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DEL 1. 
Att resa mot ett gemensamt mål
DET HÄR ÄR EN TEXT OCH BERÄTTELSE om hur vi har 
tänkt, prövat och arbetat fram en långsiktig stra-
tegi för att utveckla vårt gemensamma arbete och 
uppdrag inom vår förvaltning. Du får dels läsa hur 
det gått till utifrån ledningsgruppens perspektiv 
och tankar, men också bekanta dig mer med de 
bakomliggande teorier som ligger till grund för vår 
utvecklingsprocess. Vår önskan är att skriften ska 
ge dig en helhetsbild, inspirera, fördjupa och ge 
svar på de frågor som finns. Du som kommer ny 
och inte har varit med från början eller är nyfiken 
på vår förvaltnings arbete får också en möjlighet 
att följa hur det hela har gått till.

Den första delen i texten beskriver vårt arbete och 
utvecklingsprocessen mot vårt gemensamma mål 
– en professionell organisation som tar sin utgångs-
punkt i brukarens egen verklighet. Den andra delen 
ger en fördjupning i de teorier kring organisations-
utveckling och förändringsprocesser som vi lutat 
oss mot och tagit avstamp i.
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Alltings början

UNDER DE SENASTE ÅRTIONDENA har det sociala 
arbetet utvecklats till att bli mer forsknings- och 
evidensbaserat samt mer manualstyrt. Det är gott 
men har också medfört att grunden i det sociala 
arbetet, relationen med brukaren och brukaren 
som huvudperson i sitt eget liv, emellanåt försvunnit. 
Detta upptog många och långa diskussioner i vår 
ledningsgrupp under 2010. Vi frågade oss –  
var är brukaren? Det uppstod ett behov av att 
tillsammans blicka framåt och göra nytt då två 
förvaltningar slagits ihop och en gemensam  
värdegrund som förenade alla medarbetare i  
förvaltningen behövdes. Det skulle göra en  
reell skillnad för brukaren.

Vi ville sätta fokus på brukaren och skapa en helhet. 
Det fanns för många olika sätt att arbeta, olika 
kulturer och skillnader i vårt förhållningssätt till 
brukarna, i många fall ett stelnat system med en  
reaktiv kultur. Det gjordes många goda insatser 
men avsaknaden av en helhetssyn var påtaglig.

Vi insåg att vi måste ta ett helhetsgrepp och det 
på ett nytt sätt. Utgångspunkten var ett klokt citat:

Varje system är perfekt designat för att skapa 
precis det resultat det skapar. Om vi håller fast vid 
den övertygelse som vi alltid haft och insisterar på 
att göra precis som vi alltid gjort, kan vi förvänta oss 
att få precis de resultat som vi alltid fått. Donald M. 
Berwick, MD, MPP, President Emeritus and Senior 
Fellow, Institute for Healthcare Improvement, USA.

Vår hypotes blev att det är viktigt med ett  
gemensamt mål att bygga en plattform kring  
och att genom en gemensam förståelse, teori,  
metodik och verktyg så nås målet lättare. Vi ville 
ha allt fokus på brukaren och för att nå målet måste 
vi förändra vårt sätt att arbeta. Vi såg utveckling 
som något viktigt och positivt. För att nå utveck-
ling måste vi förändra, alltså är förändring gott, 
eller som en medarbetare uttryckte det  
organisationen är föränderlig – motsträva den inte.

För att skapa helhet och sammanhang i vårt 
arbete formulerades en ledardeklaration för vårt 
nya sätt att arbeta:

”Genom vårt systemiska förhållningssätt vill vi 
möjliggöra för brukarna att bli delaktiga. 

Vi vill ta tillvara på våra professionella medarbeta-
res kompetens och kreativitet. 

På vår arbetsplats har vi det roligt tillsammans 
och vi skapar en lärande organisation. Vi som 
ledare är tydliga, tillgängliga och lyhörda för goda 
idéer som kommer brukarna till del. 

Genom delaktighet och samverkan utvecklas 
organisationen i syfte att ge de bästa möjligheterna 
till ett gott liv för brukarna”.

Samtidigt påbörjades den stora utmaningen att 
också förverkliga detta i praktiken. En spännande, 
rolig och krävande process som skulle leda oss 
fram emot målet. Vi visste vart vi ville men inte 
den exakta vägen dit.
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Arbetsprocessen – så här gjorde vi 

VI INSÅG FRÅN BÖRJAN ATT VÅRT utvecklingsarbete 
skulle vara långsiktigt hållfast och för att nå det 
måste arbetet vara genuint och få ta tid. Målet om en 
professionell organisation som tar sin utgångspunkt 
i brukarens egen verklighet ska vara uppnått 2016, 
alltså fem år från starten av vårt utvecklingsarbete. 
Vi jobbar hela tiden utifrån tanken om ett steg i 
taget och att det är de små förändringarna som gör 
skillnad. Vi tror också att emellanåt kräver utveck-

lingsarbetet att det sker ett språng, det är viktigt att 
både förändra i det lilla men också ta stora steg för 
att verklig förändring ska ske.

För att nå vårt mål behöver vi olika verktyg och 
vi samlar dem i en verktygslåda som ger oss stöd i 
olika processer. Något som var grundläggande var att 
fördjupa oss i och förstå vad förändring handlar om 
och vad som händer i och med oss då vi sätter igång 
att arbeta med nya metoder och förhållningssätt.

I vårt utvecklingsarbete ser vi att vi måste arbeta 
med alla tre perspektiven, både det strategiska, det 
strukturella och det kulturella perspektivet. Vi tror 
att det är en framgångsfaktor att arbeta med alla tre 
perspektiven samtidigt och faktiskt sammanfläta de 
olika processerna.

Förändring tar tid, det är ingen quick fix att 
åstadkomma verklig förändring. Vi pratar ofta i 
termer av att vi är ute på en resa och att vi under 
resans gång passerar olika stationer, det händer 
saker under resan och det är lika mycket värt som 
att nå själva målet.

• Det strategiska perspektivet innebär att vi 
gemensamt är överens om att en förändring 
ska ske och hur målet ter sig, det är en relativt 
snabb process som kan ta allt ifrån en vecka till 
ett halvår.

• Det strukturella perspektivet, som handlar 
om att ändra arbetssätt, metoder, verktyg med 
mera, är en process som kan ta mellan ett till 
två år.

• Det kulturella perspektivet däremot handlar 
om en resa som kan ta mellan tre till sju år, där 
det finns osynliga strukturer, det vi ofta bru-
kar benämna som det som ”sitter i väggarna”. 
Det kan exempelvis vara vanor och beteenden, 
värderingar och sätt att bemöta dem vi är till 
för och varandra.
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Strategiska loopen
Ett verktyg i utvecklingsprocessen är den strategiska loopen, 
utvecklad och varumärkesskyddad av PlanB. 

”Strategiska Loopen – för att lyckas med strategi och transformation”, (I. Sjölund 2014) PlanB Malmö.

KREATIVT
SPÄNNINGSFÄLT

ORGANISERING

STRATEGI

VISION
VERKSAMHETSIDÉ
VÄRDEGRUND

VÄGVAL

INNOVATION

SPANING

VERKLIGHET

INTEGRERING

VERKLIGHETSLOOPEN

Här samlas vi för att undersöka uppdraget och 
utgångsläget med blicken mot framtiden.

