinera insatser för berörda projektdeltagare (både individer och organisationer).
Med andra ord: att det görs saker. Dels har intermediären rollen att driva en strategisk
samverkan för mer långsiktiga effekter. Här kan det handla om att skapa förutsättningar för
att projektets processer kan bidra till lärande tillsammans med aktörer både i och runt
projektet.
Intermediären behöver därför anta en ”brobyggarfunktion” i flera bemärkelser.
Naturligt handlar det om att skapa samspel mellan organisationer, för att få saker gjorda,
men lärande i och mellan organisationer kräver också att tid och språk överbryggas. Vunna
erfarenheter behöver förvaltas i form av reflekterad kunskap, och för att de ska kunna
nyttiggöras behöver de också översättas till varje nytt sammanhang.
39
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Det som i denna rapport beskrivits av arbetssättet i Värdeforum och exemplen från de
deltagande verksamheterna illustrerar väl vad som skulle kunna beskrivas som en
intermediär funktion i APEL-rapportens mening. Rollen som koordinator är oundgänglig för
att driva projekt med många deltagare. För lärande och strategiskt påverkansarbete krävs
en förståelseram och en kapacitet att initiera och följa processer. Till det kommer en
förmåga att tillgodogöra erfarenheterna från dessa. Behovet av översättning tydliggörs av
en svårighet som projektet brottats med. Inspiration och kunskapsbakgrund till det
kvalitetsarbete som bedrivs i Värdeforum är hämtat från hälso- och sjukvårdssektorn.
Begrepp, tankemodeller och pedagogiska exempel behöver översättas för att relatera till de
arbetsområden som beskrivs som socialt arbete och omsorg och som sker i relation till
socialtjänst och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar. Medvetenheten
om detta översättningsbehov finns både hos Famnas utvecklingsledare och
utbildningsanordnaren Jönköping Academy. Men det är ett översättningsarbete som är
pågående och inte klart, vilket kritik från deltagare inom de socialt inriktade fälten visar.
Rambölls ovan refererade utvärdering av den senaste programperioden för socialfonden
lyfter fram det metodutvecklande inslaget i Socialfonden. Man menar att stora resurser
satsas inom ESF på att utveckla nya metoder som sällan lever kvar efter projektslut. I
Famnas projekt är det relevant att lyfta fram att det pågått och pågår ett metodutvecklande
arbete före, under och, som det kan bedömas, även efter projektets avslut: Värdeforum
erbjuds och planeras även framledes. Arbete med kvalitetsförbättringar är också ämnet i ett
forskningsprojekt. En av Famnas utvecklingsledare är för detta knuten som doktorand vid
Jönköping Academy. Vidare är Famna, som visas i avsnittet om strategisk påverkan, en
etablerad samverkanspart i nationella sammanhang kring vård och omsorg.
APEL-rapporten beskriver en del förutsättningarför långsiktiga effekter, nämligen ett
samspel mellan strukturer och processer, en tydlig inriktning och idé, strukturer för
erfarenhetsutbyte och projektfinansiering kompletterad med fast basfinansiering.40 Dessa
förutsättningar går att identifiera i Famnas arbete i ESF-projektet 2012-2014.

Sammanfattande kommentar
Det finns teoretiskt stöd för det nedifrån-perspektiv och engagemangsfrämjande arbetssätt
som konstruerar Värdeforum. Erfarenheterna visar att det krävs tydlighet från
verksamhetsledningarnas sida om man vill gå från ett stadium där man prövat
förbättringsarbete och i bästa fall har genomfört en utvärderad och dokumenterad
förbättring, till ett stadium där man kontinuerligt arbetar med förbättringsinitiativ, baserat
på en erövrad kompetens att driva förändring och att skapa mått för att beskriva den.
För detta är ledare och chefer betjänta av ett utbildnings- och processtöd, inte bara en
gång utan flera gånger och på flera sätt. ESF-projektet utgör exempel på hur flera program kan
komma att komplettera varandra och då bidra till kompetensutveckling och
organisationsutveckling. Samtidigt visar projekterfarenheterna på en rad störningskällor.
Tyngdpunkten för projektets insatser har en tyngdpunkt på strategisk
verksamhetsutveckling. Individens kompetensutveckling ska inte förringas, men är ett medel
som visat sig svårt att dokumentera verkan av. Erfarenheterna från projektet kan fortsatt
tillgodogöras fältet genom att Famna fungerar som intermediär.
40
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Att stärka ledarskapet i vård och omsorg
Stora krav ställs på ledares kunskap inom vård och omsorg.41 Både vad gäller att vara
orienterad i regelverk, till exempel om upphandlingar, samt att vara responsiv i förhållande
till omvärldens krav, såsom exempelvis Socialstyrelsens krav på upprättande av
ledningssystem. Det senare är en del av ett större identifierat bristområde: avsaknaden av
generell kompetens i förbättringsarbete, något som enligt beskrivningen för ESF-projektet
”är helt avgörande för att utveckla vården och omsorgen”.42 Bristerna inom dessa
kompetensområden ses av Famna som ett hinder för tillväxt, och en risk för anställda i
verksamheten. Inte minst betonar Famnas näringspolitiska talesperson detta ”att vara
ledare i en konkurrensutsatt situation och klara de affärsmässiga frågorna”. Hur har då
projektet mött dessa behov?

Arbetsformer
Projektets ledningsstärkande kan beskrivas som en tvåfaldig strävan:
 en akademisk utbildning som ger kunskaper för ledning av verksamheter, samt
 en utveckling av ledning i verksamheter, med inriktning på kvalitetsarbete
Jönköping Academy har ansvarat för den första och Famnas Värdeforum har varit redskap
för den andra.
Högskoleutbildningen har vänt sig till befintliga chefer, men även samordnare och
projektledare utan chefsansvar har deltagit. Denna del har haft en teoretisk inriktning, där
många ämnen har konkurrerat om utrymmet i kursen som gått på åttondelsfart (3,75
hp/termin), fem måndagseftermiddagar per termin.
Av de vid höstterminen 2012 femtio planerade deltagarna examinerades tjugosex personer
den fjärde och sista terminen.43 Kursansvarig vid Jönköpings Academy sammanfattar
utvärderingen av kursen:44
Deltagarna tyckte att utbildningen i sin helhet uppnådde de satta målen ’I viss mån’
(8st) och ’Till stor del´(9st). Det som framhölls var att det inte var den bredd, med
offentliga och privata aktörer, som beskrevs i målet. Samtidigt verkar dom vara
mycket nöjda över att få ha lärt sig mer om de andra organisationerna inom Famna.
Detta är också något som framhålls i frågan om vad de tar med sig från utbildningen.
Där visar de också på hur de har tagit till sig utbildningens innehåll och kan relatera
den till den egna verksamheten och sin egen utveckling som ledare.
Till deltagarrepresentanterna har en viktig fråga varit hur kursens omfattning och ”takt”
fungerat? Att läsa på kvartsfart istället för som nu på åttondelsfart hade varit önskvärt
menar en deltagare, och får medhåll av en annan, men med tillägget: ”men det hade jag inte
klarat”. En intensivare takt hade hen inte ”mäktat med”.
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Ledarskapsutveckling av ett annat slag har även skett inom Värdeforums program. Detta har
inte minst skett i form av coachutbildningen i den del som kallats ”Förbättra & Coacha”. Här
har vård- och omsorgspersonal fått pröva och träna i en ledningsroll i sitt lokala
sammanhang. I några fall har det skett med det från ledningens sida uttalade syftet att
”spana” efter interna ledare för framtiden. (Se bilaga I för en utförligare beskrivning.)

Relationen mellan Värdeforum och högskoleutbildningen
Hur har då kopplingarna mellan dessa två ”ben” sett ut? Vernissager och konferenserna
4 juni 2013 och 4 juni 2014, liksom någon gemensam träff 45 har varit gemensamma. Vad
dessa enstaka tillfällen haft för betydelse för en eventuell komplementär verkan är svårt att
fastslå.46 Därför väljer jag ett annat sätt att undersöka eventuell ”korsbefruktning”. I den
sista inlämningsuppgiften under högskoleutbildningen vårterminen 2014 var uppgiften
denna:
I kurslitteraturen, samt i artikeln av Godfrey et al. (2013) beskrivs olika modeller för att driva
förbättringsarbete. ”Uppgiften innebär att du, utifrån din verksamhet och din roll (som ledare), ska
redogöra för ett tänkt, planerat eller genomfört förbättringsarbete.” [Om kursdeltagarens
organisation deltagit i Värdeforum ska uppgiften gälla detta arbete.] I texten skulle kursdeltagaren
reflektera och diskutera kring stöd för och hot mot förbättringsarbetet, hur mätningar kan initieras
och användas, samt hur uppföljning av förbättringsarbetet kan se ut.

Av de 26 inlämnade och godkända texterna hade nio författare ingen egen erfarenhet av
Värdeforum. Tre hade det men skrev om andra projekt i sin organisation. Fjorton personer
skrev om sina erfarenheter av att delta i Värdeforum, ibland som coacher, och i andra fall att
vara vara chef för ett deltagande team. Detta skapar möjligheter till jämförelser mellan
deltagarnas reflektioner.
De som inte var bekanta med verktyg och tankemodeller för förbättringsarbete enligt
instruktionen beskriver i sina paper hur de kan tänka sig ett sådant framtida arbete. Detta
är naturligtvis relevant.
De som deltagit i Värdeforums program47 har också prövat metoder och levt i
processerna, vilket gör att de bland annat skriver om hur man använt metoder såsom
”fiskbenet”, ett verktyg för problemkartläggning eller PGSA-hjulet48 för att planera
förbättringsinitiativ. De har också reflekterat över erfarenheten av att möta motstånd.
Några skriver även om vad som händer efter ett förbättringsarbetes formella avslut, och hur
man kan försöka upprätthålla de erövrade förbättringarna, liksom teamets samlade
kompetens.
De som varit chefer för verksamheter som deltagit i Värdeforum reflekterar också hur
sina ledningsinitiativ. Ett exempel på en sådan fråga är i vad mån chefen styrt vilket
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förbättringsprojekt teamet skulle arbeta med, och vilken roll det spelat roll för utfallet. En
annan reflektion rör hur organiseringen av team påverkar teamets arbetsprestation.
En chef skriver om hur ett nytt arbetssätt föds i samtal med personal och hur det
prövas och senare implementeras. Hen beskriver vilka faktorer som behöver samverka för
ett lyckat resultat och även erfarenheten av när det går väl: konsekvenserna, som positiv
feedback från patienter, förbättrade ekonomiska resultat och bättre arbetsmiljö. I ett annat
fall där organisationen deltagit i fem program i Värdeforum tänker sig författaren att man
nog ska kunna driva egna förbättringsprojekt med hjälp av dem som utbildats.
Här uppstår en ny kvalitet i och med detta EFS-projekts upplägg, i det att
ledningserfarenhet i verksamheter får reflekteras i teori om ledning av organisationer.
Detta är ett fall när de båda ”benen” i ESF-projektet, Värdeforum och högskoleutbildningen,
kompletterat och berikat varandra.

Svagheter i ledarutvecklingsprogrammen
Det har även gått att identifiera svagheter i projektets ambition att främja
ledarskapsutveckling, dels inom högskoleutbildningen, dels inom Värdeforum.
En strävan med högskoleutbildningen var att stärka deltagande chefers kompetens när det
gäller den i projektets förarbeten identifierade ”utmaningen att balansera affärsmässighet
och värdegrund för att skapa värde och en ansvarsfull användning av resurser”. Efter termin
II där ”affärstänkande i vård och omsorg” var en rubrik efterlyste deltagarna mer av sådant
innehåll.
Efterlysningen kom igen även i den tredje terminens kursutvärdering. Bland annat
handlar det om att deltagarna vill veta mer hur de kan bli konkurrenskraftiga gentemot de
verksamheter som är vinstdrivna. Var hittar de sin profil och konkurrenskraft? Kursledningen i
Jönköping Academy har reflekterat över behovet och hur det kan mötas. Kursledaren ser det
som att branschen är i ett utvecklingsskede där utbildningen kan bidra med ”ett sammanhang
för dem att skapa det här gemensamma språket, de gemensamma bilderna av vad de kan
konkurrera med”. 49 Hen anar en förväntan av att ”vi ska sitta på sanningar och kunna servera
dem inom ramen för utbildningen”. Men…
… ibland är det som efterfrågas i den här utbildningen en större fråga för den här
branschen än vad vi kan lösa i den här utbildningen.
(Se bilaga II för en fördjupad diskussion om affärstänkande som förts inom projektet med deltagare
från högskoleutbildningen.)

