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Utvecklingsprocessen Stockholm Sessions genomfördes för att testa en modell för 

att träna utvecklingsansvariga i kommun och landsting i moderna 

förbättringsmetoder. Deltagarna fick en utvecklad förbättringskompetens och 

förstärkte i många fall förbättringskapaciteten i sin hemmaorganisation. Rapporten 

beskriver material och arbetsmetodik samt utvärderingsresultat kring processen.   
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Inledning 
”Vi har börjat med att uppmärksamma nått som vi trodde var självklart men inte var det. Vi 

trodde att förbättringskunskap var en självskriven del i våra kommunala ledarutbildningar. 

Så var inte fallet. Vi har nu väckt frågan om att det måste in och fått positiv respons! To be 

continued!” (citat från en deltagande ledare med långvarig erfarenhet från ledande positioner i 

kommun och landsting) 

 

Hela tiden utvecklas nya kunskaper, produkter, tjänster etc. som borde ha goda förutsättningar 

att verkligen göra skillnad för barn, unga, vuxna och äldre som får hjälp och stöd från 

kommuner och landsting. Mycket arbete pågår just nu och ett motsvarande arbete har pågått 

under de senaste decenniernas med många satsningar inom skola, socialtjänst och hälso- och 

sjukvård. Trots dessa positiva inslag visar olika bedömningar av kvalitet och produktivitet att 

förbättringen i olika viktiga utfall ofta är begränsad, såväl i omfattning som geografiskt. Hur 

kan det vara så?  

 

Erfarenheter från Sverige och andra länder pekar på att det finns utmaningar kring att alltför 

mycket tid och energi läggs på sådant som inte fungerar, att alltför lite av det som man vet 

fungerar faktiskt kommer till användning och alltför många gånger används det som skulle 

kunna fungera på fel sätt för att de önskade effekterna ska kunna uppnås. Men, om vi vet vad 

vi bör göra, varför har vi då denna situation?Den enkla anledningen är sannolikt att alltför lite 

uppmärksamhet har ägnats åt hur kunskapen om en insats någonstans, t.ex. i forskning, hos 

myndigheter, i den egna praktiken eller någonstans i landet, ska kunna nå fram och förändra 

praktiken i tillräckligt hög utsträckning överallt i landet. Under de senaste åren har olika sätt 

att utveckla verksamheten i kommuner och landsting/regioner sammanställts och testats, men 

kännedomen om dessa individuella och organisatoriska kompetenser är fortsatt låg i Sverige. 

För att testa en modell för att förstärka förmågan till förbättring genomfördes, Stockholm 

Sessions, inom den så kallade Psykiatrisamordningen vid SKL. Stockholm Sessions var en 

utvecklingsprocess på fem heldagar som erbjöd verksamhetsutvecklare, metodutvecklare mm. 

tillgång till moderna förbättringsmetoder och stöd för att tillämpa dessa metoder i pågående 

projekt och verksamhetsutveckling i sin vardag. Tillsammans utgör dessa förbättringsmetoder 

några viktiga verktyg för ett effektivt systematiskt förbättringsarbete i skola, socialtjänst och 
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hälso- och sjukvård. Givet det stora behov som finns av effektiv samverkan mellan dessa 

sektorer skulle en gemensam verktygslåda för dessa områden kunna vara en viktig faktor för 

att snabbt och enkelt identifiera lämpliga arbetssätt för att bygga framgångsrik samverkan. 

Genom Sveriges medlemskap i IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership) 

hade experter1 inom olika metodspår identifierats och ett samarbete inletts redan under 2013. 

Behovet av att stärka kompetensen i dessa frågor inom kommuner och landsting/regioner 

kunde alltså tillgodoses genom att internationella experter (som skulle delta i IIMHLs 

ledarträffar i juni 2014 i Stockholm) kunde genomföra workshops med deltagare och dessa 

workshops följdes sedan upp med träffar som fokuserade på tillämpning på deltagarnas egna 

projekt.  

 

 I rapporten beskrivs genomförandet översiktligt i texten och mer utförligt i bilagan. 

Rapporten beskriver också erfarenheter från utvärderingen samt reflektioner mot framtida 

utveckling av kunskapsområdet socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård.   

 

Viktiga kompetensområden för ett systematiskt förbättringsarbete 

I utvecklingsprocessen Stockholm Sessions togs utgångspunkten i frågan: ”vad behövs för att 

kunskapen om en framgångsrik insats någonstans, t.ex. i forskning, hos myndigheter,  i den 

egna praktiken eller någonstans i landet, ska kunna nå fram och förändra praktiken i 

tillräckligt hög utsträckning överallt i landet”? 

När man analyserar denna fråga ser man att den egentligen faller ner i fyra övergripande 

delfrågor:  

 Vad behövs hos en verksamhet för att den ska kunna utveckla ny kunskap om 

framgångsrika verksamheter? 

 Vad fungerar för att effektivt sprida sådant som har identifierats som framgångsrika 

insatser? 

 Vad behövs för att en verksamhet ska kunna förändra sig så att den spridda kunskapen 

faktiskt ska kunna påverka praktiken i tillräckligt hög utsträckning?  

                                                 
1 Nicholas Watters (Mental Health Commission of Canada) och Jane Vanderpyl (Te Pou, Nya Zeeland) för 

SPARK.  Alexia Jaouich och Heather Bullock (camh, Kanada) för Implementering och Louise Morpeth 

(Dartington Social Research Unit) för Verksamhetsdesign.  
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 Vad behövs i en verksamhet för att den ska veta vilka framgångsrika insatser som 

behövs hos dem? 

Kunskapen kring hur ny kunskap genereras, sprids, implementeras och anpassas systematiskt 

till praktiskt genomförbar verksamhet är ett stort område som inom akademin innehåller flera 

olika teoretiska inriktningar. Ur ett mer praktiskt och tillämpat perspektiv kan man snarast se 

området som en lång rad olika angreppssätt som står på en gemensam grund, kanske som en 

verktygslåda som innehåller olika verktyg som kompletterar och förstärker varandra och där 

varje aktuellt bygge kräver sin kombination av rätt verktyg. Den gemensamma grunden 

handlar om ett antal utgångspunkter kring vad som påverkar om och hur personer och 

verksamheter förändras. Det finns mycket litteratur kring områdena organisatorisk förändring 

och förändringsledning.. I korthet kan man säga att förändring kräver en ordentlig motivation 

hos tillräckligt många, att det som efterfrågas kan bli verklighet samt att det finns 

organisatorisk kompetens och kapacitet att driva välfungerande verksamheter. Det behövs 

även kompetens och kapacitet för det specifika sakområdet i fråga. Utvecklingsprocessen 

Stockholm Sessions tog sin utgångspunkt i de kunskapsområden som finns kring var och en 

av dessa frågor och genomfördes därför i tre huvudsakliga metodspår.  

De tre metodspåren  

De tre metodspåren i Stockholm Sessions2 beskrivs i figur 1 i relation till varandra.   

 

                                                 
2 Det ursprungliga upplägget innehöll även så kallad Genombrottsmetodik (från IHI) men detta spår fick tyvärr 

strykas med kort varsel innan de inledande workshoparna på grund av att en av workshopledare var tvungen att 

ställa in sin medverkan.  
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Figur 1. De tre metodspåren och deras huvudfokus.  

 

Effektiv spridning (SPARK)  

SPARK (Supporting the Promotion of Activated Research and Knowledge) är ett metodstöd 

för att effektivt sprida sådant som har identifierats som framgångsrika insatser. Metodstödet 

har utvecklats av Nicholas Watters och hans kollegor vid Mental Health Commission of 

Canada. Utgångspunkten är alltså att det finns någon kunskap, metod etc. som har 

identifierats och som avsändaren uppfattar skulle kunna vara värdefull för någon annan att få 

kännedom om och kanske även implementera. Metoden vilar på en översikt av forskning och 

beprövad erfarenhet kring effektiv spridning och metodiken beskrivs i ett material I2I 

(Innovation till Implementering) som nu finns översatt till svenska och kan hämtas från 

www.uppdragpsykiskhälsa.se. I figur 2 visas de åtta steg som arbetssättet systematiskt tar sig 

igenom. 

 

http://www.uppdragpsykiskhälsa.se/
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Figur 2. SPARK-cykeln. Cykeln beskriver de åtta huvudstegen i metodiken.  

 

Implementering 

Implementering är ett stort och omfattande forsknings- och kunskapsområde som bedrivs 

inom ramen för många olika discipliner såsom statsvetenskap, sociologi, socialt arbete och 

psykologi. Inom Stockholm Sessions var utgångspunkten frågan om vad som behövs för att 

en verksamhet ska kunna förändra sig så att den spridda kunskapen faktiskt ska kunna 

påverka praktiken i tillräckligt hög utsträckning? Fixsen och hans medarbetare definierar 

Implementering som ”de specifika aktiviteter som görs för att införa en ny metod eller en ny 

modell i ordinarie verksamhet” (Fixsen m.fl. 2005).    