Vår resa började i verkligheten under många 
och långa diskussioner, främst i ledarsammanhang, 
då vi funderade över dagens sociala arbete. Vi sak-
nade kärnan i det sociala arbetet och frågade oss 
– var är brukaren? Hur påverkar brukaren sin egen 
framtid? Vi såg ett kunskapsbaserat och till stor del 
manualbaserat socialt arbete som är gott och bra, 
men någonstans hade grunden tappats bort. Vi 
ville något annat. 

SPANINGSLOOPEN

Här utvecklar vi vår bild av terrängen.
I vår spaningsloop har vi genomfört work- 

shopar, vi har gjort omvärldsspaning och vi har 
utbildat oss för att få ny kunskap och nya lärdomar.  
Alla förvaltningens medarbetare har deltagit  
i arbetet och vi har lagt ner mycket tid på  
spaningsloopen. 

INNOVATIONSLOOPEN

Här skapar vi nytt!
I detta steg har vi befunnit oss till och från 

under lång tid. Vi har vidareutvecklat, skapat 
alternativa förslag, idéer och sett olika möjligheter 
att hitta nya vägar för att nå vårt mål. Vi har några 
stora innovationsprojekt på gång. Teamarbetet på 
tvärs är en utveckling utifrån att skapa nytt.  
Vi prövar och övar.

VÄGVALSLOOPEN

Här stakar vi ut riktningen.
Vi har hela tiden varit tydliga med att, trots att 

alla gör och har gjort ett mycket gott socialt arbete, 
så är vårt mål som vi ska nå 2016 något annorlunda. 
Orden har ändrats under resans gång, vi pratar 
idag om brukarens perspektiv och barnets perspektiv 
istället för brukarperspektiv och barnperspektiv. Vi 
pratar om brukarmakt i sitt eget liv, och brukar- 
inflytande på förvaltningens arbete. Det vägvalet 
har vi gjort i ett strategiskt val. Här har vi också  
tagit in brukarnas synpunkter genom brukar- 
workshopar. 

VISIONSLOOPEN

Här bygger vi en attraktiv framtidsbild  
av vårt vägval.

Vi antog målet om en ”professionell organisa-
tion som tar sin utgångspunkt i brukarens egen 
verklighet” tidigt i vårt utvecklingsarbete och 
har arbetat i hela loopen utifrån det. Men i själva 
visionsloopen startade vi arbetet med att föra målet 
mot verkligheten på ett konkret sätt. Här arbetade 
vi bland annat med workshopar, på tvärs i förvalt-
ningen med alla medarbetare, i grupper om cirka 
15 personer som fick visualisera hur det ser ut i vår 
förvaltning år 2020 då vi har uppnått vårt mål  
sedan fyra år tillbaka. I visionsloopen är också  
frågor kring kultur och värdegrund oerhört viktiga. 
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STRATEGILOOPEN

Här väljer vi vilka broar som behöver byggas  
mellan vision och verklighet.

Vår strategi för hela utvecklingsarbetet la vi fast 
tidigt. Delaktighet och att ta tillvara all kompe-
tens som finns i förvaltningen och runt oss är den 
bärande strategin för hela utvecklingsarbetet. Ytter-
ligare en strategi har varit uthållighet; ett gediget 
utvecklingsarbete tar tid, det måste processas och 
förändring måste ske både på strategisk, strukturell 
och kulturell nivå. Vi har tittat på vilka som är de 
viktigaste strategiska processerna att fokusera på 
och även funderat över vad vi redan gör som för 
oss i rätt riktning och som vi kan vidareutveckla. 
Information, kommunikation, återkoppling  
och att hålla fast är viktiga strategier. 

ORGANISATIONSLOOPEN

Här bestämmer vi hur vi ska jobba.
Ganska tidigt i vårt utvecklingsarbete förstod vi 

att rådande organisering inte fungerade optimalt 
för vårt nya sätt att arbeta. Vi såg ett behov av mer 
teamarbete, tydligare ledarskap, tydligare med-
arbetarskap, mer delaktighet med brukarmakt och  
brukarinflytande. Processen för att hitta en god 
organisering startade för nästan två år sedan och 
vi har sedan dess arbetat i olika konstellationer, 
främst inom ledningsgrupp och ledarträff (ledar-
träff är förvaltningens alla chefer och ledare som 
minst tre gånger per termin träffas för gemensamma 
frågor utifrån ett helhetsperspektiv). Vi har  
arbetat med olika metoder, bland annat har vi 

använt de Bonos sex tänkarhattar. ”Sex tänkande 
hattar” (Edward de Bono, 2009).

När ramen för organiseringen var klar involverades 
hela förvaltningen på olika sätt. De inom enheten 
för myndighetsutövande, som i nuläget är mer direkt 
berörda kring teamorganisation, och nya chefer, har 
genom en workshop och en tillsatt arbetsgrupp  
konkret arbetat med den nya organiseringen.  
Ledarutveckling och fortsatt teamutveckling  
återstår när vi nu den 1 november 2014 kliver  
in i vår nya organisation.

INTEGRERINGSLOOPEN

Här är vi uthålliga och kvalitetsmedvetna.
Innan en ny organisation ska verkställas måste 

planer för integrering finnas. Sedan är det dags att 
kliva in i den nya loopen. Vi befinner oss samtidigt 
i andra loopar – vi har fortfarande innovations-
projekt på gång, vi spanar ständigt på vår omvärld 
och vi hittar strategier för nya tankar om ständiga 
förbättringar. 

Loopen är ett verktyg som stöttar oss i vardagen 
och vi vet att förändring är utveckling och att vi 
ständigt måste utveckla oss. Vi vet också att det är 
otroligt viktigt att avsluta och fira, så vi ska fira vår 
nya organisation och att vi är framgångsrika i vårt 
arbete, med goda resultat på brukarundersökningar 
och ett gott rykte i branschen!
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Hörnflaggor

SOM EN FÖRSTA DEL AV UTVECKLINGSARBETET arbe-
tade vi fram våra viktiga hörnflaggor, det är de som 
ramar in arbetet och som ska ge oss en gemensam 
yta för hela förvaltningens arbete framåt. Våra 
hörnflaggor är:

• Vision – Sundbyberg – där staden är  
som bäst, både storstad och natur med  
plats för mänskliga möten.

• Mål – en professionell organisation  
som tar sin utgångspunkt i brukarens  
egen verklighet.

• Värdegrund – brukarens och barnets  
perspektiv.

• Ledord: delaktighet, trygghet,  
integritet och självständighet.

• Strategi – allas delaktighet och ta till  
vara kompetens.

För att skapa delaktighet, ta tillvara och utveckla 
kompetens blir strategin ett viktigt verktyg. Den 
har arbetats fram och omfattar flera delar och per-
spektiv och beskrivs närmare här nedan.

STRATEGI – ALLAS DELAKTIGHET

Workshopar, arbetsplatsträffar och  
förvaltningsdagar.

Vi arbetade med utvecklingsarbetet ur ett inifrån- 
och utperspektiv i vissa frågor och från ett utifrån- 
och inperspektiv i andra. Vi startade de nya stegen 
i loopen först i ledningsgruppen och sedan på 
ledarträffen, som är det forum där förvaltningens 
alla chefer och ledare samlas. Därefter startade en 
process med alla medarbetare som i sin tur  
genererade utvecklingsförslag som togs tillbaka  
till ledningen där så behövdes. 