Ett inslag i Värdeforum var ett program för ledningsgrupper, LEDA, vilket innebar fyra
tvådagarsinternat under hösten 2013 och under efterföljande vår. Ett motiv för detta
program är att ledarskapsrollen är en så utsatt roll att det främjas av ett teamarbete. En
strävan är också att tydliggöra – och här relaterar detta program till det övriga
förbättringsarbetet i Värdeforum – att ledningen är en del av ett system, dvs. inre och yttre
systemförståelse.
LEDA-programmet har erbjudits även innan ESF-projektet, med resultat som beskrivs
vara ledningsgruppsskapande och integrerande. Till denna omgång startade endast två
grupper, en ledningsgrupp och ett förbundskansli. De senare var tveksamma av två skäl:
49
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kansligruppen såg sig inte som en ledningsgrupp. De identifierade sig inte heller som en
vårdgivande organisation, adresserande den kunskapsbakgrund inom hälso- och sjukvård
som Värdeforum byggt på. LEDA-programmet väckte kritik från båda organisationernas
chefer, både innehållsmässigt och vad gäller matchningen av de två deltagande
ledningsgrupperna.50
Sammanfattande kommentar
Har då projektet mött angivna behov? För dem som deltagit har kunskap presenterats, inte
minst om regelverk, pågående processer och kommande initiativ som är aktuella på
nationell nivå. Kompetens att leda kvalitetsarbete har utvecklats, tydligt bland dem som
deltagit i både Värdeforum och högskoleutbildningen, men också bland arbetslag i de
deltagande verksamheterna, om än i olika grad. Genom coachrollen och utbildningsinslagen
i Förbättra & Coacha-programmet har projektet erbjudit en träning i att leda ett
förändringsarbete, i en grupp på sin egen arbetsplats. Här finns en potential bland
deltagande organisationer att även efter ett genomfört värdeforumsprogram tillvarata
coachernas erfarenhet.
Att utveckla chefers affärstänkande är ett område som är större än vad som
uppdragsutbildningen kunde rymma. Utifrån samtal med deltagare bör man fundera över
hur deltagande chefers erfarenheter av att hantera marknadens villkor skulle kunna
nyttiggöras. Här finns erövrad kunskap och många värdediskussioner som skulle kunna
tillgodogöras andra organisationer genom någon form av ”benchmarking”, forskningscirklar
eller peer reviews.
Att stärka ledarskapet inom vård och omsorg är ett mycket brett mål med stora
uttolkningsmöjligheter. Erfarenheterna från projektet visar att det finns skäl att precisera
ambitioner och tydliggöra avgränsningar.

Att främja samverkan över sektorsgränser
I kvalitetsdiskursen talar man om avvikelser. Dessa måste enligt teorin om förbättringsarbete dokumenteras för att förebygga att misstag sker igen. Uppmärksammade avvikelser
kan då leda till förbättringar.
ESF-projektets stora avvikelse fanns med från projektets början. Den manifesterades i
svårigheterna att rekrytera deltagare från offentlig och privat sektor. Gentemot den
offentliga sidan gjordes ambitiösa försök, bland annat för att få med både landsting och
kommun i södra delen av länet. Famnas utvecklingsledare hade kontakt med bådadera vars
företrädare sade sig visa intresse. Likväl räckte det inte till för att nå fram till ett beslut om
deltagande. Famna som utbildningsanordnare verkar inte vara inte tillräckligt känd, eller
erbjudandet inte tillräckligt intressant, för merparten av tillfrågade privata och offentliga
aktörer. Av de som anmälde intresse har några hoppat av. Erfarenheter från ett par av de
små privata aktörer som deltog i början av projektet antyder även att vissa företags
arbetssituation med små marginaler försvårat deltagandet.
50

De båda organisationernas chefer menar att det var alltför stort fokus på organisationsfrågor baserat på
erfarenheter från vårdsektorn. En av de två deltagande organisationerna är en medlemsorganisation och
därifrån efterlystes hur man arbetar med sådana frågor. Programstrukturen var deltagarna inte bekväm
med. Kritik riktas också mot att man från deltagarna givit input, som man upplever inte blivit lyssnad till.
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Vi har inte hunnit med att delta i utbildningen, vi har inte möjlighet att komma ifrån.
Den skulle hellre ligga mellan kl. 16 - 20. Det händer saker hela tiden.
(VD i privat hemtjänstföretag)

Det är rimligt att tolka detta som att det inte enbart beror på sektorstillhörighet utan även
beror på verksamhetens storlek. Ytterligare en faktor är målgruppens villkor.
Kursdeltagare som är chefer har lämnat högskoleutbildningen vid omorganisation, vid
neddragning i sin verksamhet eller när organisationen fått nya uppdrag. Det visar sig, i
jämförelse med Socialstyrelsens erfarenheter från värdegrunds- och ledarskapsutbildningar
för chefer inom äldreomsorgen, att det i liknande uppdragsutbildningssammanhang inte är
ovanligt med avhopp.51
Men avvikelsen handlar inte bara om svårigheten att rekryteringsproblem.
Halvtidsutvärderingen från maj 2013 konstaterar att målen för vad projektet ska bidra med
vad gäller samverkan var ofullständigt formulerade och metoder att närma sig visionerna
om samverkan, på olika nivåer, var vagt definierade.
I ett kapitel i den 2013 utkomna boken Att fånga effekter av program och projekt52
konstaterar författarna att om ”inte verktyget som anförs som en nyckel till framgång i ESFansökan används, så kan man inte heller utvärdera effekterna av det samma”. 53 Det är här
ändå värt att stanna upp inför projektets mål om samverkan för att spana efter vilka olika
dimensioner en sådan strävan kan ha.
I sitt ”Management response”54 på halvtidsutvärderingen konstaterar projektledaren,
som nämnts, att Famna trots intensiva försök inte lyckats rekrytera enligt planerna. För att
öka bredden av aktörer och öka sektorsövergripande lärande justerades därför upplägget
för höstens (2013) Värdeforum. Detta genom att ha parallella lärandeseminarier med
förbättringsteam i äldresatsningen.55 Pedagogiskt fanns en strävan att främja
förutsättningarna för samverkan genom att
- dels arbeta med tankemodellerna kring micro- meso och makro-system, dvs
synliggöra vårdens och omsorgens beroende av de institutionella omgivningarna och
öka medvetenheten om sin verksamhets roll, i sin egen sektor och i relation till de
andra;
- dels förmedla Famnas ut- och insikter rörande omvärldsförändringar och även
uppmärksamma organisationernas initiativ att påverka dessa.
Ett exempel på det senare är hur en organisation under ett Värdeforumpass berättade om
sina erfarenheter att påverka upphandlingsdirektiv, där man efter påpekanden och
argumentation vunnit gehör hos upphandlande handläggare för en justerad beskrivning av
den tjänst man från organisationen såg som relevant för målgruppen.56
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Mejlkontakt med Annika Jalap och Eva Entelius Melin, Socialstyrelsen, 17 mars 2014. Bl.a. beskrivs
erfarenheter att det inte är ovanligt med ett betydligt antal avhopp mellan anmälan och kursstart och under
första terminen.
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Norrman, Charlotte & Christer Johansson (2013)”Effekter av ESF-projekt”. I: Svensson, Lennart, Göran Brulin,
Sven Jansson & Karin Sjöberg (red.) Att fånga effekter av program och projekt. Lund: Studentlitteratur.
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Organisationens gensvar på utvärderarens delrapport 2013-11-11
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I den s.k. mobiliseringsrapporten57 konstateras att ett av huvudproblemen i dagens vård
och omsorg är att det uppstår glapp mellan olika ansvarsområden och huvudmän, till
nackdel för dem som organisationerna är till för (brukare, patienter, klienter). Genom att
lyfta fram ett initiativ (vt 2013) inom projektets ram i syfte att arbeta fram
kvalitetsindikatorer inom familjehemsvård vill jag visa på svårigheterna att möta dessa
problem, men också på kvaliteter.
Frågan om kvalitetsindikatorer initierades från en av Famnas
medlemsorganisationer. Istället för att skapa ett team från en deltagande
organisation konstruerades ett arbetslag med flera olika aktörer:
myndigheter, idéburna organisationer och familjehemsvärdar. Det visade sig
dock vara svårt att engagera myndigheterna. Enbart en deltagare var anställd
av en statlig myndighet, Kriminalvårdsverket.58 I funktionen som
ramavtalsansvarig i Stockholmsregionen ser hen sin myndighet som ”köpare”
av familjehemsvård. Vid en uppföljande intervju ser hen Värdeforums
arbetssätt som intressant, kunnigt skött, men inte aktuellt för vidare
deltagande från Kriminalvården.59 Myndigheten har sitt eget interna
kvalitetsarbete.
I detta arbete om familjehemsvård jobbade man fram ett formulär för att ha
kontroll över ”om vi gör som vi säger att vi vill göra”. Enhetschefen från en
deltagande nonprofitorganisation menar att man fått in det i systemet och att
det på så sätt lett till förbättringar. De rutiner och krav på verksamheten man
arbetade fram, tillsammans med kriminalvårdens representant, gav också
insikten om att man ”ville samma sak”. Tydliggjorda interna rutiner ger också
en tydlighet utåt, i relation till uppdragsgivare. ”Vi blir mer bestämda”, menar
enhetschefen. Framförallt genom att göra ett förarbete och förklara för den
andra parten ”hur vi tycker det ska vara”. Det kan t.ex. handla om hur
uppdragsgivaren deltar i inledande och uppföljande möten i
familjevårdsprocessen. Att en representant för kriminalvården funnits med i
de diskussionerna ger det mer tyngd, ”för tyngd måste man ha gentemot
statliga verk!”60
Sammanfattande kommentar
Det går således att påvisa kvaliteter inom projektet utifrån samverkansperspektivet, trots
att projektet i sig inte visade sig rustat för ett sådant ambitiöst mål. Famna är i sig en
framstående samverkare (se nästa avsnitt) men har inte tillräckligt socialt eller symboliskt
kapital på vårdens och omsorgens verksamhetsnivå för att mobilisera offentliga och privata
aktörer i strävan att ”åstadkomma samverkan mellan sektorer”. Jämfört med
kvalitetsarbetets teoretiska förankring och batteri av metoder syns detta projektets tredje
mål vara ”klent utrustat”. Kanske målet hellre skulle varit: ”Att skapa förståelse för
förutsättningar för samverkan”.
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Diarienummer 2011-3010053, ESF-rådet, 2012
En annan hade erfarenhet från socialtjänsten, men inte längre aktiv där.
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ESF-rådets kriterier för programperioden är Samverkan och Strategisk påverkan. I detta
avsnitt har projektets kvaliteter och brister vad gäller kriteriet Samverkan beskrivits. Att
dessa två kriterier kan komma att överlappa varandra visar sig när Famna i sin
Management response pekar på att
…det pågår samverkan på makronivå med både Vårdföretagarna, SKL,
regeringen och myndigheter i andra nationella projekt som Öppna jämförelser,
Nationell eHälsa, Patientsäkerhet, idéburet företagande, och forskningsfrågor detta påverkar självklart innehållet i ESF projektet, men är inte en central del
av insatserna.61

Strategisk påverkan
Till Europeiska socialfondens kriterier för att läsa av projektens resultat hör ”strategisk
påverkan”. Som sådan räknas enligt Svenska EFS-rådet62



tillvaratagandet av erfarenheter i ordinarie verksamhet, samt
kommunikation och förankring av projektresultat i ”relevanta aktörer på lokal, regional
och nationell nivå”.

Går det att beskriva ESF-projektet roll och bidrag till vad som man med ESF-terminologi kan
beteckna som ”strategisk påverkan”? Några projekteffekter på lång sikt är i denna
utvärderingsform omöjliga att belägga, men det går att beskriva arbetssätt och fokuseringar,
vartåt de syftar och om det kan bedömas ha framgång eller inte. I det här fallet kan man också
fråga om projektets aktiviteter och ”out-put” är i överensstämmelse med Famnas övergripande
intentioner. ESF-projektet betraktas här som en delaktivitet i Famna, och inte i sin enskildhet.
I detta avsnitt ska Famnas arbete med kvalitetsutveckling analyseras med hjälp av en
teoretisk modell för re- och proaktivt redovisningsansvar (se nedan).63 Sedan ska också
projektets roll i kontakt med akademin kommenteras. En tredje del som kan inordnas rubriken
Strategisk påverkan hör den tidigare nämnda undersökningen om coachernas roll som
”organisatoriska förändringsagenter”, som återfinns i bilaga I.
Strategisk påverkan och kvalitetsfrågorna
Det ideala sättet att mäta resultat i ideella organisationer måste erkänna existensen av många
intressenter och skapa måttenheter för dessa.64 Redovisningsansvar (accountability) kan
definieras som kravet att föra bok över resurser och skeenden, och svara för sin förvaltning i
relation till en högre auktoritet. Denna byråkratiska tolkning är alltför begränsad för
nonprofitverksamheter som behöver tydliggöra sina möjligheter och villkor, menar
amerikanska forskare.65 Till det kännetecknande för nonprofit-sektorn hör frånvaron av
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Managemant response 2013-11-11
Programkriterierna I Socialfondsprogrammet. ESF-rådet 2011-02-09.
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Observationer har skett I programmen Förbättra & Coacha, Kvalitetsledning, Famna familjevård, MÄTA samt i
samtal på Famnas kansli. Intervjuer har ägt rum med deltagarna från Vårdförbundet och Socialstyrelsen i
projektets referensgrupp, samt vid besök i projektets deltagande organisationer.
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jämförande standarder och varierande system för återkoppling. För att undvika att låsas av
operationella definitioner av begreppet redovisningsansvar behöver det vidgas. Begreppet bör
även omfatta de sätt organisationen och dess medarbetare hanterar interna och externa
förväntningar. 66 Utgångspunkten är att redovisningsansvar, förenklat uttryckt, inte är
information utan kommunikation. Det innebär att de traditionella definitionerna av
redovisningsansvar som fokuserar den finansiella situationen, internkontrollen och uppfyllandet
av regelböckerna är för smala. De visar inte upp bredden av en organisations utfall och verkan.
Hur ska den organisationsledning agera som vill svara an gentemot de olika förväntningar och
signaler som kommer från vad den amerikanske forskaren Kevin P. Kearns kallar ”accountability
environments” – dvs. de intressenter i omgivningen man på skilda sätt och i bred bemärkelse
har att avlägga räkenskap inför? Här finns de som förespråkar en dubbelriktad kommunikation
och en anpassning av redovisningen till respektive mottagare, eller snarare: förhandlingspart.67
Att i sammanhanget tala om förhandling visar att redovisningsansvar och lyhördhet är två sidor
av samma mynt, därför att båda pekar på organisationsledningens skyldighet att kommunicera
med och svara olika intressenter. Det handlar både om att påverka de ”strategiska”
omgivningarna och själv ta intryck. En intervjuad ledare för en nonprofit-organisation i USA
menar att:
Sometimes the strategy is to help people change their views of some
issues, while at the same time to be open to changing yours.68

Denna vidgade förståelse av begreppet ”accountability”/redovisningsansvar innebär att ett
system för redovisningsansvar innehåller åtminstone två dimensioner.
o En uppsättning redovisningsmått – implicita eller explicita - som härrör från organisationens
institutionella omgivningar.
o En respons - reaktiv eller proaktiv – inifrån organisationen.69
Explicita redovisningsmått är sådana som är kodifierade i lag, administrativa regleringar eller
kontraktsbaserade åtaganden. Implicita anspråk omfattar allmänna uppfattningar och begrepp
rörande administrativa handlingar och organisationsbeteende på grundval av samhälleliga
värderingar, trosföreställningar och antaganden. Verksamhetens svar på redovisning kan
antingen vara reaktivt eller proaktivt. Det förra är en reaktion på en externt genererad
förväntan, det senare utmärks av förutseende och beredskap att handla.
Format som en matris med fyra positioner eller celler (se nedan) begreppsliggörs fyra
kategorier av hantering av redovisningskrav: anpassad, förhandlad, egeninitierad och
föregripande.
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Externa kontrollanspråk
Explicit

Internt
svarssystem

Implicit

Reaktiv
(taktisk)

A. Anpassad redovisning

B. Förhandlad redovisning

Proaktiv
(strategisk)

D. Föregripande redovisning

C. Egeninitierad redovisning

Figur 6: Redovisningsansvarets positioner. Efter Kearns (1994, s. 188)
(min översättning).

