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Se upp med flytstopparna
9001 och 14001 – Nu gifter de sig
Är du en mötesätare?

SANDSAMLAREN

n En av de viktigaste lärdomarna, menar Rachel
Törnell, är hur avgörande det goda samtalet är
för kvaliteten. I skolans värld handlar i stort sett
allt om möten människor emellan.

ibland vara tvärtom – de som skrivit bra
rapporter hade brister och tvärtom, berättar Rachel Törnell.
Idag har skolledarna i uppdrag att gå
ut i verksamheten och studera hur man
faktiskt jobbar med läroplanens mål, exempelvis normer och värden. Innan de går ut i
klassrum, korridorer och matsal meddelas medarbetare och elever vad de kommer
att titta särskilt noga på. Efter verksamhetsbesöken berättar de för sin personal
vad upplever att de kan vara stolta över och
tankar om utvecklingsområden.
– Nu blir det kvalitet på riktigt. De ute i
verksamheten blir mer medvetna om läroplanens övergripande mål och tänker då
själva mer på förbättringar samtidigt som
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de blir sedda av sin chef och gör ett bra
jobb. Det skapar samsyn och fokus ligger
på vad man lyckas bra med, vilket ger
kraft och energi.
Förenklar tuffa tider
Och det är just att jobba lösningsorienterat och styrkebaserat som är en nyckel i
Alingsås. Rektor Anita Björnum tycker
att det förhållningssättet gör det lättare att
möta människor.
– Exempelvis om en förälder är upprörd
så tänker man inte att det är föräldern som
är ett problem utan vad upprördheten
beror på. Man är nyfiken och genuint
intresserad av att lyssna och höra hur
personen känner och tycker för att sedan

ge sin bild och tillsammans komma framåt. Det gör det enklare att bemöta kritik
och inte gå i försvar, förklarar hon.
Det lösningsorienterade och styrke
baserade tankesättet kommer också väl till
pass i tuffa tider då många medarbetare är
sjuka och det är svårt att hitta vikarier. Anita
Björnum tycker att det finns ett klimat där
man ställer upp för varandra och verksamheten och tar ett gemensamt ansvar för att
allt ska fungera så bra som möjligt.
– Det arbetssätt vi har har gjort det lättare att rida ut svåra situationer, konstaterar hon.
Och när det gäller just lärande och
bedömning blir förhållningssättet än
tydligare. Anita Björnum berättar att de
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»Roligt att gå till
jobbet varje dag«
FRANK PALM



vill utveckla bedömningen så att eleverna
ska förstå vad de redan kan och involvera
dem för att ta reda på hur de bäst kan lära
sig. Själva lärandet är i fokus och hur det
bevisas är sekundärt, eftersom elever kan
visa sitt kunnande på olika sätt.
– Eleverna kan välja hur de ska visa
vad de lärt sig, om det är muntligt, skriftligt, om de behöver använda verktyg eller
exempelvis spela upp en pjäs. När pedagoger planerar undervisningen behöver
de vara tydliga med sina mål och förväntningar, ta reda på vad eleverna har för
kunskaper och hjälpa dem att utvecklas
vidare. 

BAKGRUND
För tio år sedan startade Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun ett
samarbete med Didaktikcentrum för att lära
sig mer om systemiskt och styrkebaserat förhållningssätt och bli en lärande organisation.
Alla rektorsteam fortbildades. Samarbetet
följdes av ett tvåårigt EU-projekt kallat Lust
att lära med fokus på att bli en lärande organisation. 380 medarbetare utbildades till
samtalsledare. Kommunen jobbar nu efter
devisen Lust att lära med de tre ledorden:
lärande, samskapande och styrkebaserad.
Utvecklingschef Rachel Törnell har
tillsammans med konsulten Kicki Oljemark
skrivit ned erfarenheter, tankar och resultat
i boken En lärande organisation – Perspektiv på
systemisk och styrkebaserad skolutveckling.
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NINA JANSSON ÄR förstelärare i svenska
och SO på Gustav Adolfskolan i
Alingsås. Hon har jobbat där sedan 2001
och varit med under Alingsås kommuns
utvecklingsresa.
– När skolan hoppade på projektet
med fokus på systemisk skolutveckling 2006 förstod vi ingenting. Men efter
några veckors arbete fattade vi exakt, det
satte ord och begrepp på den filosofi vi
arbetade efter.
När Nina Jansson började på skolan
upplevde hon att det fanns ett visst
förhållningssätt i väggarna som nu
känns igen på alla skolor i kommunen,
de jobbar på liknande sätt och pratar om
samma saker.