Vi genomförde två omgångar av workshopar 
med förvaltningens alla medarbetare. Först en 
workshop som genomfördes i de olika verksam-
heterna och som syftade till att definiera betydel-
sen av målet. Vad betyder ”professionell” och vad 
betyder ”brukarens egen verklighet” i vår verksam-
het? Året efter genomförde vi workshopar på tvärs 
i förvaltningen där vi gick på spaning i framtiden. 
Frågeställningen var: hur ser det ut i samhället år 
2020 och hur ser det ut i vår förvaltning samma år, 
då vi har nått vårt mål sedan flera år tillbaka? Varje 
grupp jobbade med den visionära bilden av hur det 
ser ut när målet är uppnått.
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Självklart har det mesta av utvecklingsarbetet skett 
ute på arbetsplatserna, på arbetsplatsträffar (APT) 
och framförallt under arbetets gång. Vi har sedan 
2011 haft fyra förvaltningsdagar för förvaltningens 
samtliga medarbetare, som syftat till att ge inspi-
ration och energi i utvecklingsarbetet. Dagarna 
har innehållit föreläsningar och vi har också haft 
utställning med alla pågående utvecklingsarbeten i 
förvaltningen, där vi på olika sätt bjöds in för  
att se vad de olika verksamheterna gjorde för att  
nå målet.

Ett ytterligare verktyg för delaktighet är vår 
förslagslåda. Alla förslag som gäller förbättringar, 
stora som små inom förvaltningen, mottas med 
glädje och belönas med en slant till arbetsgruppen 
för någon gemensam aktivitet. Förslag som leder 
till förändring belönas ytterligare. Det innebär att 
en arbetsgrupp kan belönas så att man gemensamt 
kan gå på en aktivitet av något slag och vi får flera 
goda, kreativa förslag som leder till ständiga för-
bättringar.

STRATEGI – TA TILL VARA KOMPETENS

Här handlar det om att dels ta tillvara all den goda 
kompetens som redan finns inom förvaltningens 
olika områden och dra nytta av den för helheten, 
men också om att ge ny kunskap som för oss mot 
vårt gemensamma mål. Det kan vara handledning 
och utbildning i verksamhetsnära metoder som 
kan användas på tvärs i verksamheten, till exempel 
Motiverande samtal (Motivational Interviewing, 
MI). MI är en samtalsmetod och samtidigt ett för-

hållningssätt som är brukarcentrerat, empatiskt och 
målinriktat. MI har som mål att öka brukarens vilja 
att förändra sig. Utgångspunkten är att vår vilja att 
förändra oss inte är statiskt, utan påverkas av  
bemötande, sammanhang och miljö. Ett kännetecken 
för MI är att det alltid finns ett fokus i samtalet runt 
något som kan förändras. Samtidigt respekterar 
samtalsledaren att det bara är brukaren som kan 
fatta beslut om att göra förändringar i sitt liv. 

Alla chefer och ledare i förvaltningen har också 
gått processkonsultutbildning som ger teoretisk 
och praktisk kunskap kring strategiska föränd-
ringsprocesser ur ett systemteoretiskt perspektiv. 
Utbildningen ger också en teoretisk grund att stå 
på för att hantera den komplexa verklighet som 
omger oss samt konkreta verktyg för förändring av 
organisationer och individer. 

Sedan 2012 genomför vi varje termin med- 
arbetarutbildningen ”Nycklar till ett systemiskt 
arbetssätt i vardagen”, som syftar till att ge en 
gemensam grund i det systemiska synsättet. Den 
ger också verktyg till att tänka systemiskt, till att 
förhålla sig värdesättande och till att förstå sin del 
i organisationen. Utbildningen skapar gemensam 
kunskap, tillit till varandras kompetenser och för-
ståelse för att helheten är större än summan av  
delarna. En medarbetare uttryckte det så fint i man 
har ett ansvar att göra det man kan där man är.

BRUKARMEDVERKAN PÅ ETT ÖVERGRIPANDE PLAN

En annan dimension att ta tillvara är brukarnas 
kompetens på en samlad nivå. Brukarmakt handlar 

ju om den enskildes kompetens om sitt eget liv, 
men brukarmedverkan handlar om att dra nytta av 
brukarnas kompetens på ett övergripande plan.

• Enkäter – Vi genomför varje år brukarenkäter 
med frågor kring bemötande och delaktig-
het. Tillsammans med Statens kommuner och 
landsting (SKL) arbetar vi för att göra brukar-
enkäter lika i flera kommuner så att vi kan 
jämföra resultaten. Vi har hittills goda resultat 
kring både delaktighet och bemötande. Våra 
enkäter ska utvecklas för att nå fler grupper 
inom omsorgen för personer med funktions-
nedsättning.

• Arbetsplatsträffar (APT) – På de flesta av 
daglig verksamheternas enheter genomförs 
stormöten/APT/veckomöten för brukarna. 
Två av verksamheterna har även planeringsdag 
en gång per år tillsammans med brukarna. 
Agendan för dessa APT-forum följer samma 
struktur som för våra medarbetare med frågor 
kring arbetsmiljö (fysisk och psykosocial), 
verksamhetsutveckling och planering, informa-
tion med mera.

• Workshopar – Vi har hittills genomfört två 
workshopar eller snarare gruppintervjuer med 
brukare. Den ena var med tio brukare som var 
aktuella på förvaltningens öppenvårdsverk- 
samhet för missbrukare. Metoden bestod i att 
med öppna frågor låta brukarna bryta ner målet 

för vårt utvecklingsarbete och omsätta det till 
deras praktiska verklighet, det vill säga vad 
betyder det att ta sin utgångspunkt i brukarens 
verklighet och vad innebär det att vara profes-
sionell? Vi återförde sedan brukarnas synpunk-
ter till personalen i verksamheten. Den andra 
gruppintervjun genomfördes med sju funk-
tionsnedsatta brukare på en daglig verksamhet. 
Vi anpassade frågorna till dessa brukare genom 
att ställa konkreta frågor om vad de tyckte om 
sin situation på verksamheten, vad som var 
bra och vad som kunde bli bättre. Även här 
framkom synpunkter som sedan återfördes till 
ansvarig personal. 

• Brukarrevision – I skrivande stund tittar vi 
på möjligheterna att genomföra en brukar-
revision. Inom till exempel missbruksområdet 
finns utbildade, erfarna brukarrevisorer som 
skulle kunna anlitas, men vi vill närmare  
undersöka vilka möjligheter som finns och  
sedan se vilket område som skulle vara lämp-
ligt att börja med. (Brukarrevision är en  
systematisk och oberoende undersökning  
utförd i alla delar av verksamheten av  
människor med egen erfarenhet av att vara 
brukare inom det område som skall revideras.)
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FRÅN FÖRÄNDRING TILL UTVECKLING

Redan från början har vi pratat om utveckling 
istället för förändring. Vårt val av ord har bety-
delse och utveckling kändes mer positivt. Vi pratar 
mycket om att förändring är ett naturligt tillstånd, 
att förändring är något gott och att de tillfällen då 
vi inte förändrar är små pauser som är mer undantag 
är regel. Det som har varit spännande i vårt utveck-
lingsarbete är att vi har satt upp ett långsiktigt mål 
som vi inte riktigt har vetat vad det innebär. När vi 
idag, tre år senare, tittar i backspegeln har vi i hela 
organisationen förflyttat oss mot målet med ganska 
stora steg, i de små stegens anda. Det är utveckling 
när den är som allra bäst.

KOMMUNIKATION – SPRÅKET

Vi har en teori att luta oss mot, systemteorin. I del 
två fördjupar vi oss mer i den. En grundläggande 
tes i systemteorin är språkets betydelse. Det är 
viktigt vad vi säger, att vi har ett gemensamt språk 
och att vi förstår vad det betyder när vi säger vissa 
saker. Det är också betydelsefullt hur vi pratar 
med varandra och våra brukare, men också hur vi 
beskriver det vi gör, vilka bilder vi skapar. Detta är 
saker vi pratar om på medarbetarutbildningen och 
med alla chefer och ledare i olika sammanhang.