Matrisen visar på redovisningsansvaret bestående av fyra åtskilda, men till varandra relaterade,
positioner. Den erbjuder förutom ett klassificeringsschema för olika definitioner av
redovisningsskyldighet också en ram för att analysera alternativa (reaktiva och proaktiva) svar
på externa propåer och krav.70

ESF-projektets, och Famnas, roller
Jag ska här använda den presenterade matrisen för att beskriva Famnas rolltagande.
Cell A. I projektet återfinns exempel på den anpassade redovisningen.
På deltagande organisationer ställs inom vård- och omsorgsverksamheter krav eller förväntningar på
rapportering till olika register, exempelvis Senior Alert eller Öppna jämförelser, eller i vissa kommuner egna
rapporteringssystem. Här finns definierade mått på trycksår, nutrition, fall m.m. Dock är det här skillnader
mellan sociala verksamheter och omvårdande där redovisningskraven ofta är mer explicita på de senare.
Ett annat exempel på anpassad redovisning är ESF-rådets krav på rapportering från Famna vad gäller
deltagare i projektet och liknande uppgifter.

Cell B, Förhandlad redovisning representerar ett förhandlingsläge där den granskande parten
har ett syfte, men inga explicita mått, och där mallar saknas.
I en särskild omgång i Värdeforum under hösten 2012 - våren 2013 bearbetades frågan om vad kvalitet är och
hur man kan hitta indikatorer på det, i kontraktsbunden familjehemsvård. Det särskilda var att här deltog en
företrädare för uppdragsgivande myndighet, familjehemskonsulenter och familjehem. Arbetsgruppen bestod
av ramavtalsansvarig tjänsteman i Kriminalvården, region Stockholm; ett familjehem med lång erfarenhet
Stiftelsen kristen familjehemsvård; Skyddsvärnet och stiftelsen Credo. En person som var sakkunnig om
socialtjänsten deltog också, men utan uppdrag från myndigheten. Här kartlades processen, från förfrågan till
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Se vidare bilaga V
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matchning, placering, avslut och uppföljning. Några tydliga mått på kvalitet för processen finns inte
definierade, utan arbetet utgick från en fråga: Vilket är det högsta gemensamma krav vi kan ställa på varandra?
Ett dokument för uppföljning av processen arbetades fram som dokumenterade att ”vårdkedjan” höll
där man från Kriminalvårdens sida framhöll att god planering är en kvalitetsgivande insats för att få med
handläggarna från Kriminalvårdsverket. Ansvarsfrågor diskuterades: Vem har huvudansvar för att skriva
71
genomförandeplanen? Hur involveras klienterna i utvecklingsarbetet?
Men det är inte alltid en sådan dialog uppkommer. Här ett annat exempel från projektet. Föreningen
Framtidståget bedriver socialt arbete med uppdrag från socialtjänsten som regelbundet begär in information
om aktuella ärenden. Till Värdeforums-vernissagen i december 2013 presenterade ett team från föreningen
sitt förbättringsarbete: en bättre strukturerad månadsrapport till socialtjänsten parat med fastställd rutin för
inskickning varje månad. När utvärderaren några månader senare frågade föreningens verksamhetsledare hur
socialtjänsten reagerat på denna nydaning var svaret att responsen från myndigheten varit klen, närmast
obefintlig.

Cell C. Egeninitierad redovisning representerar en situation där det finns ett
handlingsutrymme för en verksamhet att ta ett professionellt ansvar för att definiera insatsers
kvalitet.
72

En annan del av ESF-projektet bestod av en utbildning om kvalitetsledningssystem. Värdeforums
utvecklingsledare formulerade vad de såg som utmaningen för de deltagande organisationerna: ”Här blir ni
inbjudna att visa vad ni går för. Ni blir tvingade, och det tror jag är bra, annars blir ni omsprungna.”
Med kvalitet menar socialstyrelsen att verksamheten uppfyller krav och mål enligt lagar och föreskrifter.
Men, säger Famnas kursledning till de deltagande organisationerna: ”Ni vill ofta mer”, åsyftande värdegrunder,
verksamhetsidéer, och relationer till brukare och medlemmar. Under kursen arbetar kursledningen med att
identifiera handlingsutrymmet bland lagar och förordningar; avtalsspecifika kvalitetskrav samt verksamhetens
egna kvalitetssträvanden och mål.
Det är uppenbart svårt att förena en idéburen verksamhets arbetssätt och idéer med ett formellt
kvalitetsledningssystem. En arbetsrehabiliterande verksamhet fick krav på sig från kommunen att förbättra sitt
kvalitetsarbete och deltog i detta syfte i Värdeforum. Arbetet beskrevs som krävande och gav ”lite ont i
magen”: ”Ju mer man tittar, ju mer blir det”. Vid utvärderarens besök efter genomgången utbildning visar
verksamhetschefen hur hen börjat tänka ”i processer” och kartlagt rutiner. I en annan verksamhet har
deltagandet i kvalitetsledningsprogrammet bland annat medfört att de processkartläggningar man gjort med
hjälp av Värdeforum omvandlats till en kalender för uppgifter att utföra under verksamhetsåret och en
checklista för rekrytering.
Förbättringsarbetena är i hög grad egeninitierade. I vissa fall finns en intention från den lokala
verksamhetsledningen, i andra fall är det teammedlemmarna som själva identifierar brister inom
verksamheten som behöver bearbetas. Sådana kan handla om att säkra att personalen avdelar ”egen tid” med
barnen på ett korttidsboende eller på en äldreinstitution. Projekten kan gälla utvecklade rapporteringssystem
till uppdragsgivare, remissflöden, förbättrad rond på vårdavdelningar eller klienters bedömning av nyttan av
73
samtal inom missbruksvård.
Famnas kursledning arbetar med att motivera de deltagande organisationernas företrädare: ”Se det
som en gigantisk marknadsföringskampanj!”
Det tydligaste publika inslaget i Värdeforum är vernissagerna där de terminsvisa förbättringsarbetena
från deltagande verksamheter redovisas. Vårdförbundets representant i ESF-projektets referensgrupp har
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deltagit vid dessa och ser dem som ”värdefulla”. Hen menar att man här får se att ”det blir något av det”, och
talar om förbättringsarbetets effekter som ”kraftfulla”, som både sprider kunskap och ger inspiration.

Cell D Föregripande redovisning identifierar det proaktiva arbete som strävar efter att påverka
de kvalitetssystem och mått med vilka verksamheter sannolikt kommer att bli bedömda utefter.
Famna bedriver även ett påverkansarbete på nationell nivå. Famna finns representerad i en rad referens-,
samråds- och styrgrupper och har under de senaste åren har deltagit i arbetet med Socialstyrelsens riktlinjer
75
för kvalitetsledning och kvalitetsarbete. Här säger Socialstyrelsens projektledare att Famna bidragit oerhört
76
mycket, och nästan fungerat som konsult i vissa frågor.
Vid ett av seminarierna under Famnas konferens ”Utvecklingssamtal” 4 juni 2014 lyfte även
Vårdförbundets representant fram betydelsen - ”större än vi kanske förstår” – av Famnas initiativ i det
nationella utvecklingsarbetet, bl.a. kring kvalitetsparametrar och kvalitetsregister. Till de olika sammanhang
som Famna deltar i tar förbundskansliets medarbetare inte sällan med sig representanter för Famnas
medlemsorganisationer.
En viktig fråga handlar om hur man från nationell nivå på ett naturligt sätt kan få in kvalitetsutveckling i
de lokala verksamheterna. Just att Famna också står i en direkt utbildningssituation och utvecklingsrelation till
vård- och omsorgsverksamheter skapar ”en win-win-situation”, menar Socialstyrelsens representant i ESFprojektets referensgrupp: ”att faktiskt få vara med och påverka det material som man själv ska använda”.
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Strategisk påverkan gentemot akademin
Vid intervjuer med Famnas företrädare under projektets början framkom det att, förutom att
driva frågan om akademisk ledarutbildning, det fanns en ytterligare målsättning med projektet.
Detta var inte framskrivet i projektplaneringen. En ambition och strategi för Famna är öka
kontaktytan med forskande institutioner. Famnas generalsekreterare menar att Famna gärna
bedriver sitt utvecklingsarbete tillsammans med akademier. Förhoppningen är att dessa ska
intressera sig för de frågeställningar projektet bearbetar, och därför av egen kraft initiera
forskningsprojekt. I det aktuella fallet med högskolan i Jönköping är intentionen att uppdraget
till högskolan med den aktuella kursen inte ska ses som uppdrag bland andra, ”utan att detta
intresse för nonprofit institutionaliseras”.77
Famna är även en av initiativtagarna till ett nätverk för akademisk utbildning för
civilsamhället och har där formulerat de efterlysningar som drivit på de ESF-finansierade
uppdragsutbildningarna 2009-2011 och 2012-2014:
Vårt behov är att akademiska institutioner inser och tycker att de vill jobba fram en
kompetens som hämtar näring från sektorns särart.
Vi har ett behov av ett managementtänk som fångar upp våra organisationers
inneboende värden.78

I samband med”Famnas dag för ledarskap och kvalitet” 4 juni 2013 hölls även en workshop om
forskning kring idéburen vård och social omsorg.79
I relation till Jönköping Academy så är uppdragsutbildningen inte det enda utbytet.
Företrädare för Famna har varit inbjuden till seminarier och som föreläsare in Jönköping. En av
Famnas medarbetare är organisationsdoktorand vid Hälsohögskolan i Jönköping och en annan
har en anknytning som adjungerad högskolelektor. Jönköping Academy har förutom till ovan
nämnda workshop 2013 även deltagit i den ”Idékonferens om akademisk utbildning för
civilsamhället” i mars 2014 där Famna stod som en av inbjudarna, liksom till Famnas
Utvecklingssamtal 4 juni 2014.
På vilka sätt kan detta ses som ”strategisk påverkan”? Utbildningsansvarig för
uppdragsutbildningen formulerar sig så här:
Jag skulle väl framför allt säga att vi har blivit mer medvetna om att det finns den här
typen av organisationer och fått en mycket mer levande och konkret bild av vad det är
för typ av organisationer.80

Jönköpings Academys företrädare menar att de och Famna matchar varandra: Ingen av parterna
tänker ”bara utbildning”, utan tänker utbildning – verksamhetsutveckling – forskning i ett
sammanhang. Vad detta kan leda till är i projektets slutfas inte tydligt, utbildningsansvarig
menar att samtalet bara är ”påbörjat”.
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Noteringar styrgrupp 15 oktober 2012
Lars Pettersson respektive Thomas Schneider, båda Famna, vid idékonferens om akademisk utbildning för
civilsamhället 140326, Ersta Sköndal högskola.
79
Representerade var, förutom Famna, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings
universitet, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Handelshögskolan i Stockholm,
Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola, Ratio, Ersta Sköndal högskola samt
Internationella Handelshögskolan i Jönköping, samt redaktören för Non Profit Management and Leadership
Journal. Här inventerades frågor intressanta för framtida forskning, såsom den ökande kontraktsstyrningen, hur
olika kvalitetsanspråk kan balanseras inom organisationerna, vilka förändringsagenterna är och vilka drivkrafter
som leder till vilka beslut, liksom behovet av analys när ekonomiska incitament kommer in i mikrosystemet.
80
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Sammanfattande kommentar
Om frågan i detta avsnitt gäller hur Famna arbetat med projektet för att främja kvalitet och
förbättringsarbete blir svaret att ESF-projektet förstärkt en sedan tidigare aktiv roll och på så
sätt bidragit till strategisk påverkan på nationell och lokal nivå. Det finns en tydlig strävan mot
att anta en proaktiv hållning och i projektet finns flera exempel på hur deltagande
organisationer av Famnas utvecklingsledare utmanas att arbeta med att själva definiera
verksamheternas kvaliteter, och inte bara anpassa sig till vad andra institutioner förväntar eller
kräver. Denna proaktiva hållning har i Famnas strategi inbegripet både arbete med lokalt
förbättringsarbete och påverkan på nationell nivå. ESF-projektet har här bidragit med att bredda
basen för detta påverkansarbete och ökat möjligheten för deltagande organisationer att få
inblickar i skeendena på nationell nivå.
I relationen till högskolevärlden har projektet bidragit till att etablera en relation till Jönköping
Academy for Improvement of Health and Welfare. Famna har i och med projektet genomfört en
andra högskoleutbildning81 med specifik inriktning på ledare inom vård och omsorg, med
huvudsakligt deltagande från Famnas medlemsorganisationer.
Projektet har på detta sätt bidragit med ytterligare erfarenheter från detta slag av
högskolebaserad utbildning. Dock finns det inte någon enkelt angiven utveckling av frågan.