Efter att en stor kunskapssammanställning genomfördes av Dean Fixsen och hans kollegor har 

utvecklingen inom området fått ett särskilt fokus på praktiska stödmetoder för implementering   

Eftersom nya stödmaterial utvecklas och tillgängliggörs i takt med att nya utmaningar lösesär 

det värdefullt att besöka hemsidan för NIRN (National Implementation Research Network) 

för att få ta del av de senaste stöden på engelska. Områdets bredd gör det inte alldeles enkelt 

att sammanfatta, men en viktig del av arbetet handlar om att granska att man har de 

nödvändiga förutsättningarna för att implementera ett nytt arbetssätt – figur 3 visar de nio så 

kallade drivers i tre dimensioner dvs. kompetens, organisation och ledarskap som står i fokus 

för denna förmåga.  
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Figur 3. Tre huvudområden och nio specifika ”drivers” som kan förstärka Implementering.  

Verksamhetsdesign  

Utgångspunkten för verksamhetsdesign3 är den specifika verksamheten, eller än mer den 

uppgift den finns till för att lösa. Tanken är att en framgångsrik verksamhet tydligt och klart 

vet för vem man ska göra vad för att uppnå ett tydligt resultat. Det leder till frågan vad en 

verksamhet behöver för att den ska veta vilka framgångsrika insatser som behövs för att nå 

målsättningen med verksamheten? Det är just den specifika målgruppens behov som är 

avgörande för vad som ska göras. Oavsett hur bra metoder är utvecklade och hur bra de 

fungerar i  forskning och i andra verksamheter så behöver den verksamhet som står i fokus 

undersöka systematiskt vad just de behöver. Behovet av bra data för att beskriva behov, 

tydliggöra mätbar effekt och för att kunna säkerställa implementering är centralt i 

verksamhetsdesign. Man arbetar också med att granska logiken mellan behov, övergripande 

mål för insatser och delmål samt de resurser som behöver säkras för att möjliggöra en effektiv 

insats. Sambandet beskrivs och analyseras genom en tydlig systematisk förändringsteori. 

Data, tydlighet och systematik möjliggör också att utveckla ny kunskap om framgångsrika 

insatser som kan spridas inom och mellan verksamheter. För att insatserna ska kunna bli 

möjliga att sprida/skala upp till tillräcklig omfattning, läggs ett särskilt fokus på att granska 

förutsättningar för det genom en t.ex. en betoning av kostnad/nytta och genomförbarhet för 

andra. Alla processer för att utveckla verksamhet är olika vilket gör att de olika elementen i 

                                                 
3 Verksamhetsdesign är en nyskapad term för Stockholm Sessions som är ett försök att översätta det engelska 

begreppet Service Design som är det som används av Louise Morpeth vid Dartington Social Research Unit i 

England. Louise ansvarade för metodspåret under Stockholm Sessions.  
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verksamhetsdesign (se figur 4) kan behöva betonas olika utifrån de specifika projektets 

förutsättningar.  

 

Figur 4.  Fem huvudelement i en process för verksamhetsdesign.  
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Stockholm Sessions – 
genomförandet 
 

Processen utformades med stöd aktuell forskning som finns kring hur ledare i bland annat 

hälso- och sjukvård kan lära kring ledarskap och utveckling (bl.a. Dopson 2013). Ett antal mål 

formulerades och de låg till grund för den faktiska processen under de fem dagar som 

bedömdes behövas som stöd för deltagarna.  

  

I figur 6 beskrivs huvudstegen i Utvecklingsprocessen. Arbetet bedrevs av deltagare på 

”hemmaplan” och vid stödtillfällen.  

 

Processens steg  
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Figur 7. Arbetsuppgifter på hemmaplan och gemensamt som del av Utvecklingsprocessen.  

 

Workshop – 2 dagar i juni 

Workshopen genomfördes i huvudsak i de tre metodspåren. Till detta kom ett par pass som 

gjordes tillsammans mellan alla deltagare för att ge alla deltagare en förståelse för de olika 

metodområdena. Varje metodspår leddes av internationella experter och genomfördes 

tillsammans med svenska kollegor som kunde hjälpa till med språklig och kontextuell 

anpassning.  

Metoddag – 1 dag i augusti/september 

I och med metoddagen fokuserade arbetet mer på tillämpning och användning av de inlärda 

metodspåren. Dagarna genomfördes i respektive metodspår men med stöd av två svenska 

samordnare. Arbetet fokuserade på målen kring de egna projekten och gav även verktyg för 

att börja spridningen till kollegor och chefer.  Inför dagen hade deltagarna tagit fram en tydlig 

projektplan utifrån modellen i verksamhetsdesign (bilaga 3). Deltagarna fick också uppgiften 

att göra kontinuerliga anteckningar kring deras erfarenheter kring att driva förbättringsarbete.  

Regional nätverksdag – 1 dag i november 

Under respektive regional nätverksdag fortsatte arbetet med de olika målen. Ett pass gav 

deltagarna möjlighet att formulera och ställa samman en kort presentation av det metodspår 

som de arbetat med. Det gav deltagare i samma regionala nätverk, som deltagit i ett annat 

metodspår, kunskap om respektive metodspår. För deltagare i varje metodspår erbjöd det en 

möjlighet att repetera och att testa en presentation som de sedan kunde använda i andra 

sammanhang. Deltagarna fick också träna på att ge varandra coaching kring det egna 

förbättringsprojektet. Ett moment under nätverksdagen fokuserade på de erfarenheter som 

deltagarna gjort av förbättringsarbete i sina hemmaorganisationer. De olika faktorer som 

stödjer implementering av ett systematiskt förbättringsarbete diskuterades.  I slutet av dagen 

presenterades den avslutande uppgiften att ta fram ett projekt för att förbättra hemma-

organisationens kapacitet att driva förbättringsarbete. Uppgiften skulle genomföras med stöd 

av deltagarens ansvariga chef och presenteras, gärna tillsammans, under avslutningsdagen.  

 

Avslutningsdag – 1 dag i januari  

Avslutningsdagen fokuserade på de chefer som stod bakom deltagarens ansökan till 

Stockholm Sessions. Förmiddagen summerade tankarna bakom processen och presenterade de 

tre metodspåren. På eftermiddagen genomfördes arbetet i respektive regionalt nätverk, med 

föredragningar av såväl deltagarnas förbättringsprojekt och de skisser som tagits fram för att 

förbättra hemmaorganisationernas kapacitet att bedriva förbättringsarbete i allmänhet.  
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Deltagarna och resultaten  
Olika material för att ge en helhetsbild  

För att ge en bild av hur denna pilotversion av en utvecklingsprocess i systematisk 

förbättringsförmåga har fungerat så har ett antal olika material insamlats: 

Webenkäter 

 En webenkät skickades ut till deltagare redan efter workshopen  

 En mer omfattande webbenkät skickades ut till deltagare efter avslutningsdagen  

29 personer har besvarat respektive enkät. Det är inte nödvändigtvis samma personer som 

besvarat båda enkäterna även om det finns ett stort överlapp.  

Kvalitativt material  

 Skriftliga svar från de internationella workshopledarna kring deras upplevelse av 

planering, genomförande av workshop och rekommendationer kring det uppföljande 

arbetet  

 Diskussioner med deltagarna under de respektive dagarna 

 Reflektioner och diskussioner mellan samordnarna av arbetet 

 

En modell över de resultat som uppnåtts 

För att ge en strukturerad beskrivning av nyttan av utvecklingsprocessen har materialet 

strukturerats med hjälp av Kirkpatrick’s modell för utvärdering av utvecklingsprogram. 

Modellen utgår från att utbildningserfarenheter kan nå olika långt ”in i verksamheter” och kan 
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avläsas på flera nivåer såsom beskrivs i figur 7. 

 

Frågorna i webenkäter och kvalitativt material belyser de olika nivåerna och resultaten 

presenteras utifrån denna modell. Först ges dock en beskrivning av deltagarna.  

  

Vilka var deltagarna?  

Totalt hade 42 personer anmält sig och alla bedömdes klara de krav som satts upp avseende 

förankring hos närmaste chef samt möjlighet att använda kunskapen under 

utvecklingsprocessen samt därefter. Av de 42 var det 34 som deltog i workshopen i juni. Sju 

av de åtta som inte deltog kom från samma arbetsplats och hade särskilda skäl att inte kunna 

närvara. Av de 34 som deltog var det 29 personer som avslutade processen med godkänt. 

Bland de som inte avslutade fanns tre kollegor till samordnarna från SKL som upplevde 

workshopen positivt, men inte riktigt såg sin roll i fortsättningsdelen. Två personer som deltog 

i workshopen avslutade inte processen. En av dem deltog i ytterligare moment efter 

workshopen medan den andre avslutade sitt deltagande i och med workshopen. Det är totalt 

29 personer som besvarat den avslutande enkäten, med största sannolikhet är de i stort sett 

eller exakt överensstämmande med de som avslutat processen.  

 

Deltagarna kom från såväl kommun som landsting/region och de flesta arbetade i 

övergripande roller i kommunen. Ungefär en tredjedel arbetade i Hälso- och sjukvård. 

Merparten av de medverkande arbetade med barn och ungefär en tredjedel med vuxna.   

 

RESULTAT: Vad blir 
bättre i verksamheterna?