Roligare för lärare och elev
Att jobba styrkebaserat är en förutsättning för Nina Jansson. Hon pekar på
vikten av att lära känna sina elever, att få
dem att förstå att hon vill dem väl och att
de lär för sin egen skull, att bygga tillit.
Fokus på det som fungerar bra bidrar
också både till att jobbet blir roligare och
att det går bättre för eleverna, menar
Nina Jansson.
– Det handlar skitmycket om att vara
medmänniska. Alla elever älskar inte
mig men jag vill att de ska kunna komma
fram och säga att de inte är klara med
exempelvis en bokanalys istället för att
bara smita undan, då kan vi tillsammans
lösa det och det mår vi båda bättre av.
Det styrkebaserade förhållningssättet blir också tydligt i lärarsamarbetet
där man jobbar med att lyfta fram goda
exempel och berätta vad man varit extra
nöjd med under veckan som gått för att
uppmuntra, inspirera och få goda idéer.
– Jag upplever att vi delar upplevelser, vi blir enade och eleverna märker det
tydligt.
Det goda samtalet är också något som
Nina Jansson tagit fasta på. För några
år sedan testade hon en ny grej, hon
ringde hem till alla sina elevers föräldrar, presenterade sig och berättade om

■ – Jag har mina barn på en skola
i kommunen och ser att vi inom
kommunen har samma grundtankar
och synsätt i lärprocesser, säger Nina
Jansson, förstelärare i svenska och SO
på Gustav Adolfskolan i Alingsås.

något bra eleven hade gjort för att skapa
kontakt och göra det enklare för föräldrarna att höra av sig. För att nå ett gott
samtal gäller det att fundera på vad man
vill ha sagt och hur.
– Ibland händer det dumheter och
elever uppträder inte alls som vi ska,
men då gäller det förstå vad det beror på
och inte bara bli skitarg. Det finns gånger
då jag faller i gropen men att fokusera på
att förstå vad elevens problem beror på,
att lyssna och vara genuint nyfiken hjälper mig och skapar intressanta samtal
som för oss framåt.
Jessica Bergh
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STEFAN BOHLIN

■ Under förbättringsdagen
samlas en grupp som representerar olika yrkeskategorier på kliniken för att bena ut och prioritera
bland sina förbättringsområden.

Internrevisioner blev
förbättringsdagar
Folktandvården i Stockholm ville öka drivet i arbetet med ständiga
förbättringar. Idag är internrevisionerna inte längre dagar laddade
med nervositet, utan något som alla ser fram emot med lust och glädje.
INTERNREVISIONER ÄR ETT gyllene tillfälle
att jobba med förbättringar. Men det kan
vara svårt att få till den kreativa känslan.
Mia Stenborg, miljö- och kvalitetssamordnare på Folktandvården i Stockholms län,
beskriver hur internrevisionerna tidigare
upplevdes som nervösa förhör där klinikernas arbete skulle kontrolleras och granskas för att upptäcka fel och avvikelser.
– Vi ville komma bort från den känslan och utveckla våra internrevisioner så
att de blev mer av inspiration i förbättringsarbetet. Vi ville ha mer diskussioner
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som grund till att medarbetarna kom
vidare med att själva ta fram lösningar till
förbättring på olika problemområden.
2011 skedde förvandlingen och internrevisionerna blev förbättringsdagar.
Fokus har flyttats
Folktandvården i Stockholm har cirka
2 000 anställda på 80 kliniker runt om i
Stockholms län. De är certifierade enligt
Iso 14001, men genom det nya sättet att
arbeta tar förbättringsdagarna även grepp
om andra områden som är viktiga inom