Jämställdhetsintegrering
Ett projekt inom vård och omsorg blir i sig självt könsmärkt. Som exempel kan nämnas att av de
50 namn som stod på den första listan över deltagare i högskoleutbildningen med målgruppen
chefer och ledare inom vård och omsorg var 41 kvinnor. Av de 26 som examinerades den sista
terminen var 22 kvinnor.
I mobiliseringsrapportens problemanalys konstaterade Famna att det finns ett flertal
utmaningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. När det gäller ”den problematiska situationen i
vård- och omsorgssektorn vad avser jämställdhet”, så har projektet inget lösningsfokus.82 När
det gäller problemen som projektet vill bidra till att lösa (bristande ledarskaps- och
utvecklingskompetens, bristande kontaktytor mellan sektorer) så beskrevs problemen för män
och kvinnor att se lika ut. Detta innebär, menar Famna,
att män och kvinnor i sektorn har lika stora behov av insatserna, och att projektet har
utsikter att vara betydelsefullt på lika villkor för män och kvinnor. 83

Tydligast adresserades högskoleutbildningen där jämställdhet i vård och omsorg skulle utgöra
ett eget moment under en av terminerna, och också integreras i övriga terminers kursinnehåll.
Vad gäller Värdeforum tänkte man att i ett moment som behandlar medarbetares roller och
ansvar ge utrymme att reflektera över genusperspektivet.84
I en särskild plan för projektets jämställdhetsintegrering (dec 2012) var strävan att
åstadkomma ett långsiktigt lärande för Famna och i någon mån för deltagande organisationer
och samarbetspartners.
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Den ”första” var AGERA 2009-2011, se Kassmans utvärdering (2012).
Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas (diarienr 2011-3010053) s.9
83
A.a.,s.9
84
A.a.,s.9
82
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Att Famnas kansli själva arbetat aktivt med perspektivet har angetts som en förutsättning för att
kunna uppmana medlemmarna att göra detsamma. Det tydligaste inslaget för denna ambition
var en halvdags workshop i jämställdhetsintegrering i februari 2014 som leddes av
projektledare Karolina Nordh. Härmed aktualiserades frågor om jämställdhet avseende både
konstruktionen av kön, könsmärkta verksamheter och konsekvenserna härmed, exempelvis vad
gäller ekonomisk jämställdhet och inflytande. Från workshopen finns fem områden identifierade
inom Famnas verksamhet där jämställdhetsperspektivet kan bearbetas.
1. Könsuppdelad statistik
2. Lönestrategi - Både i den egna organisationen samt peka på vikten av att medlemmarna
arbetar med detta
3. Arbetsmiljö - Både i den egna organisationen samt peka på vikten av att medlemmarna
arbetar med detta
4. Värdegrund - Både i den egna organisationen samt peka på vikten av att medlemmarna
arbetar med detta
5. Lyfta frågan om mäns våld mot kvinnor i Värdeforums program
Workshopen utgick från de jämställdhetspolitiska målen och grundläggande kunskap om
jämställdhet samt en strategi om jämställdhetsintegrering.
Projektledaren konstaterar vad gäller Värdeforum att jämställdhetsfrågorna hade kunnat
integreras mer i programmen. Vad gäller innehållet i högskoleutbildningen skulle
jämställdhetsperspektivet kunna vara ännu tydligare. I kursutvärderingar och i samtal med
deltagarrepresentantgruppen har det framkommit att jämställdhetsperspektivet inte har varit
ett integrerat perspektiv i alla delar av utbildningen. Projektledaren skriver i projektets
slutrapport:
När det gäller jämställdhetsperspektivet finns det en svårighet både vad gäller
kunskap och metod att få det att genomsyra verksamheten. Det har gjorts insatser
men projektet hade kunnat vara ännu bättre på att säkerställa att detta perspektiv
tydligt fanns med i alla sammanhang.

Denna svårighet är inte ovanlig. Utvärderare från Ramböll har granskat projekt inom europeiska
strukturfonden och socialfonden.85 De konstaterar att det finns politiska mål som tar sig i
uttryck i s.k. horisontella kriterier, dvs. jämställdhet, integration, mångfald och hållbar
utveckling. Problemet är att i de projekt Ramböll utvärderat saknas i flera fall både mål och
problemformuleringar. Om de finns med gäller de i princip alltid en ”ytterst övergripande nivå”.
Rambölls utvärderare konstaterar att arbete med de horisontella kriterierna mycket sällan
är styrande för de verksamheter som ska beakta dem. Det betyder därmed inte att de motverkas.
Men det uttrycks inte hur de horisontella kriterierna ska bidra till projektets förväntade effekter.
Detta Famnas socialfondsprojekt motsäger inte Rambölls iakttagelser. I de interna
utvärderingarna för deltagarna i Värdeforum respektive högskoleutbildningen så håller en
påfallande stor majoritet med om påståendet att ”Alla kom till tals oavsett kön”. Se vidare bilaga
III. Men någon särskild problemanalys baserad på genus finns inte enligt
mobiliseringsrapporten. Jämställdhet blir ett ämne som ska belysas, och så har också skett, bl.a. i
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Ardenfors, Matilda, Marcus Holmström & Ingrid Rydell (2013) Är horisontella kriterier viktiga? Paper till
Svenska utvärderingsföreningens konferens 2013; Ramböll (2013) Utvärdering av europeiska socialfonden i
Sverige. Slutrapport, december 2013
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högskoleutbildningen, men vad detta ska leda till och på vad sätt projektet har ett särskilt bidrag
som synliggörs ur jämställdhetsperspektiv har inte utsagts.

Tillgänglighet
Övergripande mål för tillgänglighetsarbetet i projektet är att åstadkomma ett långsiktigt lärande
hos Famna och i någon mån hos Famnas samarbetspartner i projektet. Inom projektet har detta
främst manifesterat sig i ansvaret som tillgänglighetsmedveten kursarrangör.
I de interna utvärderingarna för deltagarna i Värdeforum respektive högskoleutbildningen
har frågor ställts:




Upplever du att det funnits hinder/förbiseenden som förhindrat/försvårat ditt eller någon
annans deltagande i Värdeforums aktiviteter?
Upplever du att bristande tillgänglighet eller ojämlik behandling har försvårat ditt teams
förbättringsarbete?

I de frisvar som inkommit relaterar de flesta till situationer relaterade till tid eller organisation i
sin egen arbetssituation, inte till tillgänglighet i relation till funktonsnedsättningar. Se vidare
bilaga III.
***
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Bilaga I Coachen i förbättringsarbetet
- potentiell ledarutveckling och organisatorisk förändringsagent.
I relation till medverkande organisationer ska här kvaliteter och svårigheter i formerandet av
coachrollen för att driva en lokal verksamhets förbättringsarbete presenteras.
Coachen i programmet
Programmet med benämningen Förbättra & Coacha är den basala och oftast återkommande
delen av Famnas Värdeforum. Nedanstående är saxat ur Famnas informationsbroschyr (2013).
Varför går vi till jobbet? Vilka värden vill vi skapa? För vem?
Dessa är viktiga frågeställningar och utgångspunkten i Värdeforum. Hur skapas värde?
Vems perspektiv har man när man talar om kvalitet? I Värdeforum tar vi inte bara brukarens eller
patientens perspektiv utan här utvecklas framtidens vård och omsorg där brukaren eller patienten är en
självklar medskapare till sin egen hälsa.
Värdeforum består av Värdecaféer, Coachträffar och en Vernissage. Värdecaféerna är lärande
seminarier där deltagarna inspireras av varandra och får med sig verktyg och nya arbetssätt tillbaka
till vardagen. Man får stöd för att kunna ta med det man lärt tillbaka till vardagen. Där prövar man
verktygen och omsätter sina kunskaper på en gång och gör ett konkret förbättringsarbete. Varje
program avslutas med en Vernissage. Det är då det är dags att fira – att göra det tydligt vilket fint
arbete man har gjort, stanna upp, reflektera och dra lärdom. Man visar upp resultatet av
förbättringsarbetet för varandra och inbjudna gäster, och visar hur man kommer att arbeta vidare med
systematisk kvalitetsutveckling.

Förbättra och Coacha innehåller två parallella program. En grupp på fyra till sex personer från
verksamheten, gärna med olika professioner samt om det är möjligt brukare, patienter eller närstående
deltar i programmet. En deltagare utbildas till förbättringscoach för att kunna stödja teamet och leda
processen. Förbättringsteamet arbetar med ett konkret förbättringsarbete i den egna verksamheten med
hjälp av varandra och kursledarna. Programmet syftar till att öka kompetens och kapacitet för att
arbeta med systematiskt förbättringsarbete. Den som blir coach får parallellt utbildning för att kunna
stödja, inspirera
och förankra teamets arbete.
Ur broschyren Värdeforum skapar värden, Famna 2013
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Coachen i litteraturen
Det sätt att utveckla organisationer som Värdeforum bygger på är en lärprocess med team där
lärsessioner (här kallade värdecaféer) och arbete i den egna organisationen varvas. Sådana team
med uppgift att förbättra verksamheter erfar ofta svårigheter, där organisatorisk tröghet, kriser
eller andra förändringsinitiativ, liksom okunskap, kan hindra initiativ och engagemang. En
främjande faktor anger forskningen vara en infrastruktur för att säkra tillgången till relevant
information och förankra förbättringsarbetet hos ledningen.86 En annan främjande faktor är att
teamet blir coachat. Coacher kan vara externa, eller, som i Famnas Värdeforums fall, interna.
Fördelarna med interna coacher är deras kunskap om verksamheten, dess kultur och historia,
samt person- och organisationskännedom.87 Den lokala kontexten spelar nämligen roll. Det är
svårt att rakt på ”installera” en, t.ex. evidensbaserad, praktik i en verksamhet. Medarbetarna där
behöver få kunskap för att förstå och vilja.88 Den nya praktik som ska inarbetas (ex. mätningar
och kvalitetsledningssystem) kan både behöva modifieras, skräddarsys och ”återuppfinnas” för
att passa och få en funktion i den lokala verksamheten.89
I en undersökning om coachers funktion i interprofessionella hälsovårdsteam beskriver
Godfrey m.fl.90 att uppmuntran var en ofta omnämnd coachande insats, parat med att skapa en
kultur präglad av ärlig dialog. Att klargöra uppgiften, förstå situationen och ge konstruktiv
feedback var andra coachinsatser som hjälpte förbättringsteamet att ”hålla sig på spåret”.91

Coachen i de medverkande organisationerna
I detta avsnitt kommer erfarenheter från deltagande organisationer summeras under fyra
teman: Rekrytering av coacher, Förutsättningar, Coachens roll samt Coachens lärande. Vidare
kommer frågor om chefen som coach att belysas. 92
Rekrytering av coacher
Rekrytering av coacher till teamen sker på olika sätt. I några fall antar, eller tilldelas, enhetens
eller gruppens chef rollen som coach. I andra fall vill man se någon i den operativa
kärnverksamheten som coach.
Vi ville ha en undersköterska i vården som coach, som finns med i vården hela tiden, som ska
driva arbetet. Vi hade en tanke med varje person i gruppen, vi handplockade.

Men även andra medarbetare tillfrågas om att bli coacher i förbättringsteamen. De har titlar som
aktivitetssamordnare eller arbetsterapeuter, men också administratörer kan förekomma.
86

Brandrud A.S. m.fl. (2011) “Three success factors for continual improvement in healthcare: an analysis of
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Det empiriska materialet i detta avsnitt är hämtat från besök och intervjuer i åtta av i projektet deltagande
organisationer samt från en workshop om coachrollen 140508 samt deltagande i cochträffar120829, 130605,
131011, 140605.
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Intervjuade chefer har berättat att rekryteringen av coacher även innebär en slags spaning
efter förmågor, och en chans att visa framfötterna. En omsorgschef beskriver att
ur arbetsgivarsynpunkt spanar jag: det är bra om folk växer. Bra att folk vågar visa sig.

En avdelningschef menar på likartat sätt att hen vill få syn på egenskaper hos sina medarbetare.
Där hen ser potential vill hen gärna testa det och här erbjuder Värdeforum med sin coachroll en
arena. En annan chef har tillfrågat personer som hen tyckt vara ”tänkbara kommande ledare”.
Ett annat motiv för rekrytering av coacher i en äldreomsorgsverksamhet var att formera
en ledningsgrupp inom organisationen, där ledarrollen förstärks av coachrollen.
En chef inom det sociala fältet beskriver hur hon gärna skulle se en av sina föreståndare
som coach.
…hon har mera utbildning än personalen på golvet, vilket gör att hon ser i ett annat
perspektiv. Och det är lite det perspektivet jag skulle vilja se att den gruppen kom upp i.

För en vårdchef är det medarbetarens engagemang som varit avgörande för att ställa frågan om
coachuppdraget.
Mintzbergs93 beskrivning av en organisations funktioner ger en möjlig struktur för att beskriva
rekryteringssituationen.

Den operativa kärnan omfattar de som är engagerade i primärverksamheten, den direkta
”produktionen” av tjänster.T.ex. behandlingsassistenter och vårdpersonal.
Mellancheferna är ansvariga för primärverksamhetens dagliga drift, resultat och personal, och
länkar också till organisationens strategiska ledning, t.ex. gruppchefer eller föreståndare. I
teknostrukturen finns funktioner och specialiserade medarbetare som ha ansvar för att utforma
och styra vissa arbetsprocesser och tjänster. T.ex. paramedicinare såsom arbetsterapeuter och
fysioterapeuter. Servicestrukturen består av de som ger indirekt stöd till andra delar av
organisationen. T.ex. handledare eller administratörer.
Denna struktur kan användas för att synliggöra coachernas situation och förutsättningar.
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Förutsättningar
- Det kan vara svårt att vara klar över vad man ger sig in i. Jag förstod att det skulle vara
ett omfattande arbete och skulle ta väldigt mycket tid. Jag vet inte hur medveten du var
om det?
- Det kändes jätteroligt först men sedan: Hur ska jag kunna kombinera med allt annat
jag gör?