BETEENDE: Vad 
använder de i praktiken?

LÄRANDE: Vad lärde 
deltagarna sig?

REAKTION: Hur var 
utbildningen?
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Deltagarna verkade i olika roller i sina respektive sektorer. Huvuddelen (24 av 29) av de som 

svarade hade en direkt koppling till en specifik kommun eller landsting medan endast tre 

personer hade en anställning på en regionalt övergripande verksamhet. 19 av de 29 hade 

primärt en funktion på övergripande klinik-/eller förvaltningsnivå med stöd till enheter och 

projekt.  

 

Deltagarna varierade i tjänstetid avsatt för förbättringsarbete mellan 10 % och 100 % med ett 

medelvärde nära halvtid, 53 %. Nära tre fjärdedelar av deltagarna kom tillsammans med minst 

en kollega. En jämn fördelning kunde konstateras avseende deltagare mellan de tre regionala 

nätverken medan antalet deltagande per metodspår som avslutade visade en något större 

variation där SPARK hade sju deltagare, Implementering 10 och Verksamhetsdesign 11. 

Andelen som avslutat med godkänt var lika hög i respektive metodspår.  

REAKTION: Hur var utbildningen? 

Närvaron i de olika momenten var generellt hög. Totalt 12 av de 29 svarande deltagarna 

deltog i alla olika moment under Utvecklingsprocessen dvs. workshop, metoddag, regional 

dag och avslutningsdag. Av de återstående 17 personerna hade alla deltagit i workshopen, 10 

(totalt 22/29) i metoddagarna, 15 (totalt 27/29) i de regionala dagarna och 13 (totalt 25/29) i 

avslutningsdagen.   
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Den inledande bedömning av workshopen som deltagarna gjorde efter någon vecka visar att 

bedömningen av workshopen överlag var mycket positiv. Den absoluta majoriteten har svarat 

att de hade för avsikt att delta i fortsättningen och att de tänker tipsa kollegor om att delta om 

en ny omgång genomförs.  

 

Mer än 80 % av deltagarna var också nöjda med det innehåll och genomförande i det 

specifika spår som de deltog. De gemensamma sessionerna var i jämförelse mindre 

uppskattade, där är knappt 65 % nöjda eller delvis nöjda vilket också kan ses i att deltagarna 

överlag var nöjda med att metodspåret de fokuserade på fick mer tid än de gemensamma 

sessionerna.  

Trots att det fanns en aktiv svenskspråkig samordnare i varje metodspår upplevde en majoritet 

av deltagarna att workshoparna hölls på engelska försvårade möjligheten att ta till sig 

innehållet.  

I den avslutande enkäten ställdes frågor om deltagarnas upplevelse av sammansättningen i 

gruppen. Mer än 75 % av deltagarna tyckte att gruppen var lagom blandad med avseende på 

sektorstillhörighet, roll i och erfarenheter av förbättringsarbete. Enstaka deltagare tyckte att 

blandningen var antingen för liten eller för stor.  

När det gäller administration och planering tycker merparten av deltagarna att den tilldelning 

till metodspår som gjordes av samordnarna blev rätt. Ungefär en tredjedel skulle velat kunna 

välja metodspår vid ansökan medan resten av deltagarna inte hade velat få detta val. De flesta 

deltagare hade velat få mer av de andra metodspåren och mer om relationen mellan dessa. 

Bara en mindre grupp såg de parallella metodspåren som en utmaning.  
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Deltagarna bedömer i allmänhet kvalité och omfattning på ett likartat sätt. Man kan konstatera 

att de flesta är nöjda med såväl workshop som stödet som gavs därefter inklusive 

hemuppgifternas relevans. När det gäller administrativt stöd såsom information innan ansökan 

och instruktioner kring hemuppgifterna var en mindre del av deltagarna nöjda än de var med 

innehållet under utvecklingsprocessen. De två områdena: stöd till förbättring av 

hemmaorganisationen och stöd till att engagera chefer bedöms i och för sig positivt av de 

flesta deltagare, men de är ändå i jämförelse med de andra innehållsdelarna, inte fullt lika 

positivt bedömda.  

 

När det gäller workshopen var deltagarna ännu nöjdare med kvalité än omfattning. Det 

återspeglar samma mönster som i bedömningen direkt efter workshopen dvs. att den uppfattas 

som lite för kort.  De svårigheter som funnits i att påverka chefer och hemmaorganisation kan 

komplettera bilden av organisatoriska hinder som lyftes i öppna svar i webenkäten efter 

workshopen.  

 

LÄRANDE: Vad lärde deltagarna sig? 

Man kan konstatera att kunskapen om respektive metodområde har ökat betydligt som ett 

resultat av utvecklingsprocessen. Innan start var det endast en liten grupp deltagare som kände 

sig säkra på något av metodspåren. Efter processen har andelen ökat så att alla deltagare som 

deltagit i respektive metodspår plus ett antal från de andra metodspåren nu känner sig säkra 

eller mycket säkra på att använda kunskaperna i respektive metodspår. Nära 50 % fler än 

deltagarna i respektive metodspår har utvecklat sin säkerhet i att arbeta med Implementering 

och Verksamhetsdesign medan andelen som känner sig säkra på att använda SPARK i stort 

sett är jämförbart med antalet deltagare.  
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BETEENDE: Vad använder de i praktiken? 

Deltagarna uppger att de använt ungefär 8 dagar i snitt för sitt arbete på hemmaplan med 

Stockholm Sessionsprojekten. Variationen är dock stor och spänner mellan 1 och 20 dagar.  

Enkäten som genomfördes i nära anslutning till workshopen identifierade att den absoluta 

huvuddelen av deltagarna instämde helt eller delvis i att de skulle kunna tillämpa de vunna 

erfarenheterna i konkret förbättringsarbete och att sprida kunskaperna till chefer, kollegor och 

samarbetspartners.  

I de öppna svaren från workshopen påtalade deltagarna att behövde olika typer av stöd för att 

kunskaperna skulle kunna skapa verklig förbättringsförmåga i deras vardagsmiljö. Några 

exempel:  

 Lämpliga delar av materialet behöver översättas till svenska  

 Man behöver aktiv, lättillgänglig coaching på sitt specifika projekt 

 Ser fram emot det stöd som kommer under metoddagar och regionala dagar 

 Har redan haft stor hjälp av en kollega som gick i ett annat spår 

 Bra att processen håller på under ett halvår, det behövs tid för att denna kunskap ska 

mogna till att jag ska kunna använda den självständigt  

Enkäten efter avslutningsdagen ställde frågor om hur mycket de olika kunskaperna hade 

kommit att användas för att uppnå de två målen a) att utveckla det förbättringsprojekt som 

deltagarna arbetade med och b) att utveckla hemmaorganisationens förbättringsförmåga.  

0 3 1
4

13

11

6

4

7

0

2

4

6

8

10

12

14

SPARK Implementering Verksamhetsdesign

Antal deltagare som var säkra eller mycket säkra på respektive 

metodspår innan och efter Utvecklingsprocessen

Säker innan Säker efter Mycket säker efter



 

Rapportnamn   19 

 

 

Majoriteten har använt Implementering för det egna förbättringsprojektet och 

verksamhetsdesign ör att utveckla den organisatoriska kapaciteten för förbättringsarbete. 

Tillämpningen av respektive metodområde är generellt sätt  lägre för SPARK än för de två 

andra metodområdena.  

Användningen av de olika metoderna kan ibland ha medfört ett merarbete utöver vad arbetet 

skulle ha krävt utan dessa kunskaper. Deltagarna gör olika bedömningarna av hur stort detta 

merarbete har varit, men i snitt uppgår den till cirka 6 dagar.  

RESULTAT: Vad blir bättre i verksamheterna? 

Tjugonio personer, vilket är närmare 90 % av de aktuella deltagarna slutförde 

Utvecklingsprocessens två uppgifter dvs. att använda kunskaperna för att arbeta med ett eller 

flera aktuella förbättringsprojekt i sin egen verksamhet.  Det betyder att det finns många 

intressanta projekt i en lång rad verksamheter där förbättringsmetodik använts. De tjugonio 

deltagarna har också identifierat och adresserat organisatoriska utmaningar för att bedriva ett 

effektivt förbättringsarbete.  

I de öppna svaren från webenkäten direkt efter workshopen fanns frågor om hinder som 

deltagarna bedömde kunde påverka dem i deras situation och i sin organisation från att kunna 

tillämpa kunskaperna.  
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Chefernas engagemang i deltagarnas arbete i det specifika förbättringsprojektet och i arbetet 

med att utveckla organisationens förbättringsförmåga hamnar strax över mitten, mellan inget 

engagemang och ett mycket stort engagemang. Engagemanget i arbetet med den egna 

organisationens förbättringsförmåga är möjligen något större. I båda uppgifterna upplever 

tretton deltagare att det funnits ett stort eller mycket stort engagemang, medan elva upplever 

inget eller ett klart begränsat engagemang från chefen i deltagarnas förbättringsprojekt och 

något färre, nio, i utvecklingen av organisationens förbättringsförmåga.  