verksamheten, som arbetsmiljö, kvalitet,
patientsäkerhet, frisktandvård, hygien
och smittskydd.
– Vi genomför ju fortfarande en dokumentgranskning av systemet för att säkerställa att vi uppfyller kraven. Men fokus
har flyttats. Idag handlar det framför allt
om vårt förbättringsarbete, säger Mia
Stenborg.
Under förbättringsdagen samlas en
grupp som representerar olika yrkeskategorier på kliniken. Uppgiften är att genom
olika typer av gruppövningar bena ut och
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FISKBENSDIAGRAM
Används för att bena ut orsaker till
ett problem. Diagrammet består av en
ryggrad, själva problemet. Från ryggraden utgår ben som utgör tänkbara
huvudorsaker till problemet. De benas
därefter upp i mindre grenar där mer
detaljerade orsaker kan skrivas in.

Problem

Orsak
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prioritera bland sina förbättringsområden. Allt mynnar ut i en handlingsplan
med konkreta förbättringsåtgärder.
Inget förhör
Utgångspunkten för diskussionerna
är ett antal frågeställningar som förberetts innan, som utgår från områden som
ledningen vill lyfta fram eller avvikelser som de behöver titta närmare på. Mia
Stenborg betonar att det är väldigt viktigt
att jobba med hur man ställer frågor för
att undvika känslan av förhör. Det handlar om en inställning, att lyfta de starka
sidorna och prata om hur man kan bli
ännu bättre.
En förbättringsledare håller i grupparbetet, men alla prioriteringar och lösningar tas fram av gruppen.
– Det är ett fantastiskt verktyg, där alla
i gruppen är lika delaktiga. Många upplever det som mycket positivt att få jobba på
det här sättet och använder det även när
de jobbar med förbättringar i vardagen på
kliniken, berättar Mia Stenborg.
Kliniken har sedan själv ansvar för att
följa upp handlingsplanen, men Mia Stenborg berättar att de jobbar med att få in
detta i sitt avvikelsehanteringssystem.
– Det skulle ge oss en bättre överblick
över alla förslag som kommer in och hur
klinikerna jobbar med dem. Ett annat område vi vill utveckla är att hitta sätt att sprida
goda exempel på ett enkelt och bra sätt.
Anna Nyström
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FEM TIPS för förbättringsdagar

FÖRBEREDELSE. Förbättringsledaren presenterar sju till åtta
frågeställningar inom olika områden som är viktiga för klinikerna att jobba med, dels utifrån prioriterade verksamhetsmål,
dels utifrån avvikelser.
Kliniken sätter samman förbättringsgruppen på fyra till sju
personer. Det viktiga är att alla yrkeskategorier och funktioner
är representerade.
1. SJÄLVSKATTNING. Gruppen börjar med att gå igenom alla
frågeställningar och göra en självskattning, hur bra är de inom
respektive område på en skala mellan ett och tio. De områden
där de upplever att de har mest utvecklingspotential tar de med
sig till nästa övning.
2. ORSAKSANALYS. Gruppen går igenom de områden de
prioriterat. Max femton minuter per område. Alla funderar
över frågan: Varför är vi inte ännu bättre? Var och en i gruppen
skriver ned på lappar vad de tror är orsaken.
3. FISKBENSDIAGRAM. Alla lappar samlas in och benas ut i ett
fiskbensdiagram. Handlar det om utbildning, bristande riktlinjer eller okunskap?
4. PRIORITERING. Vilka områden är viktigast? Alla i gruppen
får tre pinnar som de får placera ut i fiskbensdiagrammet. De
områden som får flest pinnar går gruppen sedan vidare med.
5. HANDLINGPLAN. Gruppen tar fram förbättringsförslag med
konkreta åtgärder. Alla i gruppen skriver ned sina förslag på
lappar. Allt mynnar ut i en handlingsplan där det tydligt framgår
vad som ska göras, när och vem som är ansvarig.
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Återkoppling
föder engagemang
Att hålla igång idéflödet är en utmaning för de allra flesta.
För MTR innebär det att ständigt förfina och utveckla verktyg
som guidar och sporrar medarbetarna i förbättringsarbetet.
MTR STÅR FÖR driften av Stockholms