Denna replikväxling mellan en chef och den samordnare som utsågs till coach för ett team
belyser den inledande fasen.94 För coacher som i vanliga fall är medarbetare med
specialuppgifter, såsom paramedicinsk personal eller samordnare av olika slag, kan
coachuppdraget bli en stressfaktor då de inte har någon annan som kan ta över någon del av
deras ordinarie arbetsuppgift. Å andra sidan har sådana mer specialiserade medarbetare ett
större handlingsutrymme. De har till exempel möjlighet att disponera sin arbetstid på ett friare
sätt än de som står i det direkta vårdarbetet.
För de senare får man organisera på annat sätt, t.ex. ge coachen fyllnadstid och ta in vikarier.
Jag [som undersköterska] hade ingen stress. Och mina arbetskollegor kan göra mitt
jobb lika bra, så jag kan ju bara släppa det till dom. Och så kan jag sitta där med
Famna.

En äldreomsorgschef kompletterar med en annan förutsättning för deltagande i Värdeforum.
Det ska helst vara en stabil avdelning, dvs. ha kontinuitet på personal.

Det är flera saker som coacherna inledningsvis upplever osäkra: hur förbättringsprogrammet
kommer att se ut i praktiken, metodiken, vad det är att vara coach i allmänhet och i den egna
verksamheten i synnerhet.
Här visar intervjumaterialet tydligt på att de chefer som en gång haft rollen som coach är noga
med att säkra villkoren för teamets förbättringsarbete: avsätta tid, och sedan stödja
prioriteringen av denna tid. Man behöver inte varit coach för att inse det behovet, men det tycks
underlätta. Chefen behöver i vilket fall sätta sig in i vad Värdeforum är, och, som en chef sa: ”Se
och känna”. Erfarenheter från en verksamhet visar tydligt att om inte ledningen har förtroende
för arbetssättet, blir det också svårt att implementera en förbättringsåtgärd.

Coachens roll(er)
Vad är det då att vara coach?
Jag tycker, som coach ska man ju sparka igång gruppen, men sedan backa bak. Och
stora delen handlar det ju om, tycker jag, att inte försöka styra. Och våga sitta och låta
det ta den tid det tar. Det tar tid.

Det kan vara svårt att veta vilka förväntningar det finns på coachen från teammedlemmar och
andra i omgivningen.
Nu tror dom att bara för att jag är coach så ska jag vara någon expert i området, eller
att jag ska liksom lösa alla problem.
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En coach beskriver coachrollen som att ”vara lite motor”, att vara sammanhållande, men inte ta
över. I denna coachs arbetsrehabiliterande verksamhet var hens vardagliga roll i hög grad att
arbeta ”coachande”, för att ”få andra människor igång”. Metoden kallas Supported Employment.
Då jobbar man bredvid personen, ”att hjälpa människor hitta sina styrkor”.
En coach inom en äldreverksamhet ser coachen som stöttande och delegerande, som ska
ta vissa beslut, men inte ta för mycket plats, och inte ta över. Detta har diskuterats på träffarna
med coacher, och hur coachen bör hantera när utdelade uppdrag inte genomförs. Osäkerhet
bland teammedlemmar och ovilja bland kollegor är andra teman som ventilerats, coacher
emellan.
Coachens uppdrag handlar även om koordinering, att samla teamen på hemmaplan, vilket
många beskriver vara en krävande uppgift inom vård och omsorgssektorn. Teammedlemmarna
går på olika scheman, och i vissa organisationer är dessutom de lokala verksamheterna inte
samlokaliserade. Några coacher berättar att de fått gå in på lediga dagar för att få till
teammötena.
Coachen fungerar också som teamets kontaktperson med Famna. Famnas
utvecklingsledare har ett schema och en checklista som säkrar frekvens och innehåll i den
kontakten.
I samtalen går det också att spåra oklarheter och spänningar runt coachrollen. En chef
funderar över om rollen skulle kallas ”samordnare” hellre än ”coach”, då hen menar att coach
har ”ett tyngre innehåll”. En annan chef menar å andra sidan att coachrollen i Famna behöver få
större vikt .
Det behöver inte vara en perfekt coachutbildning men lite mer klarhet och gränser.

Coachen utses av den deltagande organisationen, men får också legitimitet av att definieras som
coach av Famna. Häri ligger ett uppdrag att driva förändringar. Famnas utvecklingsledare ser
kvalitetsarbete som en strategi för att utveckla organisationerna:
Ni kommer efter fem månader ha argument som ställer krav på ledarna i organisationen
– och därför får ni coacher en nyckelroll.

I ett fall benämner en coach detta uppdrag som ett slags ”beskydd” i förbättringsprojektet.
Med Famna så hade vi ett skydd, eller då hade vi en press: det här ska fixas!

Coachens lärande
Lärandet beskrivs ha flera delar, coachdelen är en sak att lära sig, förbättringsprojektet med
sina metoder och instrument en annan sak att tillägna sig.
Coachdelen handlar om mig som person, vad måste jag lära mig om mig själv för att
faktiskt kunna lära ut det här till andra.

För denna coach handlade den mer personliga utmaningen om att jobba med delegering, ”att
inte vara för på, så att folk bad mig fara och flyga.” Detta tema går igen i flera coachers
berättelser; ”att inte bli en sådan där som bestämde allt”, utan dela på ansvaret i gruppen. Ibland
så sker det oavsiktligt. En coach tog på sig en tydlig ledarroll, var påläst, höll i de första mötena
och vägledde – men blev sjuk vilket blev en kris för hen.
Men det var bra, för de andra fick kliva fram, och jag fick släppa kontrollen. Efter det
blev det mer likvärdigt. Det var en växt för mig: att släppa kontrollen, men inte
ledarskapet.
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Men lärandet som coach handlar inte bara om att backa och släppa fram. Någon säger att hen
vågar mer. En annan har lärt att sätta gränser.
Jag tror att jag kanske för första gången, i mitt yrkesverksamma liv, verkligen kan
sätta mig ner och säga: Det här är inte mitt problem.

Coacherna har även prövat metoder och redskap för förbättringsinitiativ. Ibland handlar det om
”själva tänket” från Värdeforums förbättringsmetodik.
När jag kommer till jobbet så kan jag sätta upp mål och delmål för mig själv, vad ska
jag åstadkomma under jobbet?

Chefen som coach
Chefer som gått in som coach i förbättringsteam märker att de börjar reflektera över sin roll som
chef och ledare. En gruppchef pekar på nyttan han haft av olika metoder från Värdeforum och
nämner som exempel SBAR95 och förståelsen för förändringsarbete.
Det var pricken över i, efter att jag gått chefsutbildning. Det var bra att det var lång tid att
lära, en termin.

Men det finns en spänning i situationen när chefen blir coach.
Problemet om man är chef kan vara att folk inte vågar säga hur, riktigt hur det är. Man
vågar inte riktigt kanske, vara ärlig, i rädsla. Fördelarna är väl att man kan känna att det
kan vara en kanal upp.

Att kliva ur chefsrollen beskrivs som en utmaning: att inte ta över och styra upp utan ”sitta på
händerna”. En verksamhetschef som fungerade som coach, och som också har genomgått en
längre coachutbildning från annan utbildningsanordnare, är klar över vad coachen inte får göra:
Då får man inte bestämma! Det var helt klart för mig vilken roll jag icke skulle ha.

Medveten om det vågspel det innebär att gå in i coachrollen som chef utformade denna
verksamhetschef i samråd med personalhandläggare en enkät där teammedlemmarna fick uttala
sig om chefen i coachens roll. Det blev, enligt verksamhetschefen, en ”himla bra resa” där
medarbetarna beskrevs ”öppna upp”, och efter ett tag lyfta fram kritik och ta mer ansvar.
Även i ett team från en mindre äldreinstitution gick chefen in som coach. Här fanns en
erfarenhet av att när hen som chef drev icke populära förslag så spillde det över på
förbättringsarbetet. Erfarenheten som coach gav denne ledare en förståelse för
förbättringsprocesser. Hen menar att nästa gång kan någon annan vara coach, men att det var
bra att själv vara med och lära sig. Detta går igen i flera verksamheter där chefer först gått in
som coacher för att sedan skicka team där andra medarbetare utsetts till coach. 96
Coachutbildning i förändring
Att arbeta på detta sätt med coacher i lokala förändringsarbeten är ett val Famna gjort. I andra
liknande utvecklingsverksamheter är det cheferna som antar rollen som ”coacher” utifrån synen
att det är dessa som ska leda förändringsarbetet. Här kan det likväl finnas roller som så kallade
”flödesledare” eller ”leanledare”. Synen på coachrollen och de utbildande inslagen inom Famna
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är inte helt statisk utan under förändring. Med nyrekrytering av utvecklingsledare, genom
erfarenhet och reflektion och med inspel från forskning beskrivs utvecklingen under projektets
tid som att ”de mjuka värdena har fått mycket mer utrymme”.
Vi lämnade det här att dom skulle bli några metodexperter, och att vi mera gick över till
hur man är, eller ett coachande förhållningssätt. Vi pratar mycket om: Vem är du som
coach? Vad behöver du? Och vad är du bra på?

Finns det någon roll för ex-coacher?
Vad händer med coachen efter den avslutande vernissagen när det terminslånga projektet med
Famna är avslutat?
En vårdverksamhet har deltagit i tre omgångar av Värdeforum.97 Den tredje omgångens coach
var själv teamdeltagare i den andra omgången:
Min roll har väl varit att jag skulle vara ett steg före i början, för jag visste ju lite vad
det handlade om. Så jag försökte leda gruppen mycket de första veckorna, inför första
träffen, och förklara lite och så, men sedan tycker jag nästan att dom har tagit över
mer, för vi är ju så jämna i vår grupp.

I ett boende för äldre personer, en relativt liten organisation, kan ledningen sägas ha haft ett
strategiskt tänk i valet av coacher: coacherna ingår i organisationens ledningsgrupp. Det innebär
bland annat att en av dem, med samordnings-, men inte med arbetsledade uppgifter, förankrats
som ledare i organisationen.
Det är dock inte givet att en organisation, trots att man deltagit med flera team och alltså
har flera coacher i sin verksamhet, ser dessa som en resurs. En verksamhetschef beskriver
coacherna som krävande, hävdande sin lösning, vilket hen säger ”inte känts bra”. Chefen för
verksamheten beklagar att hen inte haft tillräcklig information om vad projektet handlar om
från början.
Utvärderarens besök i verksamheter med frågor om coachrollen har väckt tankar. En chef
började reflektera:
Vem hittar förbättringsområdena? Det är en idé att förlänga coachkontraktet för att konkret
bidra till förbättringsarbete.

Vid en vårdinstitution som även driver assistens har man har deltagit i två förbättringsprojekt.
Där väcktes tanken att även kunna skapa ett förbättringsteam bland de personliga assistenterna.
På en stor institution har en mellanchef en idé om att träffa de fyra coacherna som finns i
organisationen för att upprätthålla Famnatänket i förbättringsarbetet och att en coach skulle
kunna ta stöd av en annan. Hen talar om att undersöka möjligheten att införa en öronmärkt
”Famna-pott”, dvs låta en avdelning med en förbättringsidé söka vikariemedel för att kunna
skapa möjligheter för ett förbättringsteam över en termin.
Det är naturligtvis så att för att en ”ex-coach” ska få en förnyad roll måste det finnas ett
uppdrag. Ett exempel är en sjuksköterska som var coach för ett team. Hen vikarierade sedan
som samordnare på avdelningen. Men erfarenheten från ESF-projektet, baserad på besök och
enkäter, är att det är få sådana uppdrag som naturligt ges till de som varit coacher. Deltagande
organisationer är ofta små, med lika små karriärmöjligheter inom organisationen.
97

Dock inte alla inom ESF-projektets ram, vilket inte påverkat innehållet i Förbättra&Coacha-programmet.

43
Se dock i avsnittet om kvalitetsarbetet ovan om ”pärlbandsprojekt”. En erfarenhet från
utvärderingen är också att frågan kan väckas och aktualiseras.

Sammanfattande reflektion
I projektet ser vi att coacher rekryteras från olika delar av organisationerna. Detta
synliggör att förutsättningarna att verka som coach skiljer sig åt och kräver olika upplägg
och stöd från chefsnivån. Ledningens insikt och planering för detta är betydelsefulla,
närmast avgörande, för en verksam implementering av tänkesätt och metoder, liksom för
strävan att ”skapa en kultur för ständiga förbättringar”.
För den enskilde medarbetaren kan coachrollen ge möjlighet till yrkesmässig
utveckling, i det att man får prova en ny uppgift och parallellt ges möjlighet att reflektera
om detta tillsammans med andra i samma situation. Därmed har coachrollen också en
potential för personlig utveckling. För den verksamhetsledning som vill driva förändringsoch förbättringsarbete kan coachen bli den ”banérförare” som Bate m.fl. skriver om,98
liksom förbättringsteamet med uppmuntran och i dialog kan ges stöd att ”hålla sig på
spåret”.99 Ledningen ges genom coachrollen möjligheter till strategiska val, såsom att
mobilisera ”förändringsagenter” för att driva på en önskvärd utveckling. Erfarenheterna
från projektet är att samspelet mellan ledning och coach inte är givet utan kräver tydlighet
och reflektion, men då kan ha en betydelsefull potential.
***
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Bilaga II Att balansera affärsmässighet och värdegrund
- röster från samtal med deltagare i Famnas utbildning för ledarskap inom vård och
omsorg 2014.
Utmaningen att balansera affärsmässighet och värdegrund för att skapa värde och en ansvarsfull
användning av resurser har varit temat för samtal och intervjuer med fem ledare inom
nonprofitverksamheter, personer som också är deltagare i högskoleutbildningen inom Famnas
ESF-projekt 2012-2014. De fem representerar en variation bland verksamheter avseende
organisering (både brukarstyrning och professionaliserad ”koncern”) och storlek. Samtalen och
intervjuerna är en del av den lärande utvärdering som är kopplad till ESF-projektet. Syftet med
detta pm är att återspegla deltagarnas verklighetsbilder och utgöra underlag för kommande
samtal om högskoleutbildningar för, eller om, nonprofitverksamheter.