 

Femton deltagare upplever att Utvecklingsprocessen redan har påverkat processen i det 

aktuella förbättringsarbetet.  Det handlar om att processen nu håller högre kvalité och blivit 

mer systematisk än tidigare. Tjugoen deltagare uppger att Utvecklingsprocessen gett utdelning 

i form av påverkan på resultat. Den vanligaste formen är att styrningen mot resultat har blivit 

tydligare och att det har blivit tydligare vilka resultat som ska uppnås. Sex personer uppger att 

bättre resultat har uppnåtts.  
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Målsättningen att förstärka förbättringsförmågan har gett tydligt avtryck för ungefär hälften 

av deltagarna. Två viktiga områden, förstärkt kompetens att bedriva förbättringsarbete och 

chefernas bedömning av vikten av ett systematiskt förbättringsarbete är framträdande. 

Processen verkar ha startat på några ställen med att synliggöra organisatoriska hinder, få har 

dock ännu kunnat påverka dem i någon större utsträckning.  
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Framåtblick och förbättringsförslag 
I den avslutande enkäten fick deltagarna möjlighet att bedöma tillgången till och behovet av 

förbättringskunskap i olika sammanhang runt dem. Det är långt ifrån en perfekt metodik för 

att bedöma behovet eftersom det kräver att dessa har en god inblick i respektive funktions 

uppdrag etc. Dock kan det vara ett bidrag till den större bilden av förbättringsförmåga i 

kommuner och landsting som är viktig för att kunna planera framåt.  

När det gäller deltagarnas bedömning av hur mycket mer kompetens inom respektive 

metodspår som behövs hos de regionala stöd/utvecklingsenheter som man kommit i kontakt 

med så finns det återkommande en stor andel deltagare som inte kan göra en bedömning. Den 

gruppen är något större för SPARK än för de två övriga metodspåren. Om man istället 

använder den grupp som angett en bedömning så förefaller mer än 80 % av deltagarna 

uppleva att det finns ett mycket stort eller stort behov av att utveckla denna kompetens.  
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Deltagarna har en något säkrare bedömning av behovet av de olika kompetensområdena hos 

förvaltningschefer som de kommit i kontakt med. Hos de deltagare som kan bedöma behovet 

är bedömningen klar och tydlig att mycket eller i alla fall en del mer kompetens behövs. När 

det gäller implementering verkar behovet stort men kanske kan man tolka bedömningen som 

att det redan finns en del kompetens, men att den skulle behöva öka.  
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Likt för de två tidigare grupperna är deltagarna något mer osäkra på bedömningen av behovet 

av SPARK. Det kan handla om att det är fler deltagare som känner sig säkra på exakt vad 

detta metodspår innehåller och därför vad som är viktigt för olika aktörer att kunna i sin 

funktion. För implementering och verksamhetsdesign framstår ökad kompetens som angeläget 

även för enhetschefer.  

 

Deltagarna, som oftare själva tillhör gruppen metod, kvalitets- och verksamhetsutvecklare än 

någon av de andra grupperna, uppfattar att det fortsatt inte är alldeles enkelt att bedöma 
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kompetensbehovet. Bedömningen är genomgående att det finns ett kompetensbehov, det ser 

dock ut som om det bedöms som något mer som ett kompletterande kunskapsbehov snarare 

än att starta från mycket begränsat utgångsläge.  

Förbättringsförslag från deltagarna  

I den avslutande enkäten fick deltagarna möjlighet att ange ett antal viktiga 

förbättringsförslag. Svaren på de öppna frågorna har tematiserats i följande kategorier: 

 Tid och timing  

Det finns deltagare som menar att tiden det tar att ta sig an detta kompetensområde och 

timingen kring när under året man genomför insatsen gentemot semestrar etc. bör vara bättre 

genomtänkt. Till exempel tyckte någon att det vara problematiskt att ha en hel sommar mellan 

workshop och start av stödprocess.  

 Tydligare förväntningar på vad som är rimligt att uppnå under processen  

Det finns ett antal deltagare som beskriver att de skulle vilja att förväntningarna på vad man 

bör och kan uppnå skulle förtydligas.  

 Tänk bättre igenom den information som ges om uppgifter etc.  

Deltagarna kunde ibland få ett intryck av att processen byggdes utifrån vad man identifierade 

i varje steg. En del hade önskat en tydligare idé med varje uppgift etc. Många tyckte 

nformation och instruktioner kunde varit tydligare.  

 Bättre förståelse för hur de olika metoderna förhåller sig till varandra 

Ett återkommande problem var att det var svårt att få en förståelse för hur de olika 

metodspåren förhåller sig till varandra och när det är lämpligt att välja en metodik före en 

annan.  

 SKL skulle kunna marknadsföra detta bättre till chefer och ledare så att det ska 

få högre status och att man kanske kan komma fler från varje organisation  

Deltagarna upplever att denna typ av kunskap  behöver öka bland förvaltningschefer och 

enhetschefer.  Sannolikt är det av största vikt att identifiera vilken kunskap man behöver för 

att göra sin uppgift i respektive roll. Ett viktigt framtida arbete är att utforma lämpligt material 

och träningsmodeller som kan ges till förtroendevalda, olika chefsnivåer och sådana enheter 

som har ett utvecklingsstödjande uppdrag till kommuner och regioner/landsting.   
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Lärdomar och reflektioner  
Man kan konstatera att Utvecklingsprocessen Stockholm Sessions var en pilot där deltagare 

var med i att utprova en modell för träning och tillämpning av förbättringskunskap. Många av 

de utmaningar som deltagarna har identifierat under processen är avhjälpta till större och 

mindre del eftersom t.ex. material nu finns översatt och bearbetat. Utifrån utvärdering och 

andra erfarenheter som inhämtats från deltagare och ansvariga för processen kan man säga 

följande:  

 Stockholm Sessions och de metodspår som fokuserats har upplevts som en 

framgångsrik och viktig kompetenshöjningsinsats för många olika personer som 

arbetar med förbättringsarbete  

 Det är angeläget att ge personer som arbetar med förbättringsarbete tillgång till 

nya metoder och ett bra sammanhang för att utbyta erfarenheter av tillämpning 

av sådana erfarenheter i sin vardag  

 Kommuner och landsting/regioner är svagt utvecklade för att genomföra 

systematiskt förbättringsarbete, men förstärkt kompetens hos specialister i 

förbättring är ett sätt att utveckla denna förmåga  

 Kompetensen i regionala stöd/utvecklingsstrukturer, hos förvaltnings- och 

enhetschefer att genomföra systematiskt förbättringsarbete är svagt utvecklad 

och den behöver i allmänhet förstärkas 

 Mer kunskap behövs om vad man i respektive roll (ovan) kan behöva göra för att 

stödja att ett framgångsrikt förbättringsarbete  

 

 

 

Den viktigaste slutsatsen kring Stockholm Sessions är att det är möjligt att genom en 

strukturerad process med fem heldagstillfällen utveckla utvecklingsledares kompetens att 

bedriva förbättringsarbete.  Den förstärkta kompetensen har kunnat påverka deltagarnas 

förbättringsarbete och den har också hjälpt till att synliggöra viktiga faktorer som påverkar 

kapaciteten till förbättringsarbete i deltagarnas hemmaorganisationer. Förändringar av dessa 
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förutsättningar har inletts på de platser där deltagarnas chefer är engagerade i frågan. 

Deltagarna beskriver att det finns ett stort behov hos förvaltningschefer och enhetschefer 

förstärka detta kompetensområde.   

 

Utifrån de övergripande erfarenheterna ovan verkar det vara prioriterat att  

Utvecklingsprocessen behöver sammanställas och spridas för användning i lämpliga format. 

Ett antal lärdomar kan dock göras som framtida Utvecklingsprocesser.  

Förtydliga ansökningsunderlaget 

Det är viktigt att man i framtida satsningar använder sig av de erfarenheter som inhämtats från 

pilotomgången så att kompetensområdet kring förbättring kan förtydligas. bMan kan använda 

exempel på case etc. samt göra materialet från varje spår tillgängligt så att man kan erbjuda 

deltagare som så önskar en chans att fundera över vilken metod som de tror passar deras 

projekt och hemmaorganisation på bästa sätt.  Omfattningen av arbete på hemmaplan och 

fördelar med att ha en eller flera kollegor med i processen kan förtydligas. 

Överväg hur chefer ska involveras och ges en mer aktiv roll 

En återkommande utmaning för deltagarna är att den organisatoriska mognaden för att driva 

ett systematiskt förbättringsarbete alltför ofta är svagt utvecklad. Processen har på många håll 

skapat en ökad förståelse för att det är viktigt och att det går att påverka. I pilotprocessen 

poängterades chefernas aktiva engagemang i ansökningarna, under processen och under 

avslutningen, ändå upplever många deltagare att chefernas engagemang inte varit tillräckligt. 

Hur cheferna ska kunna bli mer aktiva behöver övervägas i varje nytt försök. Det skulle kunna 

ske genom att man genomför möten direkt med chefer innan, under och efter processen.  