tunnelbana. I en verksamhet där det en
vanlig vinterdag görs 1,2 miljoner resor är
det avgörande att medarbetarna är engagerade i arbetet med ständiga förbättringar. Via ett enkelt formulär i Tubnet, det
interna intranätet, kan alla ge sina förslag
när en idé till förbättring dyker upp. Med
några få knapptryckningar är förslaget
inne i systemet där det lotsas vidare till
den chef som har mandat att ta ärendet
vidare. Inom 14 dagar får den som har
lämnat förslaget återkoppling; är förbättringen genomförd, har den gått vidare till
nästa instans eller har den avslagits?
– Det är viktigt att få veta vad som
händer med ens förslag. Återkoppling är
A och O i allt förbättringsarbete. Även
om det inte blir något av förslaget så ska
den som lämnat det få veta orsaken, säger
Marie Hagberg, miljö- och kvalitetsdirektör på MTR.
Knapp för allmänt gnäll
Det är snart fem år sedan MTR införde förbättringssystemet. Marie Hagberg
konstaterar att feedback och återkoppling
är det som håller förbättringslusten vid
liv. Även cheferna följs upp. Förutom ett
påminnelsemejl när de 14 dagarna håller
på att rinna ut så följer Marie Hagberg
upp om det är en chef som har problem att
hålla tiden. Är det problem med systemet?
Behöver de hjälp för att komma vidare
med förslaget?
– I början kom det många förslag som
var mer av typen gnäll som cheferna

40

upplevde att det var knepigt att hantera.
Nu har vi lagt till en knapp i systemet där
medarbetare kan få uttrycka den typen
av synpunkter istället för att lämna dem
i förbättringssystemet. Det kom faktiskt
som ett förslag från en av cheferna.
En annan funktion som ökat kvaliteten
på idéerna är att man numera alltid måste
ge förslag på hur problemet ska åtgärdas.
Det räcker alltså inte att enbart påtala ett
problem.
Bidrar till verksamheten
En viktig funktion som kom med tidigt
i systemet är balansknappen. Här
anger förslagslämnaren inom vilket
område som förslaget kan ge resultat.
Marie Hagberg beskriver den som en

balansplatta, där de fem perspektiv som
MTR har i verksamheten ska balanseras.
Kulan i botten är säkerhet. De fyra hörnen
i plattan är medarbetare, kund, performance och finansiellt perspektiv.
– Detta har hjälpt oss att prioritera och
hjälper alla att se på vilket sätt förbättringsarbetet kan driva verksamheten
framåt, förklarar Marie Hagberg.
Vissa idéer är enkla att genomföra; till
exempel att sätta upp en spegel vid dörren
i mässen så att medarbetare som jobbar
kundnära kan se om de har ketchup runt
munnen. Andra behöver beslutas på
högre nivå. En kundvärd som tröttnat på
att alltid få frågan »Do you speak english«
föreslog att de skulle ha språkflaggor på
namnskyltarna. Det togs vidare till högsta

SÅ HÅLLER MTR arbetet vid liv
ÅTERKOPPLAR. Inom 14 dagar ska förslagslämnaren ha fått besked om vad som
hänt med förslaget.
MÄTER OCH SYNLIGGÖR. Systemet gör
det möjligt att mäta allt möjligt, allt ifrån
antal och typ av förslag till hur lång tid de
tar att genomföra. Från övergripande till
individnivå. Genom mätningen synliggörs
förbättringsarbetet, samtidigt som det är
lättare att se hur systemet kan utvecklas.