LEDARSKAPET

Mod, kreativitet, positivt tänkande och humor är 
fyra viktiga egenskaper för en god ledare. En ledare 
behöver andra och vi arbetar medvetet med att ge 
och utveckla stöd och kompetens. Vi har träffar för 

alla ledare tre gånger per termin, då vi arbetar  
med våra gemensamma frågor i stort som smått. 
Som ledare representerar man individ- och  
omsorgsförvaltningen i Sundbyberg och är en del 
av helheten. I vår nya organisation kommer vi än 
mer att fokusera på det goda ledarskapet likväl som 
det goda medarbetarskapet i syfte att ge brukarna 
det allra bästa. 

Under utvecklingsarbetet har cheferna under-
sökt vad det innebär att leda systemiskt och vad 
som skiljer ledarskap i allmänhet från det syste-
miska ledarskapet. Detta har varit en upptäcktsresa 
där vi tillsammans har blandat teori och praktiska 
erfarenheter från vardagen. Vi har ställt oss under-
sökande frågor som har väglett oss i vår reflektion 
och dialog. Exempel på frågor har varit:

• Hur kan vi beskriva ett systemiskt ledarskap?

• Vad gör en chef som tänker systemiskt  
annorlunda i sitt vardagsarbete?

• Vilka systemiska verktyg/metoder  
använder sig chefen av?

• Hur gör en systemisk ledare skillnad?

När vi arbetar som systemiska ledare så samordnar 
vi förståelser, förväntningar, känslor och handlingar 
i reflekterande processer, i dialog med organisa-
tionens många medarbetare och andra intressenter 
för att nå målet. Att arbeta systemiskt som chef 
innebär att involvera och skapa delaktighet, i syfte 

att ge medarbetarna nya tankar och idéer om sitt 
eget handlande, med det gemensamma syftet att nå 
målet och skapa resultat. 

Vi är också mer medvetna om att språket gör en 
skillnad när vi arbetar tillsammans i våra organi-
sationer. Språket som används av chefer spelar en 
mycket viktig roll när det gäller att beskriva och 
framställa det sammanhang vi är en del av, både i 
organisationen och i omvärlden. 

Som systemisk ledare och chef är det viktigt 
att förstå och arbeta med kontexten för att vi som 
människor i organisationen hela tiden försöker 
förstå och ge mening till det vi upplever. Vi arbetar 
med att få en gemensam bild där våra hörnflaggor 
hjälper oss att förstå sammanhanget.

I det systemiska ledarskapet pratar vi om fem 
viktiga komponenter:

• Cirkularitet – det handlar om att se mönster 
och samband, att se att saker hänger samman 
på annat vis än genom linjära samband.

• Neutralitet – att nyfiket utforska istället för 
att lägga redan färdiga värderingar på det vi 
arbetar med.

• Kontext – att se saker i sin helhet och förstå att 
delarna påverkar helheten.

• Språket – vi formar verkligheten utifrån hur vi 
pratar, och vad vi kallar saker för är viktiga.

• Värdesättande – att vi bygger på det som fung-
erar för att få mer av det. 

Dessa olika komponenter läser du mer om i del två. 
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FRAMGÅNGSFAKTORER 

• Gemensam kunskapsbas och språk – redan 
från start i vårt utvecklingsarbete så bestämde 
vi oss för att genom våra medarbetar-
utbildningar sträva efter en gemensam bas 
att stå på. Alla utbildningar som vi erbjuder 
medarbetare och ledare att ta del av har ett 
gemensamt tänk.

• Tydligt medarbetarskap – vår målsättning 
är att alla medarbetare ska känna sig som 
en del av organisationen och vilja ta ansvar 
för sin del, men också ha en känsla för hel-
heten. Vi strävar efter att alla medarbetare 
ska känna sig stolta över att arbeta i  
Sundbybergs stads individ- och omsorgs-
förvaltning.

• Fokus på det som fungerar – det man 
sätter ljus på fungerar och växer, det är vår 
utgångspunkt. Forskning visar att om man 
förstärker det man är bra på utvecklas även 
det man är mindre bra på. Det är en filosofi 
som vi använder i vardagen i arbetet med 
brukarna, men också i vårt arbete med kol-
legor och medarbetare.

• Aktivitetsbaserat lärande – lära genom att 
göra. Det är tillåtet att försöka, det är tillåtet 
att misslyckas. 

Vi citerar gärna en stor svensk företagsledare som 
ska ha sagt så här:

Det bästa är att ta ett initiativ och göra rätt.
Det näst bästa är att ta ett initiativ och göra fel.
Det enda oacceptabla är att vara passiv

Vi gör och vi lär och sedan skriver vi riktlinjer  
och dokument så att kunskapen om det vi gör  
ska finnas kvar.

19



En ny organisation
VÅRT GEMENSAMMA UTVECKLINGSARBETE har lett 
fram till att vi insett att vi behöver en organisation 
som stödjer vårt sätt att arbeta och som möjliggör 
att vi blir framgångsrika med vårt arbete.

Vår nya organisation stödjer målet om bruka-
rens egen verklighet och möjliggör gott medarbe-
tarskap och gott ledarskap.

Organisationen ska stötta måluppfyllelsen och 
möjliggöra att vi bevarar förvaltningens mål.

Utgångspunkterna för den nya organiseringen är:
• Att den ska stödja målet om en professionell 

organisation som tar sin utgångspunkt i 
brukarens verklighet.

• Att vi är här för brukaren – organisering/
organisation är till för oss.

• Vi har en väg in – många vägar ut – med så 
få kontakter som möjligt.

• Att i bemötandet av våra brukare inom 
individ- och omsorg är kontinuitet och 
kompetens honnörsord.

• Nöjda brukare.

Vår nya organisation ska möjliggöra:
Genom den nya organiseringen ska individ- och 
omsorgsförvaltningen möjliggöra: 

• Brukarmakt i de frågor som rör brukaren.

• Brukarinflytande i övergripande frågor inom 
förvaltningen. 

• Helhet utifrån brukarens behov – genom att 
utveckla teamarbete ska brukarens behov till-
godoses. Handläggare med relevant specialist-
kunskap ingår i teamet.  

• Strategiskt ledarskap för långsiktighet – tre 
strategiska ledare som ska fokusera på långsik-
tiga, strategiska frågor. 

• Nära och coachande operativt ledarskap som 
leder till självständiga och ansvarstagande 
medarbetare.

• En karriärväg som möjliggör fokus inom ett 
specialistområde och stödjer handläggare  
genom ett coachande förhållningssätt. 

• Samsyn, samverkan och samarbete.

• Beslut så långt ut i organisationen som möjligt 
– bland annat genom en förändrad delega-
tionsordning.

• Enkel uppföljning, analys och åtgärder.

• Ansvarstagande – i alla led i relevanta frågor.

• Mod.

I den nya organisationen 
finns tre strategiska chefer 
som fokuserar på lång-
siktiga strategiska frågor. 
Myndighetssidan får en 
organisering som stäm-
mer överens med utförar-
sidan, vilket innebär att 
enhetschefer införs inom 
myndighetssidan. Enhets-
cheferna har fokus på det 
nära och operativa ledar-
skapet i samverkan med 
de nya specialisterna som i 
ett första steg införs inom 
myndighetssidan. Bilden 
nedan visar individ- och 
omsorgsförvaltningens nya 
organisation.