Investera i aktivt administrativt stöd och använd tillgängliga hjälpmedel  

De administrativa utmaningar som beskrivs av deltagarna upplevdes också av samordnarna 

under processen. Processen hade underlättats av att det fanns bättre tillgång till 

administrationsresurser som hade kunna ha bättre kontroll över deltagarlistor, mail etc. för att 

ge en bättre service till deltagarna under arbetets gång. Det underlättar mycket att material, 

uppgifter, instruktioner nu finns utvecklade, men man kan nog med fördel överväga 

användningen av en mer effektiv kommunikationsmodell t.ex. genom projektplats eller annat 

webbaserat stöd.   
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Starkt samband mellan att utveckla kunskapen om ett metodområde och att det tillämpas  

Det finns återkommande tecken på positiva cirklar där tillämpning av ett metodområde och 

erfarenhetsinhämtning och lärande av området går hand i hand. Om man verkligen önskar att 

varje deltagare ska få en god inblick i varje metodik kanske balansen i för t.ex. SPARK skulle 

behöva förstärkas något. Det är möjligt att arbetet med förankring genom presentation och 

diskussion förtroendevalda och övergripande ledningens roll i att bygga för en systematisk 

förmåga till förbättring i allmänhet och olika metodspår i synnerhet skulle kunna ges mer 

utrymmer för att också förstärka rollen av SPARK visavi implementering och 

verksamhetsdesign. Det skulle kunna vara en tänkbar utvidgning av båda uppgifterna.  

Stort behov av att beskriva metodspårens förhållande till varandra  

En återkommande utmaning är att tydliggöra det gemensamma och det särskiljande mellan de 

olika metodspår som varit i fokus för processen. Många deltagare har efterfrågat en tydlig 

vägledning, men samordnarna och de olika metodsansvariga har inte kunnat ge en tillräckligt 

exakt bild, i stor utsträckning eftersom en sådan inte är enkel att formulera. Arbetet med att 

tydliggöra när olika metoder skulle kunna vara lämpliga och när de inte förväntas ge önskad 

effekt kan med fördel fortsätta och bör ges fokus inför kommande insatser.  
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Bilagor  
Bilaga 1. Stockholm Sessions - 3-4 juni med uppföljning under hösten 2014 – 

Intresseanmälan  

För att utveckla samhällets insatser för t.ex. psykisk hälsa på ett sätt som gynnar snabb 

kunskapsutveckling, spridning och implementering behöver fler vara bekanta med de 

viktigaste metoderna för att skapa förbättring. Att stärka kommuner och landstings förmåga 

att driva ett effektivt förbättringsarbete är en strategisk prioritering inom SKL:s samordning 

kring psykisk hälsa. Därför vill vi bjuda in dig till en utvecklingsprocess under juni – 

december 2014 som ger dig möjlighet tillämpa färdigheter i ett antal praktiska metoder för 

förbättring i relation till ditt dagliga arbete. Utvecklingsprocessen fokuserar följande områden:   

 Att utveckla idéer till systematiska projekt och processer som kan ge resultat 

(Innovation och tjänstedesign) 

 Hur man kommunicerar systematiskt för att uppnå effekt (Kunskapsutbyte) 

 Metoder för att säkra framgångsrik implementering av nya metoder (Implementering) 

 Metoder för ett effektivt förbättringsarbete som en integrerad del av vardagsarbetet 

(Förbättring) 

 

Arbetet i utvecklingsprocessen utgår från deltagarnas arbetsuppgifter i förhållande till aktuella 

projekt som de driver eller stödjer. Alla deltagare får en översiktlig bild av vart och ett av 

ovanstående områden och ges möjlighet att fördjupa sig i det område som är mest relevant för 

deltagarens nuvarande arbetsuppgifter. Det kan vara en bra idé att komma flera från en 

organisation, men då kommer vi att försöka ge de olika deltagarna träning i olika metoder.  

Målgrupp 

Maxantalet deltagare är 30. Prioritering av deltagare baserar sig i huvudsak på: a) deltagarens 

motivation för att utveckla sitt sätt att driva förbättringsarbete, b) deltagarens möjlighet att 

använda någon eller några av dessa förbättringsmetoder i sitt nuvarande arbete för att själv 

driva förbättringsarbete eller ge stöd för andra att kunna göra det, c) deltagarens möjlighet 

under 2014 till aktivt arbete med både uppgifter där metoderna kan bidra till ett bättre resultat 

och tid för att arbeta med att utveckla sina färdigheter i dessa metoder och d) förankring och 

upplevd nytta för deltagarens närmaste chef.  Workshopansvariga kommer också att ta 

gruppens sammansättning i stort i beaktande vid bedömning av deltagare.  

Utvecklingsprocessen  

Arbetet sker som en sammanhängande träningsprocess under 2014. Processen stödjer 

deltagarna i att utveckla färdigheter i och att tillämpa relevanta metoder i förhållande till 

deltagarnas aktuella projekt eller projektstöd. Den första delen – workshopen 3-4 juni - 
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genomförs i samarbete mellan svenska och internationellt erfarna experter inom respektive 

metodik. Varje metodtematik kommer att stödjas med grundläggande kunskap och metoder 

som introduceras och tränas så att deltagarna senare kan arbeta med dem självständigt. Efter 

workshopen kommer uppföljande individuellt stöd samt 2-3 träffar (två via Adobe Connect 

och en avslutande träff på plats i Stockholm) att genomföras.  

Workshop 3-4 juni genomförs med pass som är gemensamma för alla deltagare och 

metodspecifika pass. där deltagarna matchas beroende på dennes aktuella arbetsuppgifter. I 

början av workshopen genomförs en session där samtliga metoder introduceras och deras 

relation diskuteras.  Workshopen slutar med ett pass med personlig feedback och 

framtidsplanering för det egna arbetet där en lämplig matchning av olika metoder som passar 

för deltagarens problem tydliggörs. Mellan dessa ges deltagarna möjlighet att fördjupa sig lite 

mer i den av de aktuella metoderna som är viktigast för att hjälpa deltagaren att arbeta 

framgångsrikt med sitt eller sina aktuella projekt.  

INTRESSERAD?  

Skicka i så fall en intresseanmälan SNARAST (senast 7 april) till fredrik.lindencrona@skl.se 

där du uppger ditt namn och e-mail. Glöm inte att skicka med dokumentet på nästa sida ifyllt. 

Har du svårt att hinna svara på ansökningsfrågorna kan du vänta med dem en kortare tid, så 

länge du skickar ett anmälningsmail till 31 mars.  Deltagande är kostnadsfritt, men deltagarna 

behöver själva stå för resa och uppehälle i Stockholm.  

Uppgifter för urval av deltagare 

Prioritering av deltagare baserar sig i huvudsak på: a) deltagarens motivation för att utveckla 

sitt sätt att driva förbättringsarbete, b) deltagarens möjlighet att använda någon eller några av 

dessa förbättringsmetoder i sitt nuvarande arbete för att själv driva förbättringsarbete eller ge 

stöd för andra att kunna göra det och c) deltagarens möjlighet under 2014 till aktivt arbete 

med både uppgifter där metoderna kan bidra till ett bättre resultat och tid för att arbeta med att 

utveckla sina färdigheter i dessa metoder. Nedan besvarar du din syn på frågeområdena ovan:  

 

1. Vad motiverar dig att försöka utveckla ditt sätt att driva förbättringsarbete? 

 

 

mailto:fredrik.lindencrona@skl.se


 

Rapportnamn   31 

 

 

2. Vilka möjligheter ser du att använda någon eller några av de olika 

förbättringsstrategierna i ditt nuvarande arbete för att själv driva förbättringsarbete 

eller ge stöd för andra att kunna göra det? (Konkretisera gärna - vilken, vilka metoder i 

vilket, vilka sammanhang i ditt arbete)  

 

 

3. Vilka möjligheter och hinder ser du under perioden juni-december 2014 för att ägna 

tid åt aktivt arbete med både uppgifter där metoderna kan bidra till ett bättre resultat 

och för att arbeta med att utveckla sina färdigheter i dessa metoder? 

 

 

 

4. Hur har du förankrat ditt deltagande i denna utvecklingsprocess och vad har din chef 

för förväntningar på ditt deltagande? 
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Bilaga 2. Välkomstbrev till deltagare 

 

 

Välkommen till 

utvecklingsprocessen 

Stockholm Sessions! 
I det intensiva utvecklingsarbetet kring psykisk hälsa och psykiatri som bedrivits i kommuner 

och landsting med stöd av SKL de senaste åren har mycket kunskap och många erfarenheter 

utvecklats. Men vi har också kunnat konstatera att erfarenheterna ofta skulle kunna 

systematiseras, spridas och implementeras bättre för att alla som behöver ska kunna få 

tillgång till insatser av bästa kvalitet. För att det ska bli möjligt behöver kunskap om 

systematiska förbättringsmetoder bli mer spridd och tillämpad i verksamheterna.   

Verksamheters förmåga att snabbt identifiera och omsätta kunskap till praktisk verksamhet 

blev därför en fråga som SKL:s samordning kring psykisk hälsa ville prioritera. Det är därför 

väldigt roligt att se att intresset och ambitionen hos våra deltagare har överträffat våra 

förväntningar – det ursprungliga maxantalet överträffades på kort tid och med våra 

internationella och svenska kollegors stöd och mod har vi kunnat utöka denna grupp till 

dryga 40 personer.  