UPPMÄRKSAMMAR. Alla som får sina
förslag genomförda tackas av sin närmsta
chef samt via intranätet och MTR:s interntv. Medarbetarna nominerar och är med
och utser vinnarna av förbättringspriserna vid MTR:s årliga gala.
UTVECKLAR. Medarbetare som är med
och bidrar får också chansen att vara med
i utvecklingsprojekt och på så vis fördjupa
sina kunskaper inom förbättringsarbetet.
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FREDRIK HJERLING

nivå, så nu har all kundnära personal
språkflaggor på sina namnskyltar.
– En enkel, men genial idé, konstaterar
Marie Hagberg.

Balansplattan
 Plattan ger vägledning i hur

förbättringsarbetet ska bidra till
verksamheten och används för att
värdera förbättringsförslagen. För
att gå vidare med ett förslag måste
det ha potential att ge effekt på
minst ett av de områden som balansplattan
består av.
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tan genomsyrar allt kvalitetsarbete
i MTR och blir på så vis en röd tråd
genom hela verksamheten.
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direktör, tror inte på belöningar i form av
trisslotter eller biobiljetter för att sporra
förbättringsarbetet. Feedback och återkoppling är vägen till engagemang.
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Guldregn över bästa idéerna
Allt förbättringsarbete som görs
uppmärksammas, både via intranätet
där alla som lämnat förslag som genomförts tackas, och årligen på MTR:s stora
gala då priser inom en rad olika kategorier delas ut. De som är aktiva och lämnar
förbättringsförslag har dessutom chansen att få vara med i Wit-projekt, work
improvement team, som bygger på Sex
sigma-metodiken. Att få vara med och
lösa komplexa problem, använda processverktyg och lösa problem systematiskt
med hjälp av dmaic-metoden är väldigt
uppskattat.
– De som varit med i ett Wit-projekt ger
alltid toppbetyg i medarbetarundersökningar efteråt. Det är en verklig sporre i
arbetet, berättar Marie Hagberg.
Anna Nyström

OM
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Så blir du en
kreativ ledare
En kreativ miljö kan inte styras
och kontrolleras som andra processer i vår arbetsvardag. Men det är
du som chef som formar den. Här
är nio principer som kan hjälpa dig
att få kreativiteten att blomstra.
NYA IDÉER, INNOVATIONER, nytänkande.