Förvaltningschef

Controller
Verksamhetscontroller

Upphandlings- och 
lokalsamordnare

Samverkansledare

Utförare
Strategisk chef

MOA-
teamet

Myndighet
Strategisk chef

Barnskyddsteam
Enhetschef

Familjehemsvård
Enhetschef

Barn och ungdom
Enhetschef

Vuxen och omsorg
Enhetchef

Ekonomiskt bistånd
Enhetschef

Mottagning
Enhetschef

Stöd och boende
Enhetschef 

Personligt stöd
Enhetschef

Personligt stöd
Enhetschef

Socialpsykiatri
Enhetschef

Daglig verksamhet
Enhetschef

Omsorgsboende
Enhetschef

Omsorgsboende
Enhetschef

Stöd och utveckling
Strategisk chef

Administrativa  
handläggare

Ekonomiassistent

Nämndsekreterare

Folkhälsoplanerare

Föräldrastöds- 
samordnare

Utvecklingsledare

Utredare
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TEAMARBETE

I hela utvecklingsarbetet har vi haft många diskus-
sioner om hur vi på effektivaste sätt ska använda 
våra resurser för att ge brukarna det bästa mot-
tagandet och bemötandet. Utgångspunkten i vår 
nya organisation är att utveckla helhetstänket kring 
brukarens problem och situation och ta oss an det 
på ett systemiskt sätt. Detta innebär att vi måste 
öppna upp de specialiserade myndighetsgrupperna 
och jobba mer tillsammans över gränserna. För 
att kunna förstå hur vi ska hjälpa brukaren i sitt 
sammanhang måste vi använda varandras kom-
petenser. Det bästa sättet att göra det på, tror vi 
är genom att skapa multikompetenta team, både 
i mottagningen och i utredningsverksamheten. 
Teamarbetet kommer att genomsyra hela organi-
sationen både inom myndighet och utförare, men 
också inom stöd och utveckling och inom led-
ningsstrukturen.

GLÄDJEN I ATT UTVECKLA

Från början var visionen att återerövra det sociala 
arbetet och att sätta brukaren i fokus på riktigt, att 
få vara en organisation som hänger ihop, som har 
nöjda brukare med egenmakt och nöjda medar-
betare med stort inflytande över sitt arbete. Under 
åren har visionen blivit en mission, ett arbete som 
hela tiden kliver framåt, som bedrivs av kunniga 
och kompetenta medarbetare och chefer, där sådant 
som kändes ovant för tre år sedan idag är naturliga 
inslag på arbetet. Vi kan se en mängd olika saker 
som har skett och sker som leder mot målet och 
med stolthet kan vi konstatera att vi gör ett gott 
arbete med brukaren i fokus och att det finns ett 
egenvärde i att utveckla sitt arbete mot ett mål  
som gynnar dem vi är till för, våra brukare. Trots 
att vårt arbete både är svårt och komplicerat finns 
det en glädje i att vilja lyckas och göra det bästa  
för brukaren!

DEL 2. 
Teorier vi lutar oss  
emot och tar avstamp i
HUR VÅR SYN PÅ ORGANISATIONEN HJÄLPER  

OSS ATT UTVECKLA DEN

Vi lever i ett samhälle där komplexiteten ökar och 
de linjära organisationerna vi skapat ofta har svårt 
att hantera behoven och utmaningarna vi står i. 
Organisationer idag går mot ett fokus där mycket 
av utvecklingen kommer att ske genom interak-
tion och delaktighet med brukaren. Vår förståelse 
för och syn på vad en organisation är kommer att 
hjälpa oss att hantera komplexiteten och bidra till 
rätt lösningar. 

Komplexitetsteorin betraktar organisationen 
som ett levande, självorganiserande system;  

komplext och självreglerat. När det gäller  
metaforer för organisering baserat på teorin kring 
komplexa system hämtas mycket inspiration från 
naturen, biologi, ekosystemet, internet som har en 
självorganiserande förmåga, ett självreglerat system 
som anpassar sig efter några enkla regler. Fågel-
flocken är ett bra exempel, där finns en fantastisk 
förmåga att röra sig tillsammans i en riktning, mot 
ett mål och samtidigt behålla sin förmåga att fylla 
sitt syfte, överlevnad. Vi kan undersöka vilka regler 
som ligger bakom fåglarnas beteende och organise-
ring. Vem är det som är ledare och vem är följare?
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Forskning kring fågelflockens beteenden har visat 
på några regler som den verkar följa:

• Hela flocken följer samma riktning, mål och 
”sticker en” så följer resten med.

• Fåglarna håller avstånd till varandra och 
krockar inte med sin omgivning.

• Fåglarna håller ihop, håller sig till mitten.

• Tillsammans undviker fåglarna hot  
och letar föda.

Fåglarna verkar ha hittat sina regler som hjälper 
dem att vara ett självorganiserade, levande system. 
Om vi ska överföra detta på vår förståelse för vad 
som behövs i organisationen som stöd för orga-
niseringsprocessen utifrån fåglarnas regler, vad 
blir det? Om vi överför den enkla tydlighet som 
fåglarna har så är det viktigt att etablera en tydlig 
spelplan istället för att styra med organisations-
schema och organisationsstrukturer. Vi etablerar 
en spelplan som består av vad vi kallar hörnflaggor. 

Ledarskap handlar om att på ett tydligt  
sätt ställa i ordning spelplanen, eller med  
andra ord definiera en klar kontext för den  
organisatoriska verksamheten – och att  
därefter låta kompetenta medarbetare sätta  
sina talanger i arbete på spelplanen. 

Hörnflaggorna är:

• Vision

• Mission

• Strategi 

• Värdegrund

Med hjälp av denna tydliga spelplan så skapar vi 
tydlighet och frihet inom ramarna. Vi vet vart vi 
ska, vi känner till vårt uppdrag, vet hur vi kommer 
dit och vet hur vi ska vara mot varandra. 

Om vi tar utgångspunkt i att organisationer är 
levande system som behöver några hörnflaggor 
som alla förstår och är delaktiga i så underlättar det 
när vi ska förändra och utveckla. Organisationen 
består ju av oss kloka, ansvarstagande människor 
så när vi ska utveckla organisationen, är det vi som 
måste utveckla oss. 

– Håll alltid utkik efter din organisations  
hörnflaggor! Hittar du inte dem så fråga efter  
vilka de är som ett stöd i ditt uppdrag där  
du arbetar!

SYSTEMISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM STÖD TILL VÅRT 

BETEENDE OCH HANDLANDE 

Grunden i förändringsarbetet har varit det syste-
miska förhållningssättet. Detta förhållningssätt har 
sin utgångspunkt i det systemtänkande som ut-
vecklades i början och mitten av 1900-talet utifrån 
den generella systemteorin och cybernetiken. 

Föregångare inom dessa teorier är bland annat 
Humberto Maturana och Gregory Bateson. Under 
senare delen av 1900-talet vidareutvecklades det 
systemiska tänkandet av några familjeterapeuter 
från den så kallade ”Milanogruppen”. Med detta 
som bas tillsammans med det som vi kallar social-
konstruktivism (att vi med hjälp av språket skapar 
vår egen verklighet) har vi grunden för det sys-
temiska tänkandet som inspirerar oss idag när vi 
arbetar med organisation, människor och utveck-
ling/förändring. Socialarbetare känner sig ofta väl 
förankrade i den systemiska synen och vi ser att 
förhållningssättet kan användas även i arbetet med 
varandra i en organisatorisk kontext. 