Målen vi formulerat för utvecklingsprocessen är ambitiösa och därför krävs ert aktiva 

engagemang och ett stort stöd från era chefer och medarbetare under utvecklingsprocessens 

aktiva arbetsfas juni – december 2014. När vi är framme i december har vi som målsättning 

att:  

 Deltagarna har använt de metoder som varit i fokus för 
utvecklingsprocessen i sitt vardagsarbete med ett eller flera 
aktuella projekt  

 

 Deltagarnas ”hemmaorganisation” har stärkt sin organisatoriska 
förmåga att driva effektivt förbättringsarbete  

 

 Självorganiserade nätverk för att dela förbättringskunskap och 
erfarenheter har etablerats mellan deltagarna 
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 Andra verksamheter har fått del av kunskap om systematiska 
metoder genom deltagarnas aktiva spridningsarbete  

Vi har vinnlagt oss om att skapa en process som erbjuder verksamheter möjlighet att förstärka 

sin förmåga att driva förbättring genom att ge deltagare möjlighet att träna och tillämpa 

färdigheter på konkreta projekt. Fokus ligger på ett antal praktiska metoder för förbättring av 

verksamheternas dagliga arbete. För att kunna uppnå dessa mål har vi har valt att bygga upp 

Stockholm Sessions utifrån ett antal nära relaterade ”metodspår”: SPARK, Implementering 

och Tjänste/verksamhetsdesign. De är alla olika pusselbitar i pusslet kring ett kraftfullt 

förbättringsarbete och de är därför starkt beroende av varandra och sällan helt enkla att 

avgränsa.  

Utifrån vårt internationella samarbete inom nätverket IIMHL (International Initiative for 

Mental Health Leadership) och genom andra pågående samarbeten har vi under Stockholm 

Sessions  fått en unik möjlighet att bjuda in några mycket erfarna internationella kollegor 

som alla har en bred kompetens inom förbättringsområdena men särskilt fördjupat sig i något 

av dessa. Vi uppskattar att 2 dagars träning i ett metodområde kan ge tillräckligt stöd för att 

man ska kunna inleda arbetet med att tillämpa respektive metodområde i sitt vardagliga 

arbete med förbättring. Dessa färdigheter lärs bäst genom tillämpning och genom att utbilda 

andra i metodiken. Naturligtvis krävs mycket träning i konkreta arbetsuppgifter för att 

verkligen känna att man behärskar metoderna. 

 

Under hösten kommer deltagarna att delta i tre olika uppföljande moment:  

 En dag i ert ”metodspår” där ni tar fram en presentation kring 
ert metodområde för spridning och kommunikation till er egen 
och andra verksamheter  

 En dag i ert geografiskt organiserade nätverk, där ni får stöd för 
reflektion och handledning individuellt och i grupp kring ert 
förbättringsarbete 

 En uppföljningsdag för att summera höstens arbete och för att 
avrunda utvecklingsprocessen Stockholm sessions 

 

Varmt välkomna! 

 
Ing-Marie Wieselgren  

Projektchef 



Bilaga 3. Utvecklingsprocessen Stockholm Sessions – genomförandet  

En modell över utvecklingsprocessen 

Utvecklingsprocessen Stockholm Sessions organiserades av SKL inom ramen för den 

överenskommelse kring området Psykisk hälsa och ohälsa som finns mellan 

Socialdepartementet och SKL. Inom den övergripande samordningen vid SKL hade behovet 

av kompetens om förbättringskunskap identifierats inom flera olika utvecklingsprogram. 

Genom Sveriges medlemskap i IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership) 

hade experter4 inom olika metodspår identifierats och ett samarbete inletts redan under 2013. 

Behovet av att stärka kompetensen i dessa frågor inom kommuner och landsting/regioner 

kunde alltså tillgodoses genom att internationella experter (som skulle delta i IIMHLs 

ledarträffar i juni 2014 i Stockholm) kunde genomföra workshops med deltagare.  

Inledande överväganden 

Utifrån erfarenheter kring tidigare träningsworkshops i bl.a. SPARK i Kanada och Nya 

Zeeland, framstod det som angeläget att ge deltagare mer omfattande stöd efter att de 

intensiva inledande workshoparna hade genomförts. På grund av att workshoparna i huvudsak 

behövde genomföras på engelska och med engelskt material fanns ett tydligt behov att 

genomföra ett antal dagar på svenska och med fokus på tillämpning av den vunna kunskapen 

på egna förbättringsprojekt och den egna organisationens förmåga.  Därför skapades redan 

under planeringsfasen en grupp med kollegor från den nationella samordningen5 med särskilt 

intresse och relevanta erfarenheter av de tre metodområdena i Sverige. Genom gruppen av 

internationella och svenska kollegor kunde erfarenheter från tidigare genomförda 

träningsprocesser internationellt identifieras och erfarenheter från det svenska sammanhanget 

ge möjligheter till en väl utformad arbetsprocess under och efter de inledande workshoparna.  

Utifrån den kunskap som finns runt hur chefer och utvecklingsledare lär sig 

förbättringsledning utformades processen för att i så stor grad som möjligt, givet tillgängliga 

resurser, kunna möta de behov som beskrivs i figur 5.  

                                                 
4 Nicholas Watters (Mental Health Commission of Canada) och Jane Vanderpyl (Te Pou, Nya Zeeland) för 

SPARK.  Alexia Jaouich och Heather Bullock (camh, Kanada) för Implementering och Louise Morpeth 

(Dartington Social Research Unit) för Verksamhetsdesign.  
5 Eva Klingberg blev samordnare för SPARK, Marit Grönberg Eskel för Implementering och Fredrik 

Lindencrona för Verksamhetsdesign.  
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Planeringsgruppen diskuterade formerna för genomförande och utgick från ett antal 

utgångspunkter utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Man konstaterade att processen 

skulle fungera bäst om man ordnade:  

 Tillfällen utanför det vardagliga  

 Tillgång till olika oberoende perspektiv och praktiska exempel  

 Utrymme och trygghet att diskutera sådant som kan vara svårt att prata om i den 

vanliga organisationen 

 Tillgång till andra kollegor med olika perspektiv och erfarenheter som man får 

möjlighet att skapa samarbetsrelationer med  

 

Fem ytterligare beslut fattades kring utformningen:  

 Det skulle vara OK att delta som ensam person eller som team från en och 

samma verksamhet   

Även om det ofta finns anledning att uppmuntra att man kommer fler från en verksamhet så 

fattades beslutet att det var möjligt att få delta även om man kom ensam. Skälet till det var att 

många i rollen som utvecklingsledare arbetar självständigt i denna roll och det föreföll inte 

som en bra idé att utesluta dessa, som kanske har ett särskilt stort behov av stöd.  
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 Deltagare med olika grad erfarenhet skulle kunna delta  

Eftersom vi antog att kännedomen om de olika metodspåren generellt var ganska låg så ville 

vi inte utesluta någon som i övrigt hade rätt förutsättningar att kunna genomföra deltagande. 

De internationella experterna kunde stödja de med högre grad av erfarenhet särskilt om det 

behövdes. 

 Gruppen kunde vara blandad ifråga om deras roll i det lokala 

förbättringssystemet och ifrån verksamheten som de arbetar inom  

Eftersom förbättringskunskap är ett område som behöver utvecklas på olika hierarkiska nivåer 

samt i många olika områden inom respektive huvudman testades att göra 

utvecklingsprocessen för de som såg att de skulle kunna ha nytta av den och förutsättningar 

att kunna tillämpa den vunna kunskapen i aktuella projekt och för den aktuella verksamhetens 

utveckling.  

 Deltagarna skulle matchas mot ett huvudspår utifrån ansökan och man skulle 

sedan dessutom få tillgång till alla de övriga spåren 

Balansen mellan fördjupning i ett område och bredden av de olika områdena i 

verktygslådan var en svår avvägning. Den totala tiden, fem dagar per deltagare av stöd 

samt hemarbete med tillämpning på det egna projektet och verksamheten, tillät inte alla 

skulle få fördjupning inom alla tre metodområdena. Samtidigt kunde ett stort värde av att 

deltagarna förstod de olika spåren och deras roll som del av en hel verktygslåda 

identifieras. Lösningen blev att ge fördjupning inom ett spår, men olika typer av stöd för 

att få inblick och hjälp till användning av valda delar av de andra spåren. I grupper som 

arbetade i samma projekt delades deltagarna upp i olika spår så att de tillsammans kunde 

förfoga över en större kompetens och dela kunskapen i det praktiska projektet.  

 Förutsättningarna för implementering och hållbarhet över tid skulle maximeras  

För att kunskaperna skulle kunna ge direkt påverkan på de projekt som deltagarna 

arbetade med och på de verksamheter som man verkade i fanns redan i ansökan ett 

klargörande kring chefernas aktiva stöd till deltagande. Kommunikation med aktuella 

chefer och medarbetare kring förbättringskunskap i allmänhet och det särskilda projektet 

gavs särskild uppmärksamhet och utrymme. Nätverk av deltagare på regional nivå 

utvecklades så att ett kollegialt stöd skulle kunna finnas även efter avslutat projekt.  
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Målsättningarna med Stockholm Sessions  

De inledande övervägandena vägledde utformningen av de mål och det arbetssätt som 

definierar Utvecklingsprocessen Stockholm Sessions. Figur 6 summerar de fyra målen.  