De direkta målen för högskoleutbildningen inom utvecklingsprogrammet är att stärka ledarskapet inom vård
och social omsorg samt att främja samverkan och lärande mellan idéburen, offentlig och privat vinstdrivande
sektor. (---) Högskoleutbildningen ska rusta ledare inom vård och omsorg att leda och organisera för tillväxt och
utveckling. Centrala frågor för högskoleutbildningen är frågorna om värde, affär och idé i en organisation, det
vill säga utmaningen att balansera affärsmässighet och värdegrund för att skapa värde och en ansvarsfull
användning av resurser. (---) Famna har en idé om upplägg av utbildningen utifrån ledarskapets roll för
organisationernas interna utveckling och yttre förankring, det vill säga yttre och inre systemförståelse. Vid sidan
om allmängiltiga ledarskapsfrågor menar Famna att utbildningen bör hantera frågor om strategiskt ledarskap,
affärsmässighet och värdeskapande.
ur Riktlinjer för högskoleutbildning inom ramen för Famnas utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet 2012-2014

Hur beskriver ledare och chefer kunskapsbehoven, inom frågeområdena affärsmässighet och
värdegrund? I samtalen formulerades frågor som de intervjuade cheferna brottades med och de
balanser som nonprofit-organisationer försöker hantera. Från samtalen ges också exempel på
hur kursen möter deltagarnas olika kunskapsbehov.
Utbildningsbehoven
- Det som lockar i en sådan här utbildning var väl just tonvikten kring affärsmässigheten. För att
det är den som man på något sätt känner sig lite…. svag idag inom den här sektorn.
Denna svaghet beskrivs av en annan chef som att cheferna i hens organisation väl klarar de delar
av jobbet som handlar om värdegrund, relationsskapande och s.a.s. klientdelen. Däremot finns
brister som handlar om ekonomi, att göra sin egen budget, och ”en rädsla för siffror”. Detta är
tänkt att förbättras med intern utbildning och support. Men det finns en del av
”affärsmässigheten” som handlar om inställning och kultur. Självkritiskt beskriver hen
situationen som så att: ”Vi är dåliga på att sälja och se möjligheterna. Vi tror att klienterna ska
falla ner från himlen”. Det finns ett förhållningssätt som grundar sig på att idéburna
organisationer har funnits i mer än hundra år. ”Då gör det inget hur mycket minus vi än gör, vi
bara lever vidare. ” Hen beskriver att styrelsen blivit tuffare. Verksamheter granskas. ”Vi kanske
inte avslutar det lika snabbt som ett kommersiellt, det gör vi inte, men det får inte heller gå
minus i flera år, det dränerar ju…” I bedömningen tittar man på bärkraft. Ekonomi,
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säljkompetens och marknadsföring beskrivs som kompetensbrister. En annan chef pekar på
sina egna utbildningsbehov.
- Dels tyckte jag att jag behöver det själv, för jag har bara jobbat i offentlig förvaltning och
idéburen verksamhet, aldrig i näringslivet. Dels tyckte jag att organisationen behöver det.
Det som behövs, är att förstå de nya marknaderna, nya redskap och utmaningar: att vara ”en
spelare, på en marknad, speciellt i det offentligfinansierade”. Kort sagt: ”Spelets regler”. Men det
handlar inte bara om omvärlden, utan hur den egna organisationen ska relatera. En fråga är
exempelvis: Vad är det för skillnad att hantera gåvofinansierad verksamhet och
offentligfinansierad verksamhet? Detta beskrivs som att hantera olika logiker. Här efterlyses
mer kunskap: vad säger den senaste forskningen?
Högskolekursens deltagare kommer från olika sammanhang. Alla har inte tillgång till nätverk
med andra nonprofit-organisationer, så en chef säger sig vara ”väldigt, väldigt nöjd över att
träffa andra, och ha värdegrundsprat”.
Utbildningsbehoven beskrivs å ena sidan gälla lärandet om en förändrad omvärld och med
det konsekvenserna för den egna verksamheten. Å andra sidan betonas också att formulera den
egna värdebasen.
- Så där tycker jag att man inte får släppa. Vilka är vi? – identitetssnacket. För det är svårt, så fort
vi ska börja sätta ord på skillnaden, eller vilka är vi, så blir man såhär…ja, vilka är vi? För det är
någon slags känsla vi har, det är inte så himla lätt att skriva ner den…
Ett identifierat behov är att lära av andra.
- Nätverkande, mentorsnätverk, om Famna kan hjälpa till med allt det där: skapa rum, skapa
nätverk mellan branscher, för det har varken jag tid eller kunskap kring hur man gör.
Att agera på en marknad
Det som i uppdragsbeskrivningen för kursen beskrivs som ”affärsmässighet” relaterar till hur
organisationer och deras ledare hanterar rollen som aktör på en marknad med konkurrenter.
- Vi vet, ska vi konkurrera, då måste vi ner i pris. Och där någonstans ställer vi oss ofta frågan
sådär: jamen vilka är vi? Hur ska vi göra den här verksamheten? Ska vi göra som våra
huvudkonkurrenter som har upphandlingsfabrik? Eller våra konkurrenter som är det lilla
företaget med administration på fickan, och kanske inte riktigt den kvaliteten som vi vill leverera?
Vad är det då man konkurrerar med?
- Vi kan inte konkurrera med pengar, det går ju inte. Vi måste konkurrera med något annat, säger
en chef och avser då sådana upphandlingar där man kan få poäng, och med
verksamhetsbeskrivningar som gör avdrag på priset.
-Och det gäller att vara jäkligt noga med att beskriva brukarmedverkan och alla dom här grejerna,
som man kanske inte tänker på, för att man tar det så givet.
Vissa nonprofit-organisationer har flera finansieringskällor. En chef pekar på skillnaden mellan
att vara utförare av gåvofinansierade verksamheter och uppdrag från det offentliga. I det senare
fallet har någon annan gjort behovsorienteringen: Det här ska ni göra, för de här pengarna. Den
gåvofinansierade sektorn gör ju organisationen behovsorienteringen själva, vilket är en ”helt
annan process egentligen”.
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- Och ibland så verkar det som att vi tror att vi ska göra behovsorienteringen även när vi är
entreprenörer. För vi säger, ”Nä det där vill inte vi göra för vi vill göra det på det här sättet”. Jamen
dom har ju redan talat om hur dom vill ha det! Vill vi göra så eller inte?
Många nonprofit-verksamheter är små. Det är en svårighet menar en chef.
- Dom klarar inte att hålla alla dom här kvalitativa delarna, som man vill då, samtidigt som man
ska ha en ekonomisk grund, och så ska man vinna upphandlingar och allt det här. Det är jättesvårt.
Ett exempel på små organisationers svaghet är det personalansvar man har som chef, oavsett
organisationens storlek.
- Och så har man ingen personalchef som gör det åt en.
Balansakter och konflikter
- Och samtidigt måste man värdera då, vad är det, dom kvalitativa bitarna som gör att man inte
vill vara Aleris. Man måste bevara dom. Finns det andra vägar att gå?
Utmaningen, beskriver en ledare i en liten organisation, är ” modet att våga ta betalt för det man
håller på med”. Invändningen kommer direkt från en annan chef:
- Men vi har modet att ta betalt, det är bara det att vi får ingenting då, hänvisande till
erfarenheter från upphandlingar gällande boende för ensamkommande flyktingbarn.
I diskussionen om marknadens villkor lyfter en av cheferna fram genusperspektivet: vilka är de
som håller på med vård och omsorg?
- Jo, det är kvinnor. Vad tänker man, vad har man för föreställningar om kvinnligt företagande?
Jomen vi är så goda och fina och vi tar hand om.
Dilemmat för en idéburen nonprofit-verksamhet beskrivs av en ledare som att man ”tullar inte”,
utan tror och vill bedriva en viss verksamhet på ett visst sätt. ”Och då vet vi att vi blir för dyra”.
Här beskrivs då olika strategier: Att lämna in anbud, men dyra, för att göra en markering. I en
annan situation kan en annan strategi säga: För oss är den här verksamheten så viktig – för att
den sitter ihop med organisationens identitet, ”vilka vi är”. Och då kan man vara beredd att
lägga ett plusminusnoll–bud, därför att ”vi som organisation inte kan stå ut med tanken på att
förlora bort det här någon annanstans”.
Diskussionen rymmer även andra strategiska val, t.ex. att behålla personalkompetens och annat
där, som en ledare uttryckte det, ”vi gör våra kostnader för dyra”. En chef beskriver dilemmat att
säga NEJ och hålla igen lönekostnaderna,
- …samtidigt så säger jag JA också för jag fattar att vi måste göra det, annars kan vi inte behålla
kvalitet och kompetens.
Sektorsidentitet och drivkrafter
En fråga som återkommer i samtalen är vad skillnaden mellan den ideella sektorn och den
privata utgörs av? En chef konstaterar att idag så jobbar väldigt många branscher med, och
pratar om, sin värdegrund. Värdegrund är ingenting som bara ideell sektor använder. Alla har
det. Hen menar att det till sist nog handlar mycket om att klara av att jobba med värdegrunden
från teori till praktik. Att det är det som gör skillnaden. Och att det är det som egentligen är
särarten: ”hur duktiga vi är på det där sista steget”.
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En chef med erfarenhet från privat verksamhet menar att det inte är jättestora skillnader. Men
ibland så dyker en frågeställning upp, som visar på en fundamental skillnad: att man som
medarbetare faktiskt jobbar för någon som privat har möjlighet att sälja företaget.
Ägarfrågan är en skillnad som borde ge utslag, tycker en chef: i teorin borde nonprofitverksamheter ha bättre ekonomi eftersom det inte finns några ägare som tar pengarna från
verksamheten. Men, menar hen, ”det där har vi inte riktigt lyckats med i vår bransch ännu, för
ofta har vi ju ganska höga kostnader”, och frågar om man får lov att vara duktig på att hålla nere
kostnader i idéburen verksamhet? Och ändå ha en hög kvalitet för att kunna vinna anbud. Hen
menar att detta är en känslig fråga, som gärna kunde dryftas på en sådan här utbildning.
Om inte vinst är drivkraften, vad är det då som driver nonprofit-entreprenörerna? För de
som startat upp sådana verksamheter var poängen att organisera för en kvalitet, inte för att
expandera på en marknad för välfärdstjänster.
- Utan att vi skulle göra ett jäkligt bra kvalitetsarbete, kvalitet med det vi jobbade med. Vi hade
inte, och det kanske man saknade lite grann, den där drivkraften genom åren då att hitta nya
marknader.
Även detta kan beskrivas som en balansakt: om förvaltande i relation till förnyelse. När
välfärdsverksamheter öppnades för andra utförare än offentliga har nonprofitorganisationernas andelsökning varit relativt begränsad. En ledare ser ”en obenägenhet till
förändring; men det var inte drivkraften, att göra dom stora pengarna”.
- Sedan står man ju ständigt i det här att man ändå måste hitta flera ben att stå på, eller ett
bredare underlag - du måste få ekonomin att gå ihop.
Organisationernas identitet uttrycks inte bara i relation till uppdragsgivare och finansiärer.
- Hur ska våra klienter fatta att det är stadsmissionen som driver den här verksamheten? Vad gör
vi då som ingen annan gör? Och ibland tror jag att brukarna, dom har också har en känsla: ja
stadsmissionen, dom är goda och bra, men kanske inte på något speciellt sätt.
Särarten, eller identiteten, också något som relaterar till organisationernas nuvarande, och
blivande, medarbetare. Kan den idéburna organisationen ha ett varumärke som lockar folk?
- Att visa det, vid anställningsintervjuer och annat, att här får du det här, lite alternativa valutor,
gentemot lönekuvertet då.
Varpå en kollega snabbt inflikade: ”Men i gengäld så får du jobba häcken av dig till ganska låg
lön!” Samtidigt väcker det motivation. Som en chef formulerade det:
- Att kunna balansera på den här knivseggen: kvalitet, så att säga, och mervärde för brukarna,
kontra att se till att man får pengar till lön varje månad.
Att matcha kunskapsbehov med högskoleutbildning
Frågorna om kvalitetsarbete och förbättringar har många inom Famnas målgrupp redan stött på,
i t.ex. Värdeforum. I högskoleutbildningen kommer de också igen, konstaterar en av de
intervjuade cheferna.
- Men jag kan väl tycka att det är svårare att hitta den här affärsmässigheten. Jag kan väl tycka
att det har varit lite för tunt av det genom utbildningen då. Det är svårt, tror jag, kanske, att
kanske lyfta fram.
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En annan kursdeltagare ”saknar dom här AB:na, [privata företagarna]ibland oss, faktiskt”.
Svårigheten att rekrytera till kursen från den privata sektorn, liksom från den offentliga,
reducerade en önskad mångfald bland kursdeltagarna.
Högskolekursen har upplevts olika. En deltagande chef tycker att det ibland har känts att ”det
blir så mycket teori så…var någonstans är verkligheten?”
En annan ” tycker [utbildningen] har varit skitkul!” Eftersom hen är beteendevetare har
hen inte läst mycket management i sin utbildning. Deltagandet i kursen har skapat ”ett
engagemang på något annat sätt än det som har drivit mig tidigare” – en strävan att ”strukturera
så att det blir bra för våra klienter”. På en övergripande nivå handlar det om att skapa
organisationer som blir hållbara, där utbildningen givit ”ganska praktisk HR-kompetens”.
- Och det är ju fiffigt, eftersom många av oss då är lite mindre, så vi har inte den kompetensen.
Behovet av att vässa genusperspektiv och maktperspektiv nämns också. ”Men det får man ju
alltid säga på alla kursutvärderingar. Och även denna”.
En annan fråga gäller framtida behov av ledarskapsutbildning. I de större nonprofitorganisationerna rekryterar man nu in exempelvis personalvetare som redan läst
organisationsteori och management. Så vad ska motsvarande utbildningar i framtiden fokusera?
Kanske just det som är speciellt med att jobba i ideell sektor?