Några grundstenar i systemtänkandet är bland annat:

• Att gå från ett mekaniskt, linjärt fokus  
(orsak–verkan) till ett perspektiv där vi 
förstår orsakssammanhang i form av sam-
tidighet, ömsesidigt influerande och att allt 
är sammanhängande. Helheten är större än 
summan av delarna.

• Att ha fokus på, hitta och se sammanhang 
samt att förstå vilket sammanhang man 
befinner sig i, leta efter mönster och föränd-
ringar i dessa utifrån en helhetssyn. 

Det systemiska tänkandet utgör grunden för för-
hållningssättet i vårt förändringsarbete med med-
arbetarna och organisationen som helhet. När vi 
arbetar med det systemiska förhållningssättet har 
vi fokus på människors sammanhang och vad som 
sker i dessa och hur de påverkar både människors 
beteenden och processerna som de befinner sig i. 
Centralt är att utforska hur samspelsrelationer formar 
mönster och berättelser i människors varande och 
på så sätt påverkar uppfattningar och hur vi agerar. 

Att ha systemiskt perspektiv i sitt arbete inne-
bär att möta och lyssna på människor och försöka 
förstå sammanhanget, människan och situationen. 
Allt mänskligt handlande likväl som mänskliga 
problem sker och uppstår i ett samspel mellan 
människor och kan inte förklaras av en enskild 
individs inneboende egenskaper.
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VARA NYFIKEN

En viktig aspekt av det systemiska är att när man 
ändrar sin egen position så ändrar man också det 
man förstår genom att skifta position. Vi ser och 
förstår nya saker om vi förflyttar oss och ändrar 
perspektiv. För att förstå någon annan måste jag 
inta den andres position, utgångspunkt eller som 
ett gammalt talesätt säger gå ett månvarv i någon 
annans skor för att förstå den personen. På så sätt 
påverkar vi situationen och den förståelse vi har 
om den, när vi ändrar position/perspektiv. 

En individs beteende är både en reaktion på och 
en konsekvens av sammanhanget och situationen 
för individen. I det systemiska använder vi oss av 
förhållningssättet att alla kan ha rätt men bara  
delvis. Vi har rätt utifrån den verklighet vi ser och 
den position vi tar. Det viktiga är att alla röster har
har lika betydelse och måste höras, för som delar i 
systemet som tillsammans utgör en helhet, har vi 
alla något att bidra med. Vi letar efter det som är 
gemensamt och försöker förstå varandras samman-
hang och situation, inte vem som har rätt eller fel, 
för att hitta riktningen framåt.

När vi försöker förstå varandras positioner 
och situationer rör vi oss mellan det cirkulära och 

linjära. I det linjära finns det vi förstår och som är 
enkelt. I det cirkulära finns lärande, utveckling och 
det komplexa. I det systemiska går vi på vandring 
mellan det linjära och cirkulära.  

VI SKAPAR VÅR VERKLIGHET

En människa är ett levande system, som samspelar 
med och ingår i andra levande system. Detta sam-
spel kännetecknas oftast av att det är cirkulärt och 
mångfaldigt, inte enkelt och linjärt. 

Människor är ömsesidigt beroende av varandra 
i organisationen för att lösa sitt uppdrag och utföra 
sitt arbete. För att kunna beskriva och förstå det 
som händer i organisationer och hur vi ska arbeta 
tillsammans för att påverka till förändring bör vi 
också förstå och undersöka relationerna i organisa-
tionen och se dem som viktiga för att lyckas. 

Alla människor upplever sin unika verklighet 
som de agerar och reagerar utifrån. Det betyder att 
det inte finns någon objektiv verklighet att hänvisa 
kunskap till, utan allt är subjektivt. Sanningen blir 
då något vi kommer överens om tillsammans. Om 
vi som människor undersöker varandras verklig-
heter så rymmer den gemensamma verkligheten 
många förståelser, tolkningar och sanningar. I det 

systemiska förhållningsättet så tar vi utgångspunkt 
i att den ena sanningen eller förståelsen inte är mer 
sann än den andra. Utan när vi med respekt för 
varandras verkligheter och när vi har en förståelse 
för att vi kan berika varandra, det är då som vi till-
sammans kan skapa och konstruera en nyanserad 
verklighet, helhet. Det är först när vi förstår och 
accepterar varandras utgångspunkter som vi kan 
röra oss i samma riktning. 

Om vi har ett antagande om, eller en förståelse 
för, att verkligheten inte bara är något som bara är, 
utan något som vi skapar tillsammans så blir det 
viktigt att tänka på om vi skapar det som vi önskar. 
För verkligheten blir skapad av de tankar, ord 
och handlingar som vi använder oss av i ett givet 
sammanhang. På så sätt är verkligheten en kon-
struktion som vi skapar med hjälp av våra tankar, 
beteenden och med vårt agerande tillsammans 
med vårt språk. Vi lever i ett sammanhang där vi 
påverkar och påverkas av varandra. För att skapa 
förståelse är det viktigt att vi förhåller oss upp-
skattande nyfikna och talar med varandra. 

ANTAGANDEN OM FÖRÄNDRING OCH FÖRÄNDRINGS-

ARBETE NÄR VI ARBETAR SYSTEMISKT

Vi som människor förändras genom hela livet. 

Förändringsarbete äger alltid rum, det är det 
naturliga tillståndet, både för människor och för 
organisationer. När vi utgår ifrån en önskan om att 
förändra i hopp om att nå ett nytt mål, nya resultat, 
så är det oftast på ett annat sätt än vad som gjorts 
tidigare. Förändring syftar till att uppnå resultat på 
ett nytt sätt. Metoder och tekniker förändrar inte 
människor. Det är vad människor gör tillsammans 
i ett sammanhang som kan bidra till önskvärda 
förändringar.

I det systemiska förhållningssättet arbetar vi med 
perspektivet att förändringsarbetet bygger på respekt 
för den enskilda människan. För att förflytta oss som 
organisation, som system, så arbetar vi nära medar-
betarna genom dialog, inkludering och kunskap. Vi 
är alla en del av systemet, och allt hänger ihop. Alla 
medarbetare är viktiga när det gäller att förstå och 
vara delaktiga i förändringsarbetet så vi kan få den 
önskvärda förändringen i hela systemet. Tillsammans 
som system förändrar vi oss i syfte att nå vårt gemen-
samma mål. Som vi vet så förändras inte organisa-
tioner utan förändringen sitter i människan, det sker 
när vi försöker förstå varandra och se förändringen i 
sitt större sammanhang och det är genom samspelet 
vi skapar nytt.
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FÖR ATT TRÄNA MIG SJÄLV I DET SYSTEMISKA  

FÖRHÅLLNINGSSÄTTET KAN JAG BLAND ANNAT:

• Se mig själv i ett större sammanhang.

• Röra mig med respekt för andras verklighet.

• Lyssna på och bekräfta andras verkligheter och 
förstå dem i sitt sammanhang.

• Erkänna mina egna begränsningar och vara 
ödmjuk inför dem.

• Klargöra sammanhanget/uppgiften/situationen 
för mig själv och andra.

• Göra det klart och öppet vilken position du 
talar utifrån, varför och vad det innebär för 
relationen.

• Skapa dialog, tala öppet – att lyssna, inte för att 
döma utan för att undersöka och förstå. 

• Vara i den utforskande, frågande positionen. 

• Konstatera och peka på lösningar med  
respekt för alla inblandade.

• Fokusera på och skapa nya perspektiv och 
möjligheter.