 

Processens steg  

 

Figur 6. Arbetsuppgifter på hemmaplan och gemensamt som del av Utvecklingsprocessen.  

Ansökningsfasen – April till Juni 2014  

För att identifiera lämpliga deltagare till Utvecklingsprocessen togs ett informationsbrev samt 

en ansökningsblankett fram. Materialen avsåg att tydliggöra vad processen skulle hantera och 

vilka förväntningar som ställdes på deltagarna. Informationsbrev och ansökningshandlingar 

finns i bilaga 1. I korthet utgick ansökningshandlingarna från de inledande överväganden som 

beskrivs under föregående rubrik.  
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Workshoparna – Juni 2014  

Workshoparna genomfördes under en inledande kväll med middag samt två heldagar med 

workshops. Deltagarna fick en mapp med välkomstbrev och annat material med en enhetlig 

grafisk profil (se bilaga 2). Den inledande sessionen genomfördes 17-19 och där ingick 

följande moment:  

 Välkomna och inledning till Stockholm Sessions  

 Välkomnande från uppdragsgivaren – i detta fall Ing-Marie Wieselgren  

 Presentation av respektive metodspår till alla deltagare 

 Gemensam middag  

Dagarna genomfördes sedan i de tre spåren och med tvärsessioner.  

Dag 1 

 Förmiddag – 8.30-12.30  i respektive metodspår 

 Gemensam lunch  

 Eftermiddag – 13.30-15.00 i respektive metodspår  

 Eftermiddag – 15-16.30 gemensam session  

o Gemensam session: fokus på olika metodspårs möjliga bidrag kring arbetet 

med implementering av samordnad individuell plan  

 Eftermiddag -  16.30-17 gemensam avslutning för dagen och framåtblick på dag 2 

 Gemensamt mingel  

 

Dag 2 

 Förmiddag – 8.30-12.30  i respektive metodspår 

 Gemensam lunch  

 Eftermiddag – 13.30-14.45  

o Gemensam session: fokus på höstens arbete med det egna projektet 

 Eftermiddag – 15-16 i respektive metodspår 

 Eftermiddag -  16-17 gemensam avslutning av workshopen   

 

Hemarbete: Mellan Workshop och metoddagarna (instruktioner till 

arbetsuppgiften finns i bilaga) 

Deltagarna fick redan under workshopen en introduktion till höstens aktiviteter. De viktigaste 

uppgifterna var följande: 

 Identifiera projektet eller lämpligt projektsteg som ni vill arbeta med under hösten 

 Förankra med de chefer som de behöver ge stöd, resurser etc. 

 Etablera chefernas roll i relation till projektet – vad ska ”uppdragsgivaren” få för 

underlag för att ge aktiv feedback under hela processen? 

 Identifiera utfall med projektet  
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 Fundera kring vilka metoder som kan vara lämpliga för att granska/analysera 

problemet  

 Använd verktygen själv och med andra som behöver vara med 

  

Deltagarna fick också med sig budskapet att detta arbete tydligt och klart handlar om att – 

”planera - testa, testa, testa - granska kritiskt och ”utvärdera” arbetet. För att kunna besvara 

frågorna systematiskt togs ett verktyg för projektbeskrivning fram, inspirerat av 

förändringsteori och verksamhetsdesign. Verktyget finns i bilaga 3. Projektbeskrivningen 

skickades in och fick i vissa fall kommentarer innan metoddagarna. 

 

Metoddagar (detaljerat program finns i bilaga) – Augusti och september  

Metoddagarna genomfördes med en metoddag per metodspår (se bilaga 4). Processen under 

dagarna var likartad och hade följande innehåll:  

 Reflektion kring workshopdagarna  

 Coaching på Tillämpningsuppgift 1 – det egna utvecklingsprojekt 

 Presentation kring metodområdet för spridning till egen verksamhet 

 Introduktion till dagbok och reflektionsuppgift  

Coachingen ägnades mest tid under dagen och genomfördes med inspiration av metoden 

reflekterande team. Huvudansvarig för Stockholm Sessions, tillika samordnare för spåret 

verksamhetsdesign, intervjuade deltagare/deltagarna som arbetade med samma 

tillämpningsprojekt med stöd av projektbeskrivningen (bilaga 3) för att hjälpa dem att 

strukturera sina projekt. Samordnaren för SPARK gav respektive metodgrupp en introduktion 

till SPARK så att de kunde beskriva sina erfarenheter på hemmaplan och tydliggöra den 

kommunikation som behövdes för att komma vidare i sina förbättringsprojekt.  

Hemarbete: Mellan metoddagarna och de regionala nätverksdagarna  

Utifrån inledande diskussioner om att deltagarna kunde anteckna sina erfarenheter skickades 

en instruktion för att stödja reflektionsprocessen. Den huvudsakliga modellen för analys av 

anteckningarna var den modell över ”drivers” för implementering som beskrivits tidigare. 

Deltagarna uppmanades också att, i aktuella fall, reflektera över de särskilda utmaningar de 

innebar att bedriva förbättringsarbete i samverkan mellan olika verksamheter. Instruktionen 

innebar att deltagarna skulle lägga ett särskilt fokus på hur den egna organisationen ”på 

hemmaplan” är rustad för att implementera ett systematiskt förbättringsarbete.  
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Regionala nätverksdagar (detaljerat program finns i bilaga) 

De regionala dagarna genomfördes i tre olika regionala nätverk (som skapats för Stockholm 

Sessions) som också arbetat tillsammans under något pass under workshopdagarna. 

Deltagarna i respektive regionalt nätverk hade deltagit i olika metodspår. Programmet för de 

tre dagarna var snarlikt mellan orterna, men feedbacken från det första tillfället påverkade 

utformningen av de två återstående så att arbetssätten under punkten om ”drivers” gav lite 

mer utrymme åt grupperna som helhet.  

 Presentation av metodspåret för de andra deltagarna  

 Stöd för reflektion och handledning individuellt och i grupp kring ert 

förbättringsarbete 

 Kartläggning av hemmaorganisationens organisatoriska förbättringsförmåga 

Utifrån de tidigare diskussionerna kring kommunikation fick deltagarna ta fram ett 7-minuter 

långt presentationsmaterial kring sin metodik med målgrupp chefer. Det gav upphov till en rik 

diskussion mellan deltagarna i metodspåret och en möjlighet att få feedback från de övriga 

deltagarna. Uppgiften kring ”drivers” gav ett rikt material kring förutsättningar för 

deltagarnas organisationer att verkligen påverkas sin förmåga att bedriva ett effektiva 

förbättringsarbete.  

Hemuppgift: Mellan regionala dagar och avslutningsdagen  

För att uppnå målet om förstärkt organisatorisk förmåga att bedriva förbättringsarbete 

kommunicerades en ny arbetsuppgift till deltagare dvs. att utifrån erfarenheter och 

anteckningar samt diskussioner under regionala uppföljningsdagen sammanfatta ett antal 

utmaningar som skulle kunna hanteras för att förstärka förmågan. Deltagarna uppmanades att 

kommunicera detta med den chef som kunde påverka förutsättningarna (i allmänhet den chef 

som medverkat till att deltagarna anmält sig i Utvecklingsprocessen). Tillsammans skulle man 

arbeta med stöd av projektbeskrivningsverktyget (bilaga 3) för att påverka någon, liten eller 

stor, del av verksamheten för att utveckla en förbättrad förmåga för att bedriva 

förbättringsarbete. Projektets strategi skulle presenteras vid det avslutande mötet för hela 

processen. Deltagarna fick också några kompletterande frågor för att kunna vidareutveckla sin 

beskrivning av det pågående förbättringsprojekt som stått i fokus för hela 

utvecklingsprocessen. Varje deltagare föreslogs presentera båda uppgifterna vid 

Avslutningsdagen. Varje chef fick frågan om deltagande under Avslutningsdagen med ett 

särskilt brev (bilaga 6).  
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Avslutningsdag  - Januari 2015 

Avslutningsdagen fokuserade särskilt på de chefer som haft deltagare med i 

Utvecklingsprocessen. Tanken var att de skulle få en god inblick i vad som hänt, kunna 

”skörda” resultaten och vårda processen hos sig själva och tillsammans med de andra i det 

regionala nätverket framöver. Dagen skulle erbjuda:  

 Lärande utbyte kring höstens arbete med chefer  

 Diskussion och reflektion om utvecklingsprocessen Stockholm sessions 

 Diskussion om framtida samarbete kring förbättringsarbete  

 

Programmet för dagen (se bilaga 7) var anpassat för att ge chefer och medverkande i 

processen en chans att se vad som gjorts. Den inledande delen spelades också in och 

direktsändes till andra att ta del av. Eftermiddagen var mer interaktiv och genomfördes med 

fokus på deltagarnas olika tillämpningsprojekt. Deltagarna i respektive grupp kom från olika 

verksamheter men kunde se och lära av tillämpningar av förbättringskunskap inom olika 

områden. Dagen avslutades med att respektive nätverk bestämde en tid för uppföljning längre 

fram under våren 2015 alltså ungefär fem månader efter avslutningsdagen.  