Avslutade reflektioner
Behoven av mötesplatser är väl kända, liksom mötet med likar (om än i vissa avseenden
påtagligt olika). Här fyller kursen behov, inte minst hos Famnas medlemmar. Men inte bara med
likar, här efterlyses mötesplatser med verksamhetsledare från andra sektorer, t.ex. om Famna
kan arrangera relevanta former för benchmarking.
I detta PM beskrivs några av de problemområden som ledarna arbetar med. Här efterfrågas
lärande, bl.a. från privat sektor. Men här identifieras även kunskapsbehov rörande hur just
nonprofit-organisationer, utifrån sina förutsättningar, hanterar marknadens villkor. Denna
situation präglas, såsom den beskrivs i de här refererade samtalen, bland annat av
- en pågående process att formulera den egna värdegrunden och översättningsarbetet av
densamma till uppdragsgivare och andra intressenter;
- behovet av externt och internt riktade identitetsmarkörer;
- en ibland traditionsförankrad fokusering på ”sina” frågor och målgrupper som inte utgör
incitament för att söka nya ”marknadssegment” eller ”marknadsandelar”;
- ofta småskaliga verksamheter;
- somliga med både gåvo- och uppdragsfinansiering, vilket ställer särskilda krav.
Ett av kursens syften – att utveckla ledarnas affärsmässighet – är utifrån de här refererade
rösterna ett område för förbättringar. Ett led i detta är att begreppet i sig behöver uttolkas. En
fråga för framtiden att diskutera är var och hur kunskap sökes. Akademisk högskoleutbildning
är en form. Värt att notera är att de här refererade samtalen visar på förekomsten av en bred och
erfarenhetsbaserad kunskap om frågeställningarna inom de här representerade
organisationerna. Denna kunskap är dock sällan systematiserad eller teoretiskt förankrad.
***

49

Bilaga III ESF:s frågor om kompetensutveckling och horisontella kriterier
Till alla deltagare i Värdeforum och högskoleutbildningen har ställts frågor som är generella för
ESF-projekt, gällande deltagarnas bedömning av vad kompetensutbildningsinsatsen lett till (se
nedan). Frågorna har ställts i web- eller pappersenkäter vid avslutningen av respektive
termin/program. Tyvärr är det svårt att, trots påminnelser, få svar. 34 % av deltagarna i
Värdeforum har under projektåren besvarat enkäterna. Under högskoleutbildningen har
svarsfrekvensen för terminsenkäten varierat mellan 18 och 69 %. Detta gör att underlaget för
att dra slutsatser om hela populationen är svagt.
Värdeforum
Fråga 1. Har du genom arbetet i Värdeforum givits förutsättningar att ta dig an fördjupade arbetsuppgifter eller
bredda ditt arbetsområde? Ja/Nej/Kan inte svara
Fråga 2. Har du som ett resultat av arbetet i Värdeforum fått fördjupade eller breddade arbetsuppgifter?
Ja/Nej/Kan inte svara
Program

F&C
h 12

F&C
v 13

Kvalitetsledning
h 12
3/16
=18 %

F&C
h 13

Leda
h13-v14

16/41
= 39 %

”Familje
-hem”
v13
4/7
= 57 %

Svarsfrekvens
varav
Kv
Män

8/12
=75 %

F&C
v 14

MÄTA
v 14

Totalt

3/21
= 14 %

3/13
= 23 %

10/31
= 32 %

6/14=
43 %

53/158
= 34 %

6
2

9
7

4
0

3
0

3
0

framgår
ej

10
0

framgår
ej

Fråga 1
Ja

1

6

0

2

2

1

3

2

Nej

1

6

0

0

0

2

6

2

Kan inte
svara
Fråga 2
Ja

6

4

4

1

1

0

1

2

19/53
= 36 %

1

2

0

1

1

1

3

2

Nej

4

13

1

2

1

2

4

2

Kan inte
svara

3

1

3

0

1

0

3

2

11/53
= 21 %
29/53
= 55 %
13/53
= 25 %

17/53
= 32 %
17/53
= 32 %

Kommentar:
I absoluta tal framgår att sjutton av de som besvarat enkäten bejakat att de genom arbetet i
Värdeforum givits förutsättningar att ta sig an fördjupade arbetsuppgifter eller bredda sitt
arbetsområde. 36 svarade Nej eller Kan inte svara.
Elva deltagare har bejakat att de som ett resultat av arbetet i Värdeforum fått fördjupade
eller breddade arbetsuppgifter. 42 svarade Nej eller Kan inte svara.
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Dessa svar är givna direkt efter avslutat program, vilket för detta slags fråga inte är optimalt.
Förändringar i yrkeslivet sker inte alltid så snabbt.100

Högskoleutbildningen
Fråga 1. Har du genom kursen givits förutsättningar att ta dig an fördjupade arbetsuppgifter eller bredda ditt
arbetsområde? Inte alls - i stor utsträckning alt kan inte svara
Fråga 2. Har du som ett resultat av kursen fått fördjupade eller breddade arbetsuppgifter? Inte alls - i stor
utsträckning alt kan inte svara

Svarsfrekvens
varav
Kvinna
Man
Fråga 1
Inte alls
Lite grann
Delvis
En hel del
I stor
utsträckning
Kan inte
svara
Fråga 2
Inte alls
Lite grann
Delvis
En hel del
I stor
utsträckning
Kan inte
svara

Termin I
31/45
= 68 %

Termin II
8/44
= 18 %

Termin III
21/36
= 58 %

Termin IV
18/26
= 69 %

25
6

7
1

ej
könsuppdelad
(för få män)

ej
könsuppdelad
(för få män)

*
4
3
13
11
7

*
2
2
2
0
2

3
2
4
5
7

1
0
7
5
5

1

1

0

0

13
4
8
1
2

5
1
1
0
1

11
2
1
2
3

6
2
5
1
3

2

0

2

1

*Av okänd anledning har det i högskolans webenkät på fråga 1 registrerats fler svar från kvinnor än antalet svaranden:
Termin 1 har det registrerats 33 svar från kvinnor, dvs 8 svarsmarkeringar fler än antalet svaranden: Termin 2 har det
registrerats 8 svar från 7 kvinnor. I fråga 2 stämmer antalet.
Termin 3 och 4 gjordes utvärderingarna, pga den låga svarsfrekvensen termin 2, på papper på plats.

Kommentar:
Inom högskoleutbildningen är det även här fler som bejakar att man givits förutsättningar för
breddade eller fördjupade arbetsuppgifter, än som anger att man fått sådana. Målgruppen för
högskoleutbildningen var chefer och det är kanske då rimligt att det inte är en 15 hp
100

Ett utskick i slutet av projektperioden med en webenkät har gått till alla coacher som deltagit i Värdeforum
2009 – 2013, dvs. även utanför projektet. Här blev svarsfrekvensen låg, drygt 13 % (141 utskickade webenkäter,
drygt 20 nådde ej någon fungerande adress. 19 svar kom in). Av de som svarat på denna svarade dock ungefär
hälften, 9 av 19, ja på frågan om förutsättningar givits för att ta sig an breddade eller fördjupade uppgifter,
men bara tre bejakade frågan om man fått fördjupade eller breddade arbetsuppgifter.
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högskoleutbildning som ger nya uppgifter, men att man givits större förutsättningar att ta sig an
sina uppgifter.

Högskoleutbildning: Frågor om jämställdhet och tillgänglighet
Fråga 3. Alla kom till tals oavsett kön. Femgradig skala där svaranden anger i vilken grad hen håller med: 1
(inte alls) – 5 (I stor utsträckning) alt.Kan inte svara.
Fråga 4. Alla hade lika möjligheter att delta, oavsett kön. Femgradig skala 1 (inte alls) – 5 (I stor utsträckning)
alt. Kan inte svara.
Fråga 5. Se frisvar nedanför tabell.
Fråga 6. Hur väl gav kursen färdighet och förmåga att bidra till likabehandling och jämställdhet bland såväl
patenter som brukare som medarbetare? Femgradig skala 1 (inte alls) – 5 (I stor utsträckning) alt. Kan inte
svara.

Svarsfrekvens
varav
Kvinna
Man

Termin I
31/45
= 68 %

Termin II
8/44
= 18 %

Termin III
21/36
= 58 %

Termin IV
18/26
= 69 %

25
6

7
1

ej
könsuppdelad
(för få män)

ej
könsuppdelad
(för få män)

Fråga 3
*
Inte alls
0
0
0
0
Lite grann
0
0
0
0
Delvis
1
0
0
0
En hel del
5
1
0
1
I stor
26
7
19
16
utsträckning
Kan inte
0
0
2
1
svara
Fråga 4
Inte alls
0
0
1
0
Lite grann
0
0
0
0
Delvis
1
0
0
0
En hel del
4
1
0
0
I stor
24
7
17
18
utsträckning
Kan inte
3
0
3
0
svara
Fråga 6
**
Inte alls
2
0
1
1
Lite grann
2
1
5
4
Delvis
11
3
5
4
En hel del
8
1
5
5
I stor
10
3
4
2
utsträckning
Kan inte
0
0
1
2
svara
* 26 kvinnors svar mot 25 deltagande
** 26 kvinnors svar mot 25 deltagande och 7 mans svar mot 6 deltagande

52
Fråga 5. Upplever du att det funnits hinder/förbiseenden som förhindrat/försvårat ditt eller någon annans
deltagande i Värdeforums aktiviteter? Frisvar:
Dålig akustik i lokalen är en fråga som återkommer. Ett lokalbyte under termin II var dock inte helt uppskattat.
Användande av mikrofon var i början en noggrant följd rutin, men det kom också synpunkter att vissa deltagare
tyckte det var svårt att tala inför många, i lägen när gruppsamtal ska återspeglas. Då upplevdes mikrofonen
som ett hinder.
Värdeforum: frågor om jämställdhet och tillgänglighet
Fråga 3. Alla kom till tals oavsett kön. 1 (tar helt avstånd) – 5 (instämmer helt)
Fråga 4. Alla hade lika möjligheter att delta, oavsett kön. 1 (tar helt avstånd) – 5 (instämmer helt)
Fråga 5. Upplever du att det funnits hinder/förbiseenden som förhindrat/försvårat ditt eller någon annans
deltagande i Värdeforums aktiviteter? Frisvar
Fråga 6. Upplever du att bristande tillgänglighet eller ojämlik behandling har försvårat ditt teams
förbättringsarbete? Frisvar