• Veta att allt du säger och gör bidrar till med-
skapande av andra och till att skapa nya verk-
ligheter tillsammans. 

Med det systemiska förhållningssättet tänker vi att 
vi själva är en del i en förändringsprocess; vad den 
leder till och dess resultat, bidrar vi också med i en 
större helhet.

I vår verktygslåda för ledaren har vi som nämnts 
tidigare, fem viktiga verktyg som hjälper ledaren 
att vara, och agera i sitt sätt att göra skillnad som 
systemisk ledare: 

1. Cirkularitet – mönster och samband. I ledar-
skapet arbetar vi med förändring varje dag och 
om vi då tänker mer cirkulärt, att vi ser möns-
ter och samband, i stället för orsak och verkan, 
kan det stötta det dagliga arbetet med att förstå 
hur allt hänger ihop i systemets olika delar och 
om något förändras i en del så påverkar det 
den andra. 

2. Neutralitet – en inbjudan till nyfikenhet. När 
det gäller neutralitetsbegreppen kan en chef 
genom att vara nyfiken i sitt förhållningssätt 
bidra till att öppna upp för tankar, känslor och 
reflektioner istället för att låsa fast relationen/
situationen. Nyfikenheten hjälper oss att inte 
döma det som har hänt, person eller situation, 
eller få oss att tro att vi har svaret på frågan för 
att vi har varit med om samma sak innan. 

3. Kontext – sammanhang för kommunikation. 
Kontexten är vårt sammanhang för vår kom-
munikation och är viktig för att förstå var vi 
befinner oss, och att om jag förflyttar mig, änd-
rar position, så ser jag/är jag i en ny kontext. 
Därför blir det viktigt att tydliggöra kontexten, 
det är ledarens uppgift. 

4. Språket – forma verkligheten. Ledaren kan ta 
hjälp av språket för att forma verkligheten som 
är framåtriktad och fruktbar för förändringen 
och situationen. 

5. Värdesättande – att bygga engagemang. Här 
byggs engagemang och här finns fokus på det 
som ger liv, det som fungerar.  I det förhåll-
ningssättet används metaforen om språket som 
ljus, det som ges ljus växer. Ledarskapet blir 
då en fråga om att samordna förståelse och 
handlingar genom språket som ledaren använ-

der och särskilt genom de frågor som ställs. 
Om ledaren fokuserar på resurser, tillgångar, 
framgångar, det som fungerar och på möjlig-
heter och framtidsdrömmar, skapas en organi-
sationskultur och ett kommunikationsmönster 
som utvecklar vår förmåga att få ihop samord-
nad mening och handling mot den framtid vi 
önskar. Eftersom vi arbetar systemiskt bygger 
ledaren en värdesättande kultur i organisationen, 
som ger ett engagemang och en mening, som i 
sin tur kommer brukarna till gagn. 
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DET SOM FÅR LJUS VÄXER

Traditionella förändringsmetoder riktar ofta in sig på 
att identifiera problem, analysera orsakerna till pro-
blemet och formulera lösningar för att sedan imple-
mentera lösningarna på ett systematiskt sätt. En teori 
och metod som vi har använt i utvecklingsarbetet är 
”Appreciative Inquiry”, AI. Det är en processmetodik 
som engagerar individerna i en organisations förny-
else och utveckling. Det är både ett förhållningssätt 
och en metod när det gäller förändringsarbete på ett 
annat, nytt sätt än det som vi vanligtvis brukar göra  
– leta problem och åtgärda.

AI är utvecklat av David Cooperrider och Suresh 
Srivastva vid Case Western Reserve-universitetet, 
USA. 

Genom AI arbetar vi som organisation lösnings-
orienterat med förändringsarbetet och tar vår ut-
gångspunkt i det som fungerar allra bäst. Varför 
fungerar just detta så bra? Hur kan vi bygga vidare på 
dessa styrkor och förbättra våra prestationer ytter-
ligare? Individerna identifierar arbetssätt, metoder 
och system som varit framgångsrika och gör dessa 
till norm istället för undantag. Man är appreciative, 
uppskattande, men utför också en inquiry, en nog-
grann undersökning för att få reda på vad det är som 
fungerar. 

Grundantagandet är att organisationen har en 
inneboende lösning, inte ett problem. Det är som att 
se glaset halvfullt istället för halvtomt.  

I AI är det viktigt att göra val. Organisationen 
väljer att fokusera på det positiva, det som är värt att 
uppskatta och det som skulle kunna skapa ett större 
genomslag – det vi ger ljus växer.

Teorier och forskning bakom AI är bland annat;

• ”Placeboeffekten” – människor upplever det 
som de förväntar sig uppleva.

• ”Pygmalioneffekten” – det vi förväntar oss ska 
ske, sker när vi projicerar vissa förväntningar 
på någon annan.

• Neurovetenskap – minnet och framtidstän-
kande är högst besläktade; våra minnen är 
nödvändiga för att hjälpa oss att se oss själva i 
framtiden.

• Neurovetenskap – hjärnan kan omkopplas; 
avsiktligt arbete med att känna sig optimistisk 
stärker neurala kopplingar och skapar ”opti-
mistiska tankemuskler”.

Om vi tänker på ”placeboeffekten” så är det viktigt 
att vara medveten om vad vi förväntar oss efter-
som det är det vi kommer uppleva. Tänker jag 
att något blir jobbigt så skapar jag min förväntan 
kring det. Tänker jag att något inte kommer att 
fungera, så riktar jag min uppmärksamhet till den 
känslan. Likaså med ”Pygmalioneffekten”; om vi 
som människor gör medvetna val om vad vi vill 
uppnå. Då bidrar vår förväntan till att uppnå det vi 
vill, förväntar vi oss samspel eller motstånd? Det vi 
förväntar oss påverkar också vårt eget handlande 
och tänkande. Det vi skickar ut i universum får vi 
tillbaka, likväl som en självuppfyllande profetia. 

När det gäller teorierna kring hjärnan och hur 
den fungerar så kan vi vara behjälpta genom att 
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oss att reflektera över vad vi behöver göra för att få 
det att hända. Att arbeta styrkebaserat och värde-
sättande med individen, teamet och organisationen 
kommer bidra till den utveckling vi vill se i föränd-
ringsarbetet – det vi ger energi växer. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

När vi undersöker det systemiska medarbetar-
skapet så gör vi det med utgångspunkten att vi 
ständigt är i ett lärande. För att kunna mötas på 
bästa sätt utifrån våra olika sanningar/verkligheter 
behöver vi förhålla oss uppskattande till och vara 
nyfikna på varandra. I den systemiska teorin och 
praktiken har språket en framträdande roll. Språ-
ket är i centrum, det verktyget som vi använder 
när vi försöker skapa och vidareutveckla oss och 
organisationen. Om vi tillsammans är eniga om att 
språket har en sådan central plats så blir medarbe-
tare och ledare ett viktigt verktyg till att skapa den 
verklighet som är önskvärd. Språket, eller kvalitén 
på dialogen, är viktigt oavsett om det är i organise-
rade former eller i mötet över fikabordet. Vårt sätt 
att prata på eller om, och ställa de rätta frågorna, 
har stor betydelse för vår förmåga att skapa goda 
insiktsfulla dialoger som i sin tur leder till lärande, 
utveckling och nya möjligheter. Nedan finns 
tre steg som kan vara till hjälp i mötet för att ge 
nyanserad förståelse och ett sätt att komma vidare 
tillsammans.