 

Avslutande hemuppgift:  

Samordnarna från respektive metodspår gick tillsammans igenom varje deltagares inlämnade 

material för att ge stöd för deltagarna att kunna uppnå de två mål ställts upp för 

Utvecklingsprocessen. Varje deltagare som inte hade dokumenterat sitt arbete så att det tydligt 

gick att se hur de mött respektive mål fick konkreta frågor som hjälpte dem att utveckla 

materialet så att målen kunde uppnås. En webenkät med frågor om deltagare, processen, 

måluppfyllelse och framåtblick bl.a. kring behov av kompetens hos andra grupper togs fram 

och skickades ut. Varje deltagare som klarat målen och fyllt i enkäten fick ett diplom för sitt 

arbete.  
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Bilaga 4. Mall för beskrivning av aktuellt arbete/projekt/projektsteg för arbetet under 

Stockholm Sessions  

 

 

  

Vem/vilka deltagare i Stockholm Sessions arbetar med detta projekt? (fyll i namn och 

verksamhet nedan) 

 

Vilken/vilka chefer avrapporterar du/ni kontinuerligt till om projektet? (fyll i namn 

och verksamhet nedan) 

 

 

Gör en kortare övergripande beskrivning av projektet, dess syfte och dess 

sammanhang  
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Vilka utfall försöker 

projektet påverka? 

Var vänlig svara nedan 

Vilka aktiviteter genomförs 

för att uppnå dessa utfall? 

Var vänlig svara nedan 

 

Vilka insatser/resurser 

kommer att krävas för att 

aktiviteterna ska kunna 

genomföras? 

Var vänlig svara nedan 

 

 

 

 

  

Hur tänker ni mäta/bedöma 

om dessa utfall uppnåtts? 

 

 

 

 

Hur tänker ni bedöma om 

dessa aktiviteter genomförs 

som planerat? 

 

Vem ansvarar för att var och 

en av dessa resurser skapas? 
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Bilaga 5. Program för metoddagarna.  

 
 

”Metoddagarna”  

Dagen genomförs i ert ”metodspår” dvs. SPARK, Implementering och Verksamhets-

/tjänstedesign   

Dagarna är till för att stödja er så om ni har frågor eller andra önskemål om vad ni behöver 

från spårledare eller andra under dessa dagar så kontakta oss i god tid så att vi kan förbereda 

oss och våra internationella spårledare.   

  

Era förberedelser (vi behöver material senast 12 augusti så att vi kan förbereda)  

• Titta igenom PP om höstens arbete som tidigare skickats ut  

• Fyll i formuläret ”Projektbeskrivning” utifrån ert aktuella förbättringsarbete  

Besvara utvärderingsenkäten som gick ut innan sommaren via mail   

  

Fundera över följande frågor:   

• Vilka verktyg som ni fick träna på som ni tror är mest användbara i ert konkreta 

förbättringsarbete?  

• Vilka anpassningar och översättningar tycker ni skulle vara värdefulla att göra?  

• Hur skulle ni vilja presentera ert metodområde för spridning och kommunikation till 

er egen och andra verksamheter?  

  

Preliminärt program – 9-16   

  

9-12  Reflektion   

• Kollegialt stöd kring arbetet med tillämpning av metoderna på era specifika projekt  

Sortera, välja, prioritera metoder  

Lunch   

13-16  Produktion!  

• Deltagarna i spåret får stöd för att ta fram material för att kunna sprida kunskapen de 

viktigaste delarna av förbättringsmetodiken till chefer, kollegor i 

hemmaorganisationen och i landet   

  

Under dagen räknar vi med att kunna träffa våra spårledare via länk eller på annat sätt  
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Bilaga 6. Regionala uppföljningsdagar 

 

Regionala uppföljningsdagar  

Programförslag:  

 

10.00–10.30 Välkomna – Lokala värdar  
 

 Hur arbetar vi med förbättringskunskap/förbättringsarbete  i vår region? 
 
 
10.30–12.00 Tre metodspår 
 
Förberedelse för kort presentation 
Representanter för varje spår ger en kort presentation  - 20 min/spår 
Feedback på presentationen från övriga 
Bearbetning av materialet per grupp 
 
12.00–13.00 Lunch  
 
13.00–14.15 Praktisk coachning kring deltagarnas egna projekt  
 
Introduktion till coachning – hur kan man hjälpa varandra i projektarbetet framåt? 
Praktiska övningar i tvärgrupper  
 
14.15–15.30 Organisatoriska förutsättningar för förbättringsarbete (kaffe under tiden) 
 
World café (arbetsmetod för att belysa centrala aspekter av området)  
 
15.30–16.00 Sammanfattning och uppsamling 
 
Vad händer nu? 
Vad gör vi på avslutningsdagen? 
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Bilaga 7. Inbjudan till avslutningsdagen för Chefer kopplade till Stockholm Sessions.  

Välkommen till avslutning av 

Utvecklingsprocessen Stockholm Sessions! 

10-16 den 12 januari 2015 på SKL, Hornsgatan 20 

 

Först och främst: stort tack för ditt och dina medarbetares engagemang 
i Stockholm sessions. Ditt eget engagemang och att du möjliggör för 
och stöttar din/dina medarbetare i att delta i Stockholm sessions är 
viktigt och glädjande. Vi tror och hoppas att du, din/dina medarbetare 
och din enhet redan har fått ut mycket av den tid och arbete ni lagt 
ned på Stockholm sessions.  

För att få ut så mycket som möjligt och att ge dig verktyg att stödja 
arbetet framåt i din verksamhet vill vi rekommendera dig att, om 
möjligt, delta i den avslutningsdag vi kommer att arrangera i januari. 

 

Vi hoppas på att få se dig där – välkommen! 

 

 

Ing-Marie Wieselgren, Projektchef 

Under avslutningsdagen kommer agendan att spegla arbetet under utvecklingsprocessen. 

Deltagande chefer och deltagarna i utvecklingsprocessen kommer att få möjlighet att lära 

kring de tre metoderna för effektivt förbättringsarbete: SPARK för effektiv spridning, 

implementering och verksamhetsdesign, få ta del av praktiska projekt där de tillämpats samt 

höra hur andra verksamheter tänker utveckla sin egen förmåga att bedriva effektivt 

förbättringsarbete.   

Förmiddagen - 10-12 kommer att webbsändas för att ge alla chefer möjlighet att ta del av 

övergripande lärdomar kring effektiv förbättring, erfarenheter från Stockholm Sessions och 

en introduktion till de tre metodspåren ges.  

Eftermiddagen fokuserar på konkreta exempel på hur deltagarna använt de metoder som varit 

i fokus för utvecklingsprocessen i sitt vardagsarbete med ett eller flera aktuella projekt och i 

inventering och förbättringsprojekt för att stärka deltagarnas ”hemmaorganisation” i den 

organisatoriska förmågan att bedriva ett effektivt förbättringsarbete. Diskussionerna förs i 

huvudsak i de regionala nätverk som skapats mellan deltagare i Stockholm Sessions för att 

skapa förutsättningar för fortsatt kunskapsutbyte efter att utvecklingsprocessen avslutas.   
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Bilaga 8. Program för avslutningsdag  

 

Välkommen till avslutning av Utvecklingsprocessen 
Stockholm Sessions! 

10-16 den 12 januari 2015 på SKL, Hornsgatan 20 

 

10-12 Webbsänd inledning 

Inledning och välkomnande från projektchef Ing-Marie Wieselgren  

 ”Varför behöver kommuner och landsting bli bättre på att förbättra sitt arbete?”  

 

Om Stockholm Sessions - Fredrik Lindencrona, huvudansvarig för Stockholm Sessions  

 ”Stockholm Sessions – en process för att utveckla systematisk förbättringsmetodik”  

 

Tre metodspår – Implementering, SPARK – effektiv spridning och Verksamhetsdesign  

 ”Vad innehåller respektive metodspår och vad används det till?” 

 

13-15 Parallella seminarier i de regionala nätverken:  

Plats: Nätverk Mitt Torget, Nätverk Syd, Cornelis och Nätverk Väst, Stagnelius, Hornsgatan 

15, plan 6)  

 Vad kan det ge att använda förbättringsmetoderna? Konkreta projekt där 

förbättringsmetoder använts presenteras av deltagarna  

 

Kaffe tas under Pass 2 (Torget samt Hornsgatan 15, plan 6)  

 

 Att stärka den organisatoriska förmågan att bedriva ett effektivt förbättringsarbete. 

Konkreta projekt som fokuserar på hur den organisatoriska förmågan att bedriva 

förbättringsarbete kan stärkas.  

 

15-16 Fortsatt kunskapsutbyte efter att utvecklingsprocessen avslutas? Vad kan man göra 

tillsammans mellan verksamheter regionalt och vilket stöd behövs? 

 