Alla vet att det är nödvändigt för lång
siktig överlevnad, utan innovation blir
till och med den bästa produkten till slut
föråldrad och ointressant för kunderna.
Ändå är det så svårt att få till.
Magnus MackAldener jobbar som chef
för Scanias avgasbehandlingsorganisa
tion inom motorutveckling och brinner
för det han kallar Creativeship, att som
ledare främja kreativitet i vardagen.
– Svårigheten med kreativitet är att
vi är så inkörda i att tänka processer.
Vi är vana vid att nästan alla komplexa
utmaningar går att lösa med ett process
angreppssätt. Men kreativitet är av en helt
annan natur och där funkar inte process
tänkandet.
Bryta nya vägar
Förhållandet till begreppet risk, till exem
pel, är helt olika om vi pratar processer
eller kreativitet. Inom processvärlden vill
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man eliminera risker, medan kreativitet
till stor del handlar om att våga ta risker.
Det finns också andra skillnader.
Poängen med en process är att den är
förutsägbar och går ut på att undvika
misstag, medan vägen till en lyckad inno
vation snirklar sig fram genom vilda idéer
och grova misslyckanden. Processer är
styrda och kontrollerade och bygger på att
alla gör på samma sätt, medan kreativitet
kräver frihet.
– Jag säger inte att det är dåligt med
processer, de behövs också. Men för
att hitta nya idéer behöver man jobba
på ett annat sätt, poängterar Magnus
MackAldener.
Våga tro på sin idé
Mod är en viktig ingrediens, eftersom
du måste våga riskera att misslyckas.
Magnus MackAldener berättar om ett
riktigt stort misslyckande i sin egen
karriär som kostade företaget miljontals
kronor. Han var själv en av de som trodde
väldigt mycket på idén, men trots att det
var en hård smäll att ta skulle han inte ha
gjort annorlunda idag.
– Hur vet du innan om en idé är bra eller
dålig? Bästa sättet är ofta att testa idén.
Ibland kallar vi lite skämtsamt dåliga idéer
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för flytvästar i betong. De kan låta vettiga
på idéstadiet, men det är först när man
testat dem som man ser att de inte funkar.
Men Magnus MackAldener har också
varit med om det raka motsatta. För ett
par år sedan fick han och hans avdelning
ta emot det prestigefyllda Porsepriset för
en innovation inom avgasrening.
– Det är ett av de finare priser man kan
få i den här branschen, så för oss var det
en otroligt härlig känsla.
Blixten av insikt
Hur och när man är kreativ är olika för
olika personer. Magnus MackAldener
berättar att han själv är som mest kreativ
de första tre timmarna på dygnet, och ofta
när han cyklar till jobbet.
– Man brukar säga att blixten av insikt
kommer när man fått en stund av vila,
insjunkande och återhämtning. Frågar
man så är det väldigt få som får sina idéer
på jobbet, utan det är när man tränar, står
i duschen eller ligger i sängen.
Därför är självbestämmande en av
de nio principerna för kreativitet som
Magnus MackAldener förespråkar. Som
chef kan du inte bestämma när och hur
medarbetarna ska vara kreativa, de måste
själva få styra över sin kreativa tid och val
av metoder.
Han konstaterar att det inte är särskilt
svårt att praktisera ett kreativt ledarskap.

■ Nya idéer uppstår i en miljö där både
mod och frihet är viktiga ingredienser,
konstaterar Magnus MackAldener.

Men det kräver mycket träning och
målmedvetenhet.
– Första steget är att inse att det är du som
sätter kulturen. Som chef har du ansvar
för rekrytering, lön, utveckling, att leda
och fördela arbetet med mera. Men du har
även ansvar för den kreativa kulturen. När
du har tagit det första steget har du redan
kommit väldigt långt, konstaterar han.
Anna Nyström

NIO PRINCIPER för kreativt ledarskap
1. DU SÄTTER KULTUREN. Som chef och
ledare måste du inse att du har ansvar och
påverkar förutsättningarna för kreativitet.

6. MOD, VÅGA MISSLYCKAS. Våga satsa
på en idé för att utforska om den är lyckad
eller misslyckad.

2. TID. Ge dina medarbetare möjlighet till
obruten tid, en av de viktigaste resurserna
i en stressad vardag.

7. UTFORSKA. Det är lätt att fastna i
vad som inte går istället för vad som är
möjligt. Tona ned de praktiska begränsningarna i början. Låt realiseringen av
idén komma sedan.

3. SJÄLVBESTÄMMANDE. Låt medarbetarna själva få bestämma över sin tid och
sina metoder.
4. DYNAMIK. Kreativitet innebär att
kombinera redan befintlig kunskap till ny
kunskap. Skapa team med rätt sammansättning för ett kreativt samarbete.
5. MÅNGA IDÉER. För att hitta en bra idé
krävs det 99 dåliga. Uppmuntra en kultur
där även misslyckade idéer är välkomna.
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8. INSIKT OCH KUNSKAP. Kreativitet
börjar alltid med en utmaning, att tillfredsställa ett behov eller lösa ett problem.
Utmana dina medarbetare med rätt frågeställningar.
9. DRIVKRAFT. Inre motivation och
drivkraft är de viktigaste förutsättningarna för kreativitet. Se till att ta tillvara
individens drivkraft, matcha kompetens
och intresse mot uppgiften. Uppmuntra
kreativa initiativ.
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