 
1. Att mötas i dialog, reflektion och lärande. 

Det är i mötet en förändring kan ske, därför 

är det av vikt att mötas eller komma en per-
son till mötes, att försöka förstå den andre 
personen så att denne upplever sig sedd, 
hörd och förstådd. Syftet med att mötas är 
att inte hålla fast varandra i sanningar om 
varandra eller situationer.

2. Att sätta situationen/händelsen i perspektiv. 
Vi behöver sätta situationen eller händelsen 
i perspektiv, att sätta allt i ett större sam-
manhang som kan bidra till och utveckla 
vår förståelse för det som hänt. 

3. Att samskapa nya perspektiv (det gemen-
samma tredje). Att tillsammans skapa ett 
framåtriktat fokus som kan bidra till att ge 
alla ny förståelse, att inte hålla fast, utan att 
dialogen leder till ett lärande för alla som vi 
kan agera och handla på. 

För att knyta tillbaka till det värdesättande förhåll-
ningssättet, så kan det stärka våra relationer till 
varandra i organisationen och därmed vara med 
att bidra till resultatet/målet i den meningen att vi 
utvecklar positiva relationer. I det värdesättande 
fältet blir vi uppskattade för vår kompetens och det 
vi bidrar med i organisationen. 

Eftersom det är vi tillsammans som skapar 
resultatet i organisationen har vi haft fokus på 
våra egna beteenden och attityder som en del av 
förändringen. Ska organisationen förändras måste 
vi som befinner oss där och arbetar förändras. Vi 

samtala om det vi vill i framtiden, det vi drömmer 
om, det vi vill skapa istället för att tala om det vi 
inte vill och måla negativa framtidsbilder. Eftersom 
hjärnan enligt neurovetenskapen inte kan skilja på 
vad som har hänt eller inte, så blir det av vikt att 
tänka att den framtid vi önskar redan är här, eller 
tänka att allt är bra. Ju mer vi tänker stärkande 
tankar om oss själva, andra eller om situationen vi 
befinner oss i desto mer stärker vi vår förmåga att 
skapa det goda, om vi ska följa neurovetenskapen. 
Detsamma gäller det motsatta. Om vi fokuserar, 
tänker och använder vår energi på det negativa, 
våra fel, tränar vi också vårt neurala nätverk på att 
göra fel. Därför är det långt ifrån likgiltigt vad det 
är vi uppmärksammar. Ju mer vi gör något bestämt, 
desto mer blir vi det. Problem öppnar väg för fler 
problem, möjligheter för fler möjligheter, glädje för 
mer glädje. Om vi tänker oss att det vi uppmärk-
sammar förstärks så är det viktigt att veta vad vi 
önskar och vill. 

Utifrån de teorier vi utgår ifrån ovan (sys-
temiskt förhållningssätt och AI) så finns några 
viktiga saker att uppmärksamma.

• Det vi fokuserar på blir vår verklighet och i 
varje samhälle, organisation eller grupp fung-
erar någonting. 

• Verkligheten skapas i stunden, det finns flera 
verkligheter.

• Att ställa en fråga är i sig själv en intervention.

• Människor har mer förtroende och är bekvä-
mare inför att resa till framtiden då de för med 
sig en del av det förflutna.

• Det är viktigt att värdesätta skillnader.

• Språket vi använder skapar vår verklighet.

Människor är motiverade att agera när de får 
välja vad de ska göra. AI fungerar för att den inte 
försöker förändra människor. Den har ett positivt, 
stimulerande fokus som letar efter det goda för att 
skapa en organisation som vi vill vara en del av. 

Organisationen arbetar med AI genom fyra 
(ibland fem) steg: fråga (definition, discovery), 
önska (dream), komma överens (design) och skapa 
(delivery).

Fråga: Vad önskar vi stärka? Vad fungerar bra?
Önska: Vad önskar jag mig av framtiden? Hur 

vill jag/vi att det ska bli?
Komma överens: Hur skulle det kunna bli? 

Vilka strukturer, roller och processer kan skapas  
eller stärkas för att säkra att de livgivande faktorerna 
får näring och utvecklas?

Skapa: Hur ska jag/vi få det att hända? Hur 
kommer vi dit?

Dessa processteg kan användas i samtal mellan 
två personer, i en grupp eller med en hel organi-
sation. Vi kan utforska den stora övergripande 
förändringen med hjälp av dessa frågor men också 
en mindre förändring i ens närhet. Frågorna hjäl-
per oss att sätta ord på det som fungerar och lägga 
strategier för hur vi kan få mer av det samt hjälpa 
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stimulerar den utveckling vi vill ha genom att ha en 
proaktiv attityd och ett proaktivt språk, det öppnar 
upp för möjligheter och inflytande.  Motsatsen är 
en reaktiv attityd och ett reaktivt språk som  
begränsar och skapar en mentalitet där vi blir  
”offer” för omständigheter runt om oss.

Proaktiv – Ett förhållningssätt som säger att jag 
personligen är ansvarig för mitt liv och att mitt  
beteende och mina handlingar är ett resultat av 
mina beslut och mina val, och inte av omständig-
heterna som jag befinner mig i. Jag kan välja!

Reaktiv – Ett förhållningssätt som säger att mitt  
beteende och handlande är ett resultat av omständig- 
heter. Jag har inget val!

När vi är reaktiva, uppstår låsta positioner och 
statiskt handlande. Så länge vi håller fast vid det är 
ingenting annat möjligt.

Att agera proaktivt ger oss möjlighet att kunna göra 
val och påverka, när vi intar en reaktiv attityd gör 
vi det motsatta och gör oss själva till maktlösa offer 
där vi upplever att vi inte kan påverka eller inte har 
inflytande på situationen. Genom att vara med-
vetna om det förhållningssätt vi väljer kan vi också 
medvetet välja något annat.

Även de människor som har en hög proaktiv 
inställning påverkas självfallet av yttre omständig-
heter, såväl av fysisk, psykologisk och social påver-
kan. Vi kan heller inte vara proaktiva konstant i vår 

vardag eller i våra liv. Skillnaden är att den proak-
tive har en förförståelse som säger att det inte är 
vad andra gör, eller omständigheter eller våra egna 
misstag som skadar oss, utan vår reaktion på det 
samma. Det ger en möjlighet att välja en reaktion 
som leder mig framåt, skyddar mig själv och mina 
grundvärderingar. Jag har makt och inflytande på 
mitt eget liv. 

TILL SIST:

Vi är ännu inte framme vid slutmålet och än ska många nya processer hitta 

hem. Den här berättelsen är i första hand till dig som arbetar inom individ- 

och omsorgsförvaltningen i Sundbybergs stad. Det är en sammanfatt-

ning av vad vi har gjort och vart vi är på väg. Använd den gärna för att 

berätta för andra om vad vi gör eller för att uppdatera nyanställda eller andra 

medarbetare i staden. Skryt gärna och känn dig stolt! Tack för allt ditt goda 

arbete! Tillsammans gör vi det möjligt!

Reaktivt perspektiv:

Offer för omständigheter

Passiv

Styrd av yttre drivkrafter

Upplever kontrollförlust

Inlärd hjälplöshet

Anpassar sig till kraven

Omedvetet känslostyrd 

Förvaltande förhållningssätt

Proaktivt perspektiv:

Ansvarskännande

Aktiv

Leds av inre drivkrafter

Skapar kontroll vid behov

Initiativtagare

Gör medvetna val

Värderingsstyrd

Utvecklande förhållningssätt 
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En professionell organisation 
som tar sin utgångspunkt i 
brukarens egen verklighet.