Kommentar:
Svaren från Värdeforums deltagare är snarlika svaren från högskoleutbildningens.
Fråga 3 relaterar till jämställdhet och här är svaren samstämmiga, alla instämmer, utom en
coach som anger en trea på den femgradiga skalan.
Detsamma gäller fråga 4.
Fråga 5 om hinder för delaktighet finns inga svar som antyder brister i tillgänglighet. De svar
som inkommit relaterar till den egna arbetsplatsen, av typen ”Tidsbrist och turbulens inom
organisationen” ( Utvärdering F&C h12).
Fråga 6 besvaras oftast med Nej, ibland något relaterat till arbetsplatsen, såsom att man i teamet
arbetade på olika enheter vilket medförde vissa svårigheter. Någon har inte förstått frågan, och
en annan svarar: ”Jag upplever inte bristande tillgänglighet eller ojämlik behandling”
(Utvärdering F&C v 13).
***
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Bilaga IV Metod och tillvägagångssätt
Utvärderingens fokus har varit att eftersöka och rapportera kvaliteter inom
socialfondsprojektet. Med kvaliteter menas egenskaper som kan värderas olika. Huvudintresset i
en responsiv utvärdering är att vara lyhörd mot det som sker i projektet och efterhöra
projektdeltagarnas intryck och insikter. Det som främst ges utrymme i rapporten blir därför
intressenternas kriterier för vad de ser vara värdeskapande eller konstruktivt.
För att få kunskap om detta är intervjuer och deltagande observationer det främsta
redskapet. Jag har som utvärderare deltagit – i olika omfattning – i alla programmen inom
Värdeforum (Förbättra & Coacha, Förbättra Familjehem, Kvalitetsledning, MÄTA och LEDA) och
vid många av högskoleutbildningens träffar. Jag har även i två år funnits med i samlingar på
Famnas förbundskansli, mött och samtalat med projektledarna, Värdeforums utvecklingsledare,
kursansvariga från Jönköping Academy och projektets referensgrupp. Utvärderaren har även
deltagit i seminarier anordnade av ESF-rådet, Nätverket för akademisk utbildning om
civilsamhället (NAC), workshops, Värdeforums vernissager och 4:e juni-mötena 2013 och 2014.
Enligt utvärderingsplanen har den externe utvärderarens insatser kompletterats med
interna utvärderingar, i form av de reguljära enkäterna efter en värdeforumsomgångs, eller
högskoletermins, slut. Dessa enkäter kompletterades med några specifika frågor som berör ESFprojekt. (Se bilaga III)
Tillvägagångssätt
Utvärderaren kom in aningen sent i projektet (augusti 2012) och ägnade mycket av den första
hösten åt att förstå projektet och genom intervjuer och dokument formulera projektets
programteori. En rad intervjuer i detta syfte gjordes med Famnas medarbetare men också med
direktorn för en deltagande organisation.
Den andra terminen gick i deltagandets tecken där utvärderaren följde ett team under
Förbättra & Coacha-programmet. Jag fanns också med i kvalitetsledningsprogrammet samt
högskoleutbildningen. För att få bättre förstå de kursdeltagares situation som inte tillhör
Famnas medlemskader gjordes två besök och intervjuer i små omsorgsföretag samt två i
offentliga verksamheter, vilket återkopplades till projektledaren. En första utvärderingsrapport
presenterades i maj 2013.
Hösten 2013 påbörjades den fokusering på coachrollen som Famna efterfrågat för att
fullödigare belysa projektets strävan till ledarutveckling. I coachrollen sammanstrålar flera
frågor som för deltagande organisationer rör organisationsutveckling och den interna
kommunikationen mellan ledning och coach, dvs. hur driver man ett förändringsarbete? För
Famnas del handlar det om bl.a. pedagogik, kursupplägg och om kommunikationen med
deltagande verksamheter. Coachrollen syntes därför strategisk att lyfta fram i utvärderingen.
Under denna höst lämnade projektledaren Famna pga. föräldraledighet. Den nya projektledaren
gick nu också in som utvecklingsledare i Värdeforum, dvs. fick också en mer operativ roll i en av
projektets kärnverksamheter. Utvärderingen i sig försvårades inte nämnvärt av personbytet,
men utvärderarens roll vid en sådan situation bör diskuteras, se nedan.
Projektets sista halvår innebar ytterligare verksamhetsbesök med intervjuer, deltagande
observationer i LEDA- och MÄTA-programmen, deltagande i coachmöten och tillsammans med
Famnas utvecklingsledare genomförande av en workshop om coachrollen. Ett annat tema från
högskoleutbildningen - ”affärstänkande” - diskuterades med några deltagare vid ett
lunchsamtal. (Se bilagorna I och II i denna rapport.) För framskrivandet för denna slutrapport
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har kontakter även tagits med Socialstyrelsen och Vårdförbundet, som båda varit
representerade i ESF-projektets referensgrupp.
Tillsammans med projektledaren har utvärderaren deltagit i de återkommande samtalen
med högskoleutbildningens tre deltagarrepresentanter (från Skyddsvärnet, Törngårdens
autismcenter och Huddinge kommuns boendestöd).
För att få en bild av vad som sker i de deltagande organisationerna har jag, som nämnts, också
gjort besök i verksamheterna. Ofta har det handlat om ett besök per verksamhet men ibland
även två eller tre besök för att kunna följa upp en fråga eller ett skeende. Besöken har resulterat
i intervjuer om 30 – 75 minuter. Dessa har, med något undantag, spelats in och skrivits ut för
genomgång av innehållet. En begränsning i detta sammanhang är att jag lagt mer tid på de
organisationer som deltagit i mer än en av projektets aktiviteter. Motivet till detta är att
utvärderingen därmed fokuserar på det som skett i och med deltagandet i projektets aktiviteter.
Organisationer som besökts en eller flera gånger:
Bambi ekonomisk förening
Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm
(flera verksamheter)
Haganäs ekonomisk förening
Jobbverket
Livis Omsorg AB
Mångkulturell Hemtjänst
Karolinska sjukhuset
Sociala missionen, Lunden gruppboende
Äldrecentrum Solna
Stockholms stadsmission
Vidarkliniken
Vidarklinikens vårdcentral
Organisationer som utvärderaren mött i workshops och liknande erfarenhetsinhämtande
organiserade samtal:
Bosse – Råd, Stöd & Kunskapscenter
Föreningen Edsätras vänner
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
Stiftelsen Danviks hospital
Stiftelsen Västgötakollektivet
I värdecaféer och högskoleutbildningens måndagseftermiddagar har jag även mött de andra i
projektet deltagande organisationerna.
Resultat från intervjuer och observationer har under projektets gång återförts till
projektledningen och utvecklingsledarna. Det har bl.a. skett vid projektets styrgruppsmöten,
men även i mer informella samtal och möten. Gemensamt har vi summerat erfarenheter från
deltagarna i form av (som nämnts ovan) lunchsamtal om affärstänkande med deltagare från
högskolekursen, en workshop om coachrollen med deltagare från Förbättra & Coachaprogrammet samt en uppsamling av projekterfarenheter med bl.a. Riksförbundet för frivilliga
samhällsarbetare.
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Utvärderingens och utvärderarens roll
I den bok som positionerar den utvärderingsform som ESF-rådet valt - Lärande utvärdering
genom följeforskning 101 - så beskrivs utvärderarens huvuduppgift som ”att organisera
reflekterande lärprocesser” i syfte att fortlöpande, kritiskt och konstruktivt bidra till
kontinuerliga förbättringar i det aktuella projektet eller programmet.102 Författarna menar
också att fokus bör vara på långsiktiga effekter snarare än på kortsiktiga resultat. Detta kan
tyckas svårbemästrat när utvärderingen löper med projektet och båda tar slut samtidigt.
Effekter i organisatoriska sammanhang syns inte alltid omedelbart utan kan inte sällan skönjas
efter en tid.
Här finns uppenbara svårigheter. Vad är ”effekter”, till skillnad från kortsiktiga resultat, i
detta sammanhang? Här får utvärderingen stanna vid att visa på om de arbetsformer som finns
är kongruenta, om de syns vara rimliga och grundade i teori eller erfarenhet, och efterhöra vad
de närmast berörda bedömer vara projektets kvaliteter, eller ”värden” för att använda ett i
projektet ofta använt uttryck. Därmed kan denna utvärdering karaktäriseras som det som Evert
Vedung beskriver som ”dialog-orienterad”.103
Jag har valt att inspireras av en utvärderingsansats som kallas responsiv.104 Det innebär
att gå så nära ett program eller en verksamhet att det går att rapportera om det som erfars av de
som deltar. Jag menar att detta är ett sätt att forma en ”lärande utvärdering”.
De erfarenheter som noteras tolkas av utvärderaren, som också placerar in dem i ett
sammanhang när hen skriver utvärderingsrapporten. Det innebär att utvärderarens synsätt
kommer att prägla rapporten. Det finns en kritik mot det responsiva förhållningssättet, men som
jag menar inte är unikt för denna utvärderingsform. Utvärderaren gör alltid val. Det
utvärderaren behöver bevaka är tydlighet och transparens, och läsaren behöver påminna sig att
läsa kritiskt.
De formulerade erfarenheter, de bilder och röster som utvärderaren ”samlar in” är, som
jag tolkar denna utvärderingsform, inte fastslagna sanningar utan ett material som måste tolkas
och förstås i ”en gemensam läroprocess” – och nu refererar jag åter till Svenssons m.fl. antologi
om Lärande utvärdering –
som ger olika deltagare en kritisk distans, dvs. tillgång till ’a back stage’, som tillåter dem att
bli medforskare i utvärderingen och analysarbetet.105

En svårighet med den lärande utvärderingsformen är: har utvärderaren en tillräcklig kritisk
distans? Frågan har diskuterats i utvärderingssammanhang. I och med att man följer projektet
relativt nära så exponeras man mer och mer för projektets bilder, språk och antaganden. I ett
nära ”umgänge” med människor är det svårt, och ibland destruktivt, att upprätthålla distanser.
På ett rimligt sätt måste utvärderaren få en naturlig roll, inte minst gentemot människorna från
de deltagande organisationerna. Det är ju inte de enskilda medarbetarnas insatser under
projektet som utvärderingen ska bedöma. Frågan är ju inte det kontrollerande ”Gör ni rätt?”
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utan det nyfikna ”Hur gör ni med det här?”. Vilka associationer en i rummet närvarande
utvärderare ger styr man inte över, men viktigt är att merparten, och att de som leder, i det här
fallet lärandeaktiviteter, inte känner sig alltför obekväma.
I detta fallet har jag som utvärderare mötts av en öppenhet, en villighet att diskutera, och
en från utvecklingsledarna uttalad uppskattning att ha någon i arbetet som bidrar med
återkopplingar. Risken för utvärderaren är att vilja bli alltmer involverad, att dras med i
projektmedarbetarnas strävan, och bli mer lojal än kritisk.106
Att jag som utvärderare är involverad i projektet är oomtvistligt. Jag valde att gå in i detta
uppdrag därför att jag intresserar mig för ideella organisationer och den utmaning som ligger i
att beskriva resultat och kvaliteter. Jag är nyfiken på hur detta går till, vilka processer som pågår
och vilka aktörerna är. Samtidigt har jag med mig en kritisk hållning till institutionaliserade
organisationskoncept som kan komma att användas som ritualer eller ”rationaliserade
myter”.107
Detta skrivs för att läsaren ska vara medveten om svårigheterna och vara uppmärksam
när värdeomdömen beskrivs. En avslutande rapport är även efter projektets slut med och
konstruerar bilden av detsamma. En ambition med denna utvärdering har varit att fortsatta
aktiviteter eller liknande verksamheter ska kunna spegla sig och dra nytta av de beskrivande
och reflekterande avsnitten i utvärderingsrapporten.
***
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Bilaga V Förklaring till matris om redovisningsansvar
Kearns, Kevin P. (1994). The Strategic Framework of Accountability in Nonprofit Organizations:
An Analytical Framework. Public Administration Review
A. Anpassad redovisning (Compliance Accountability)
Den smalaste formen av redovisningsskyldighet följer en uttalad standard eller en särskild
granskningsprocedur, anbefalld och bekräftad av externa intressenter, alternativt i enlighet med
organisationens interna regelverk och rutiner. Den är anpassad till externa krav, och ordet
”anpasslig” kanske bättre återger innebörden av ”compliance”. Här avses här något reaktivt, dvs.
att organisationen inväntar precisa, klart artikulerade standards, formulerade av någon
utomstående tillsynsverksamhet, för att sedan följa dessa instruktioner. Detta kan anta många
former. Exempel här är kvalitetsregister och Socialstyrelsens riktlinjer. Denna cell kan också
inkludera fullföljandet av kontraktsbaserade åtaganden, i förhållande till finansiärer,
uppdragsgivare som kommuner och landsting, eller branschorganisationer.
B. Förhandlad redovisning (Negotiated Accountability)
Koderna för redovisningsskyldighet är inte alltid uttalade, utan kan vara implicita och löst
definierade. De kan härledas ur olika samhälleliga värderingar och från politiska trender utan att
ha fastslagits i lag eller regelverk, och går därför att förhandla. Även om de är implicita är de inte
betydelselösa utan kan kräva en verksamhets omedelbara uppmärksamhet. Det kan handla om
hur myndigheter betraktar en organisation i exempelvis skatte- och bidraghänseende. Det mest
betydelsefulla - och problematiska - vad gäller denna cell är dess ”ad hocratiska” karaktär i
meningen att varje situation är unik och hanteras som sådan. De standarder med vars hjälp
verksamheten bedöms är oprecisa och utfallet av förhandlingarna varierar från fall till fall.
Osäkerhet karaktäriserar detta fält som kräver att organisationens företrädare är lyhörda.
C. Egeninitierad redovisning (Professional/Discretionary Accountability)
Denna position vill representera en situation där det finns ett handlingsutrymme, en möjlighet
att agera utifrån eget gottfinnande. Detta kan göras när omedelbara hot eller sanktioner från
omgivande institutioner inte är för handen. I denna situation tar verksamheten och dess
medarbetare ett professionellt ansvar för att identifiera och tolka standarden för en önskvärd
praktik. Det innebär att verksamheten införlivar särskilda professionella bedömningsgrunder, i
en kontext där de samhälleliga värdeskalorna varierar. Kearns (1994)tar som exempel en
nonprofit-organisation som tar proaktiva steg att förbättra kvaliteten på sina tjänster och
stödfunktioner genom att anamma någon variant av Total Quality Management (TQM). I ett
sådant fall försöker organisationen svara upp mot två krafter som korsar varandra, dels
samhälleliga, dels professionella förväntningar och normer:
 Samhälleliga krafter som med konkurrens som drivfjäder efterfrågar förbättrad kvalitet
på varor och tjänster;
 Professionella krafter som genom nätverk spridit TQM-filosofin till näringslivet, det
offentliga och till den ideella sektorn.
Kearns betraktar initiativet att använda TQM eller något annat kvalitetskoncept som strategiskt
därför att det är en strävan att proaktivt ta steg för att definiera standards för
redovisningsansvaret, innan sådana standards utvecklas och läggs på från externa intressenter.
Andra exempel kan vara miljöledningssystem eller metoder för ökad mångfald i styrelser,
procedurer för att utvärdera volontärresurser, omvärlds- och riskanalyser. En viktig subkategori
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är framlyftandet av etiska värden som i idébaserade organisationer, och till skillnad från cell B,
inte ses som förhandlingsbara.
D. Föregripande redovisning (Anticipatory/Positioning Accountability)
Organisationen står här inför utsikten att påföras explicita resultatmått utifrån, så som i cell A.
Till skillnad från detta läge strävar ansvariga i organisationen efter att förutse hur dessa mått
formuleras för att positionera organisationen för eventuell anpassning. Det handlar här om att
försöka anta en proaktiv roll i att skapa och definiera de mått verksamheten eller branschen tror
de kommer att bli bedömda efter. Ett exempel på detta är när ideella organisationer anstränger
sig för att följa upp och kanske också delta i lagstiftning och regeländringar om
redovisningsskyldighet.

***

